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“Een slaapkamer is een vertrek waarin een bed staat; 
een eetkamer is een vertrek waarin een tafel en stoelen 
staan, en vaak een dressoir; een zitkamer is een vertrek 
waarin leunstoelen en een bank staan; een keuken is een 
vertrek waarin een fornuis staat en een watervoorziening 
aanwezig is; een badkamer is een vertrek waarin een 
watervoorziening aanwezig is boven een bad; is er alleen 
een douche, dan heet het een douchecel; is er alleen 
een wastafel, dan heet het een wasruimte; een hal is 
een vertrek waarin je via ten minste één van de deuren 
het appartement kunt verlaten; eventueel is er ook een 
kapstok; een kinderkamer is een vertrek waarin je een kind 
opbergt; een gangkast is een vertrek waarin je de bezems 
en de stofzuiger opbergt; een dienstbodekamertje is een 
vertrek dat je verhuurt aan een student.” 

- Georges Perec in Ruimte Rondom, p.49



Voorwoord



3

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject ter 
afsluiting van mijn masterstudie architectuur aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Dit afstudeerverslag 
richt zich op het individuele onderzoek en ontwerp 
voortvloeiend uit het gezamenlijke onderzoek met het 
afstudeeratelier ‘A Kind of Space’. Met in totaal twaalf 
studenten is het thema ‘ruimte’ geanalyseerd, met behulp 
van diverse filosofische en sociologische ruimtelijke 
concepten, met Parijs als standplaats. Het boekwerk 
voortkomend uit dit gezamenlijk onderzoek is gebruikt 
als onderlegger voor het individuele onderzoek. 

Naar aanleiding van het M3 onderzoek hebben zich 
bij mij een aantal belangrijke vraagstukken gevormd. 
Parijs is een stad met zijn eigen typische sfeer. Bepaalt 
deze sfeer de ruimtebeleving of is het juist de ruimte 
zelf die de sfeer bepaalt? In hoeverre kan een architect 
als ontwerper en onderzoeker inspelen op deze sterk 
in Parijs aanwezige sfeer? De beantwoording van deze 
vraagstukken zijn zeer afhankelijk van het inzicht van 
een bepaald individu en daardoor vrij subjectief. Met 
dit onderzoek wil ik een begrijpelijk kader opzetten om 
ruimte te kunnen definiëren en sfeer te kunnen bepalen 
of mee te laten werken in het ontwerp. Het gezamenlijk 
onderzoek maakt een groot deel uit als basis voor mijn 
onderzoek en is daarom ook beknopt behandeld in dit 
afstudeerverslag. 

Bij deze wil ik graag de medestudenten van het atelier 
bedanken voor de fijne samenwerking. De begeleiders 
wil ik graag bedanken voor hun welkome advies en het 
delen van hun veelzijdige ervaring en kennis. Zij hebben 
ervoor gezorgd dat ik stap voor stap dichter bij het 
einddoel ben gekomen. 

Josefien van Soest
Eindhoven, Augustus 2015
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Met Parijs als context voor een nieuw te ontwerpen 
gebouw geeft veel mogelijkheden. Elke wijk binnen de 
agglomeratie heeft wel een eigen problematiek. In de 
banlieus zijn het de sociale problemen dat samengaat 
met slechte leefomstandigheden. In de binnenstad is juist 
het tegenovergestelde gaande, daar worden momenteel 
de meest centrale wijken opgewaardeerd waardoor 
de prijzen voor onroerend goed omhoogschieten. 
Samengaand betreft het uitsluiting van een grote 
Parijzenaren die ergens anders hun heil moeten gaan 
vinden. Om te voorkomen dat de stad een museum 
wordt kan er voorbeeld genomen worden aan New York. 
Deze metropool kent het principe voor elke hoeveelheid 
niet te bouwen woningen moeten er zoveel procent 
betaalbare woningen tussen zitten. 

In dit onderzoek wordt gericht op een collectief gebouw 
waarbij op de bovenste laag woningen komen die 
profiteren van het overige programma. Door het niet te 
hoeven betalen van grondprijzen kan het al behoorlijk 
schelen in de hoogte van basisprijzen. Een gecombineerd 
programma met een zorg-, sport- en zalencentrum zorgt 
voor voldoende zekerheid met betrekking tot gebruik van 
het gebouw. Daarnaast is als basis een toekomstbestendig 
gebouw te creëren dat zodra het moet ruimte kan maken 
voor een ander programmaonderdeel. 

Om de context Parijs goed te kunnen waarderen is er een 
met het afstudeeratelier een gezamenlijke studie gedaan 
naar ruimtelijke concepten uit de filosofie en sociologie. 
Deze concepten laten ons de productie van de sociale 
ruimte leren kenen en gebruiken. Om deze begrippen 
wat concreter te kunnen formuleren en hanteren zijn 
er samengaand met het ontwerpend onderzoek twee 
bekende architectuur theorieën bestudeerd van de 
architecten Hertzberger en Venturi. De koppeling van 
de ruimtelijke concepten met de architectuur literatuur 
heeft als resultaat schema’s met daarin de koppeling 
uitgewerkt. 

Deze schema’s geven overzichtelijk weer aan welke 
aandachtspunten er gedacht kan worden als ontwerper. 
Het ontwerpend onderzoek en de literatuuronderzoek 
zijn evenredig van elkaar gedaan. Dat wil zeggen dat niet 
alle ontwerpbeslissingen komen uit een van de schema’s 
. Aan de hand van de tekeningen en overig werk is 
gekeken op welke manier de ontwerptools terugkomen. 

Het resultaat is een ontwerp van een openbaar gebouw 
waar interessante ruimtelijke elementen de sfeer en 
karakter bepalen van het gebouw. 



Inhoud
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Voorafgaand aan dit afstudeerverslag is er binnen het 
afstudeeratelier een gezamenlijk onderzoek verricht 
naar ruimtelijke begrippen van verschillende filosofen 
en sociologen. Deze begrippen zijn uiteengezet aan 
de hand van locatie bezoek van 12 wijken in Parijs en 
uitgeschreven citaten uit romans die zich afspelen in 
Parijs. Hiermee is gepoogd de begrippen uit te leggen aan 
de hand van praktische voorbeelden zodat de begrippen 
ingezet kunnen worden als ontwerp-tool. 

In dit afstudeerverslag is een poging gedaan om 
ruimtelijke begrippen vanuit verschillende filosofische 
theorieën inzichtelijk te krijgen door deze tegenover 
architectonische theorieën te stellen. Met dit onderzoek 
als grondslag wordt er samen met een ontwerpend 
onderzoek een scenario geïntroduceerd dat reageert 
op de beraamde context. Deze context is middels 
een gegeven thema’s ‘ruimte’ en ‘Parijs’ binnen het 
afstudeeratelier en eigen interesse gevormd. 

Het verslag begint met het hoofdstuk ‘introductie’ waarin 
het voorafgaande onderzoek kort in eigen woorden wordt 
beschreven. Samen met het onderdeel over Parijs wordt er 
een basis gelegd voor het formuleren van de deelvragen 
waarna de hoofdvraag gesteld wordt. Daarna wordt er 
een kader  opbouwend beschreven die is gebruikt om het 
ontwerpend onderzoek te ondersteunen. Het ontwerp 
zal toegelicht worden aan de hand van ondersteunend 
beeldmateriaal als tekeningen en afbeeldingen. 

Het verslag wordt afgesloten met een conclusie en 
reflectie. 



Introductie
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In dit hoofdstuk worden de basis onderwerpen van 
dit afstudeerverslag behandeld, hierbij worden eigen 
constateringen en visies bij meegenomen. 

Ten eerste een uitleg over de inhoud en werkwijze van 
het gezamenlijke M3 onderzoek voorgaand aan dit 
individuele verslag. De stad Parijs als gegeven context 
wordt vervolgens beschreven waarbij de belangrijkste 
onderwerpen worden behandeld aangaande dit 
onderzoek. Een verdiepend onderdeel over de diverse 
ruimtelijke begrippen die zijn onderzocht tijdens het M3 
onderzoek worden daarna behandeld. Om uiteindelijk  
heldere onderzoeksvragen te kunnen formuleren en de 
onderzoekmethodiek te bepalen. 
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Aanleiding M3

Als men aan Parijs denkt, komen, naast de toeristische 
clichés, vaak de typische langgerekte straatgevels in 
gedachte op. De uitgesproken en consequente sfeer 
blijven bij velen hangen. Parijs kan gezien worden als 
een groot theater waar je door het toneel kunt lopen. De 
coulissen werking van de gevels die op de afgebeelde 
foto zijn benadrukt zijn een representatie van de beleving 
van sferen in Parijs. Met de door het afstudeeratelier 
gemaakte maquette getoond op de afbeelding is 
geprobeerd om de sfeer en de ruimte werking van een 
typische plek in Parijs te vangen en uit te beelden. Het 
gezamenlijk discussiëren en bespreken van de werking 
van fysieke objecten met hun vormen en kleuren, ons 
menselijke waarnemingsvermogen en de vertaalslag naar 
een verschaald (karikatuur) model hebben geresulteerd 
in een collectieve interpretatie van deze plek.

De maquette toont een geïnterpreteerde ruimte, hoe deze 
interpretatie ontstaat en waar deze afhankelijk van is, kan 
door onderzoek te doen naar verschillende teksten uit 
de filosofie en sociologie grotendeels verklaard worden. 
Met het afstudeeratelier is er simultaan met het maken 
van het model en het bezoek van Parijs een onderzoek 
gedaan naar het thema ‘ruimte’. 

Ruimte kan beschreven worden als ruimte waarin 
(architecturale) objecten aanwezig zijn en ruimte dat 
geproduceerd wordt door bijvoorbeeld een mens. Om 
het begrip ruimte te kunnen definiëren en begrijpen 
zijn er een aantal ruimtelijke concepten onderzocht 
vanuit filosofische en sociologische grondslagen. In het 
boekwerk voortkomend uit dit gezamenlijke onderzoek 
worden deze ruimtelijke concepten beschreven en 
uiteengezet. Dit wordt gedaan aan de hand van het 
geassocieerde literatuuronderzoek per begrip. Daarnaast 
zijn er per begrip een aantal citaten uit romans over 
Parijs gebruikt om het begrip te verduidelijken. 

De begrippen zijn daarna toegepast bij de analyses van 
twaalf Parijse wijken; vier in het oude centrum, vier 
binnen de periferie en vier voorsteden (banlieus). Met 
elk hun eigen sfeer en ruimte beleving. De begrippen 
zijn in de analyses toegepast en herkenbaar gemaakt in 
ruimtelijke zin. 

Voordat er dieper op de diverse begrippen wordt 
ingegaan, volgt eerst een onderdeel over Parijs als context 
voor dit afstudeeronderzoek. Om uiteindelijk te komen 
op de onderzoeksvragen voor dit afstudeerproject. 
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Figuur 1: foto van maquette gemaakt door afstudeeratelier ‘A Kind of Space’



14

Parijs

“Ik bekeek de enorme, bleke gebouwen die aan de overkant van 

die monotone, kaarsrechte avenue stonden. Er brandde nergens 

licht in de luxueuze appartementen die voor de welgestelde 

burgers waren gebouwd. De prefect en de keizer hadden een 

theaterdecor geschapen naar hun evenbeeld. Het had hart noch 

ziel.” 

- Tatiana de Rosnay in Het huis waar jij van hield, p.130

Parijs zoals wij hem nu kennen vind zijn oorsprong op 
het eiland dat tussen de opsplitsing en samenvoeging van 
twee takken van de Seine ligt, Île de la Cité. Rondom dit 
eiland liggen tegenwoordig in spiraalvorm genummerde 
arrondissementen. De arrondissementen vormen het hart 
van Parijs, de binnenstad van Parijs. Net buiten de Parijse 
agglomeratie bevinden zich de roemruchtige banlieus. 

Het citaat hierboven komt uit een roman dat zich 
afspeelt in negentiende eeuws Parijs. In deze periode 
was de stad Parijs erg in beroering. Onder het bewind 
van Napoleon III is de opdracht gegeven aan Haussmann 
om grondige renovaties te verrichten aan de bestaande 
stedelijke structuur (Jordan, 1995). Er waren in de stad in 
die tijd veel problemen door armoede, ziektes en slechte 
hygiëne. Het nieuwe plan zou moeten bijdragen bij 
het verbeteren van het leven van de bevolking. De stad 
werd in fasen verbouwd en naast grondige verbeteringen 
ten voordele van de hygiëne, zoals rioleringen, werden 
er ook brede boulevards en parken aangelegd. Veel 
woningblokken moesten  daarvoor aangepast of zelfs 
gesloopt worden. 

De nieuwe bouwblokken die langs de boulevards 
kwamen kregen een homogene aanzicht en het limiet 
voor de bouwhoogte werd verhoogd ten voordele van de 
nieuwe bouwblokken aan de boulevards. 

In die tijd waren er ook discussies gaande over het 
militaire voordeel van  de brede boulevards voor het 
heersende regime. Het zou door de breedte onmogelijk 
moeten zijn voor rebellen tegen het heersende regime, 
om barricades aan te leggen. Daarbij kwam de breedte 
van de boulevards ook ten voordele van militaire 
ingrepen met troepen en kanonnen. 

De ingrijpen uit de negentiende eeuw zijn nog steeds 
duidelijk herkenbaar in het huidige Parijs. De stad is 
enorm gegroeid sinds die tijd maar deze groei heeft 
voornamelijk rondom de bestaande Parijse structuur 
plaats gevonden. De voorsteden rondom de stad 
zijn onderdeel van het stadsgewest Parijs, maar zijn 
tegenwoordig dusdanig aan de stad gegroeid dat alleen 
de periferie een concrete grens vormt. In veel van 
deze zogenaamde banlieus zijn sociale en ruimtelijke 
problemen te vinden waardoor het er op bepaalde 
momenten onrustig kan zijn. 

Gentrificatie van Parijs
Parijs, net zoals vele andere metropolen in de wereld 
kent het fenomeen gentrificatie. Gentrificatie wordt 
omschreven als het opwaarderen en verfraaien van 
stedelijke gebieden waardoor de waarde van vastgoed 

Figuur 2: kaart van Parijs
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omhoog gaat. Hierdoor ontstaat er vaak een wisseling van 
sociale klasse; de lagere klasse vertrekken en de hogere 
klasse trekken de binnenstedelijke wijken in (Clerval, 
2008). In Parijs is een veelvoorkomend fenomeen dat 
rijke internationalen intrek nemen in de typische Parijse 
gebouwen en hebben deze bijvoorbeeld als secundaire 
woonverblijf (Hussey, 2007). Een andere vorm van 
tijdelijke bewoning van gebouwen is het recreatieve 
verblijven van toeristen, deze beide ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat Parijs een (half)levenloze stad wordt, 
in context van het dagelijks leven van inwoners. 
De typische taferelen die je tegenkomt in romans die 
afspelen in Parijs verdwijnen en de toerist vult des te 
meer de straten. Parijs als museum, waarin alleen de 
echt welgestelden een plekje kunnen veroveren (Porier, 
Le Monde, 2014). De parijzenaren van oudsher blijven 
altijd verbonden met Parijs maar worden verdreven naar 
wijken buiten het centrum. Een duidelijk voorbeeld van 
gentrificatie in Parijs is te vinden in de wijk le Marais, deze 
is verdeeld over het derde en vierde arrondissement. De 
wijk heeft een grote metamorfose ondergaan wat onder 
andere voor een stijging in waarde van onroerend goed 
heeft gezorgd. Veel van de oorspronkelijke inwoners 
zijn door deze stijging in kosten verdreven uit de wijk 
waardoor er verschuivingen van sociale klassen en van 
soort inwoners is ontstaan.  

Grand Paris
Door onder andere deze ontwikkelingen is er veel onrust 
ontstaan in de afgelopen jaren. Vanuit de politiek kan het 
niet stil blijven, zeker niet na de onrust van ontevreden 
bewoners van de banlieus. Voormalig president van 
Frankrijk, Nicolas Sarkozy, kondigde in 2007 een nieuw 
alomvattend ontwikkelingsproject aan voor ‘Groots’ 
Parijs. Met onder andere als doelen om kwaliteit van 

het leven van de bewoners te verbeteren, ongelijkheden 
tussen de verschillende gebieden te verminderen en een 
stedelijke, sociale en economisch duurzaam model te 
creëren (Société du Grand Paris, 2014). Dit grootse plan 
voor Parijs kan ook doen denken aan de Haussmann 
renovatie van Parijs in de negentiende eeuw. Een stad 
is altijd in ontwikkeling. Voor het ontwikkelen van het 
plan voor Grand Paris is er een wedstrijd uitgeschreven 
aan geselecteerde internationale architecten, 
stedenbouwkundigen, geografen, landschapsarchitecten 
en planologen. Zij hebben in teamverband visies 
uitgewerkt voor de toekomstige ontwikkelingen in de 
aankomende veertig jaar van Parijs. De verschillende 
ideeën zijn omvangrijk en betreffen zowel het toevoegen 
van meerdere woonlagen op en binnen de bestaande 
stadsstructuur (MDRV, 2013) tot verbeteren van de 
verbinding tussen Parijs en Le Havre, met de daarbij 
komende stedelijke ontwikkelingen in het gebied 
rondom en de Seine volgend (Grumbach & Associés, 
s.d.).  

Het resultaat op dit moment van schrijven is een plan 
dat ‘Grand Paris Express’ heet en richt zich voornamelijk 
op de behoefte van personentransport. Aankomende 
jaren zullen er nieuwe metrolijnen komen, bestaande 
treinverbindingen vernieuwd worden en worden er veel 
meer gebieden aan dit netwerk verbonden. De gebieden 
rondom het vernieuwde netwerk zullen in de loop der 
jaren mee genomen worden in de vernieuwing en zo zal 
stap voor stap de stad herontwikkeld worden. 
Het plan dat voortkomt uit deze ontwikkeling houdt zich 
bezig op vrij grote schaal en gaat niet in op de behoeftes 
van de binnenstad van Parijs. Het plan Grand Paris heeft 
een eerste stap in ontwikkeling genomen maar naar 
verwachting zullen er zeker meer stappen komen. 
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Ervaring bezoek aan Parijs
In totaal is er samen met het afstudeeratelier twee 
maal Parijs bezocht. Met de groep zijn veel delen van 
Parijs bezocht waarvan twaalf na het bezoek werden 
geanalyseerd. Vier in het oude centrum, vier net binnen 
de periferie en vier buiten de periferie. De voorsteden 
buiten de periferie hebben de Franse naam banlieus. 
De banlieus van Parijs hebben niet de minste reputaties 
en het verschil tussen de wijken binnen de periferie en 
daarbuiten is in sommige gevallen enorm. Veel banlieus 
zijn niet gegroeid tot stad zoals vele oude steden vanuit de 
middeleeuwen of zijn samengegroeid aan een naburige 
grote stad, maar zijn vaak op grote schaal bij een grote 
stad opgebouwd binnen een aantal jaar. De opzet is vaak 
als reactie op de woningnood van de bestaande stad; in 
korte tijd x aantal woningen bijbouwen. 
De problemen die zich voordoen in een aantal 
banlieus doen zich voornamelijk op sociaal gebied 
voor. De rellen die zich in 2005 voordeden toont aan 
dat er veel ontevreden bewoners zijn. Opvallend is 
dat de voorsteden, in tegenstelling tot het historische 
Parijs, vaak weinig sfeer of eigen identiteit hebben. Er 
heerst een anonieme of neutrale sfeer waarbij wellicht 
functionaliteit van de gebouwen en inrichting van de 
wijken de overhand heeft. Dit kan er voor zorgen dat 
de plek weinig aantrekkelijk is voor mensen die kunnen 
kiezen waar ze gaan wonen. De mensen die overblijven 
blijven achter of komen terecht in dit soort wijken met 
grote aantallen. De werkeloosheid en criminaliteit kan 
zorgen voor veel onrust voor bewoners. In hoeverre een 
stedelijke ontwikkeling kan helpen bij het verhelpen 
en voorkomen van sociale problemen is een studie op 
zichzelf. Wellicht dat het concentreren op het versterken 
van een eigen identiteit van een voorstad een invloed 
heeft op een positieve ontwikkeling ervan. 

Voor dit afstudeeronderzoek ligt de concentratie op Parijs 
binnen de periferie. Uit eigen belevenis na bezoek aan 
Parijs is op te merken dat de toerist een belangrijke vorm 
is van leven op straat. Daar waar toeristen niet komen 
vind je veelal ‘lege’ straten welke in veel gevallen wel 
druk zijn met doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Het is een betreurenswaardig fenomeen dat een stad 
onbetaalbaar wordt om er te wonen voor zoveel mensen. 
Dat je een stad voor een groot aantal mensen alleen 
maar kunt ervaren als toerist. Niet alleen Parijs kent deze 
ontwikkeling, veel andere grote wereldsteden komt het 
voor en wordt er gezocht naar een oplossing. 

Om de ervaringen die zijn opgedaan in een breder 
begrippen kader te kunnen plaatsen is er vervolgens 
onderzoek gedaan naar ruimtelijke concepten uit de 
filosofie. 
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Figuren 3-6: vier verschillende gezichten van agglomeratie Parijs;
Marne-la-Vallée; Les Olympiades; Avenue des Champs-Élysées; Montparnasse.
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Ruimtelijke concepten

In het afstudeeratelier is gezamenlijk onderzoek gedaan 
naar diverse ruimtelijke begrippen uit de filosofie. Veel 
van de geraadpleegde werken zijn verbonden met 
sociologie, de omvangrijke studie naar sociale relaties 
tussen mensen. De begrippen hebben te maken met de 
politieke, culturele, religieuze en economische aspecten 
van menselijke samenlevingen. In sommige gevallen 
worden begrippen niet direct omschreven in ruimtelijke 
zin. Het onderzoek heeft als doel om deze begrippen 
zo te omschrijven dat er een samenhang gevonden kan 
worden tussen de begrippen en ruimtelijke beleving van 
architectuur. 
Waarin de basis ligt dat elementen in een ruimte 
relaties met elkaar hebben en zo de ruimte vormen. De 
verschillende begrippen van verschillende wijsgeren 
hebben raakvlakken of zijn complementair aan elkaar. 
Om de verschillende begrippen goed te begrijpen is het 
belangrijk dat de basis begrippen worden uitgelegd. De 
begrippen zijn uiteindelijk in een schema gezet om een 
overzichtelijk beeld te scheppen van de verschillende 
begrippen, hierin staat het bewuste individu centraal. 

Het schema hiernaast geeft het resultaat van 
samenvoeging van de verschillende ruimtelijke 
concepten weer. De overkoepelende concepten; chora/
rhizome; production of space en psychogeografie; actor 
netwerk theorie en theatraliteit; zijn altijd aanwezig en 
zeggen iets over de relaties die het bewuste individu 
heeft met andere elementen in de ruimte. De eilanden 
in het schema zijn wat concreter; het zijn plekken of 
gedachten wat met een bepaald concept bereikt kan 
worden. 

De concepten die in het schema voorkomen worden op 
de volgende pagina’s beschreven. Het boekwerk ‘A Kind 
of Space’ van het gezamenlijk M3 onderzoek, waarin 
de concepten uitgebreider zijn beschreven, kan als 
naslagwerk gebruikt worden, de individuele bronnen 
per begrip zijn op nummer in de bronverantwoording 
in een lijst weergegeven. In het hoofdstuk waar 
architectuur theorie wordt bestudeerd, worden deze 
concepten in een architecturale ruimtelijke opzet 
geplaatst om ze nog beter te kunnen begrijpen. Het 
doel is om de ruimtelijke concepten hanteerbaar te 
maken voor ontwerp-processen. 
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Figuur 7: Schema ruimtelijke concepten
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Actor netwerk theorie1

In het actor-netwerk theorie van Bruno Latour wordt 
alles en iedereen als actanten beschreven in een 
actor-netwerk. De theorie heeft niet als doel om de 
netwerken te verklaren maar juist om de netwerken 
te verkennen als onderzoeksmethode. Een mens, 
dier, object, geschrift, etc., zijn voorbeelden van deze 
zogenaamde actanten. Actanten hebben doordat ze 
elkaar bewust of onbewust beïnvloeden een relatie 
met elkaar, ze interacteren. Deze relaties of interacties 
tussen de actanten en de actanten zelf vormen een 
netwerk. Een mens kan je zien als actant, maar 
eigenlijk is een mens een netwerk; geest, lichaam, 
cellen, moleculen, atomen; de samenhang tussen 
deze actanten vormt de mens. Het vermogen van 
een actant om andere actanten te beïnvloeden wordt 
in de theorie omschreven als ‘agency’. Dit is een 
Engelse omschrijving dat geen letterlijke Nederlandse 
vertaling kent. Agency van een actant is een belangrijk 
onderdeel, zonder dat vermogen van beïnvloeden zou 
er geen bestaan kunnen zijn (Law, 1992). Een actant 

wordt beïnvloed en beïnvloed zelf ook andere actanten, 
zo ontstaat er dus een netwerk van interacterende 
actanten. Een netwerk staat nooit stil, er vind altijd 
verandering in plaats, daarin is ordening een belangrijk 
kenmerk die ervoor zorgt dat er ‘translatie’ plaats 
kan vinden. Translatie wil zeggen dat actanten onder 
invloed van andere actanten veranderden en verplaats 
kunnen worden; zij veranderden dus steeds van vorm. 
De mate van ordening, is afhankelijk van de sterkte van 
invloed en weerstandsvermogen van actanten in het 
netwerk. Netwerken zijn zelf ook onderdeel als actant 
in een groter/ander netwerk (een mens), de relaties in 
netwerken kan er zijn doordat actanten in dezelfde 
‘ruimte’ bevinden waarbij ze met elkaar op de een of 
andere manier verbonden zijn.

Chora2

Deze zogenaamde ruimte kan ook beschreven worden 
als chora; het invulbare. Chora vormt de ruimte wat 
een ding bevat/vasthoudt, waar doorheen gegaan kan 
worden en wat kan verdwijnen, maar het is nooit 

Het schema hiernaast laat de basis 

zien waarin iets kan ontstaan of 

bestaan. Hierin bevinden zich 

netwerken van knooppunten die 

kunnen ontstaan tussen alles en 

iedereen. Dit schema baseert zich 

op het vermogen van een ‘bewust’ 

individu; het individu heeft geen 

specifieke positionering in het 

schema, maar kan voorkomen in 

elk knooppunt. ‘Chora/Rhizome’ is 

de ruimte en ‘Productie van Ruimte’ 

is het vermogen van een bewust 

individu om die ruimte te ervaren. 

‘Actor-netwerk theorie’ typeren 

netwerken van relaties in de ruimte 

tussen actanten, bijvoorbeeld tussen 

een individu en een andere actant. Figuur 8: Schema ruimtelijke concepten
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een plaats of plek, het is de ruimte rondom die een 
plaats maakt. Zonder een ruimte waarin de ene actant, 
bijvoorbeeld de mens, een relatie kan aangaan met 
een andere actant, bijvoorbeeld zuurstof, zouden er 
geen netwerken gevormd kunnen worden; dus ook 
geen leven. Chora vormt hierbij het draagvlak voor de 
verschillende actanten uit het netwerk. 

De productie van (sociale) ruimte3

Naast de ruimte waarin een element kan bestaan 
bestaat er ook de ruimte die een (sociaal) bewust 
individu produceert; de sociale ruimte. Een mens, 
bijvoorbeeld, produceert een bepaalde ruimte met 
zijn bewustzijn. Ook hier geldt, zonder chora is er ook 
geen sociale ruimte. Om sociale ruimte te begrijpen 
is het van belang om een verbinding te maken tussen 
het concrete en het abstracte. De sociale ruimte is 
een mentale en materiële formatie, waarbij tijd en 
menselijk denkraam ook bijdragen. Een individu neemt 
de ruimte waar, vat de ruimte op en leeft in de ruimte, 
zonder individu bestaat deze sociale ruimte niet. De 
waargenomen ruimte (perceived space) gaat over het 
materiële, de ‘echte’ oftewel concrete ruimte; de ruimte 
die wordt gegenereerd en gebruikt. De opgevatte ruimte 
(conceived space) wordt gevormd door kennis en 
logica, het is de geïnterpreteerde ruimte, de ingebeelde 
ruimte, oftewel de geconceptualiseerde ruimte. Deze 
ruimtes kunnen niet worden geproduceerd als er geen 
fysiek geconstrueerde ruimte is. Geleefde ruimte (lived 
space) is de geproduceerde ruimte door een individu. 
Hier speelt achtergrond van het individu bij hoe deze 
de ruimte waarneemt en opvat. Bij achtergrond is dan 
te denken aan plaats, tijd, opvoeding, ervaring en 
kennis. Het is de geleefde ruimte van de individu dat 
geproduceerd en aangepast wordt na verloop van tijd 
en door het gebruik ervan. 

Deze drie ‘ruimtes’ vormen elk op zichzelf en samen 
als geheel ook netwerk samen met een bewustzijnde 
actant. 

Rhizome4

In het Rhizome model, ontwikkeld door Deleuze en 
Guattari, worden de verbindingen beschreven die 
zich voordoen tussen het ene punt en een ander punt. 
Punten kunnen van alles zijn, personen, objecten, 
emoties, evenementen, etc. Deze verbindingen of 
punten hoeven niet noodzakelijk dezelfde kenmerken 
of eigenschappen te hebben om te bestaan of met 
elkaar in aanraking te komen. De verbindingen, ook 
wel lijnen genoemd, hebben geen vaste oriëntatie 
van richting en zijn niet afhankelijk van een 
coördinatenstelsel. Een bundeling van punten en 
verbindingen wordt in het rhizome model ook wel 
‘multiplicity’ genoemd, in het Nederlands ‘veelheid’. 
Het rhizome stelt voor hoe elk ding en elk substantie  
(alle aspecten van concrete, abstracte en virtuele 
wezens en activiteiten)  beschouwd kunnen worden 
als veelheid door hun interrelationele bewegingen 
met  andere dingen en substanties. Elke ‘veelheid’ 
dat verbonden is met andere ‘veelheden’ vormen een 
verzameling van veelheden en wordt een plateau 
genoemd. Een plateau staat altijd in het midden en dus 
nooit aan een begin of een einde . Het rhizome bestaat 
uit oneindig aantal plateaus en kan vergeleken worden 
met het actor-netwerk theorie, waarbij een plateau een 
netwerk van actanten vormt die met andere netwerken 
een verzameling vormen. Een zogenaamd ‘rhizomatic’ 
netwerk kan voor nieuwe vormen van invloeden, 
concepten, substanties, gedachten, etc. zorgen en kan 
een proces van beweging op gang zetten en houden. 
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Een plek oftewel een ‘topos’ is een 

actant in het schema waarmee een 

individu een relatie aangaat. Er zijn 

verschillende soorten plekken en 

deze zijn te typeren (in schema: rode 

cirkels). Een plek hoeft niet aanwezig 

te zijn in materialistische zin, ook 

in gedachte of in discussie kan een 

plek gevormd of benoemd worden. 

Als een plek wordt  Een plek die op 

een bepaalde manier door meerdere 

individuen worden getypeerd is een 

‘commonplace’. Een plek kan ook 

een heterotopie, dystopie of utopie 

zijn, afhankelijk van het individu. 
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Topos5 en non-lieux6

Topos betekent over het algemeen ‘plek’. De topoi, 
oftewel plekken, zijn in verschillende definities 
te plaatsen. Een plek is een actant in een netwerk 
waarmee een individu een relatie kan aangaan. Topos 
is een plek waar een verhaal aan vast zit. Een plek uit 
een herinnering, een plek in gedachte, een plek waar 
je bewust van bent, een plek waar je bent, een plek 
waarvan uit je een standpunt neemt. De antropoloog 
Marc Augé omschrijft een plek in het frans als lieux6. 
Als een lieux geen heldere identiteit heeft of geen 
relatie vormt met andere actanten kan het ook een 
non-lieux (niet-plek) zijn. Een non-lieux heeft voor de 
individuen waarvoor het geen onderdeel is van een 
gedachte of herinnering, geen betekenis. De non-
lieux kunnen gecategoriseerd worden in een aantal 
algemene plekken die overal in de wereld voorkomen. 
Voorbeelden zijn supermarkten, vliegvelden en  de 
virtuele realiteit in de ruimtelijke zin van het begrip 
plek. Een relatie tussen een non-lieux en een individu 
zal vaak oppervlakkig zijn en niet verder komen dan 

dat de individu gebruik maakt van een desbetreffende 
non-lieux. Voor een beperkt aantal individuen, zijn non-
lieux toch een plek, zij werken daar of hebben specifiek 
aan die plek een herinnering. 

Smooth en striated space4

Een plek kan ook worden omschreven als een plateau 
uit het Rhizome model. Plekken zijn ook netwerken die 
bestaan uit verschillende actanten die op hun beurt een 
relatie aangaan met andere actanten. Volgens de theorie 
van Deleuze en Guattari is een plateau altijd een 
striated space (gereguleerd). Een plek ontstaat doordat 
een bewust individu een relatie aangaat met een plek, 
de hersenen registreren de plek. De relaties van het 
netwerk waaruit een plateau bestaat zijn gereguleerd 
en hebben homogene relaties met het individu. Tussen 
twee plateaus in, tussen twee territoria, zit een “tussen-
status”. Een territorium-loos gebied waar een individu 
door of langs heen gaat, richting het nieuwe territorium. 
Dat tussengebied wordt smooth space genoemd. Dat 
wil zeggen dat een individu dat tussen twee plateaus 

Figuur 9: Schema ruimtelijke concepten
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oftewel territoria in zit, pas in een nieuw territorium zit 
zodra hij het einde heeft bereikt van de route waarlangs 
hij is gegaan om naar het nieuwe territorium te komen. 
Hij gaat een relatie aan met het nieuwe territorium 
maar niet met het tussengebied (de route zelf). Als een 
striated space ontstaat doordat een individu de ruimte 
registreert en dus een relatie ermee aangaat, ontstaat 
smooth space onbewust. Deze begrippen slaan meer op 
het produceren van ruimtes door een bewust individu 
dan op het bestaan van de concrete ruimte. 

Typos7 en Commonplace8 (cliché)
Dingen of plekken kunnen gecategoriseerd worden 
in reeksen van typen. Deze reeksen bestaan 
dan uit dingen of plekken met een of meerdere 
overeenkomstige eigenschappen. De non-lieux zijn hier 
goede voorbeelden van, ze zijn makkelijk in te delen; 
supermarkten, vliegvelden, begraafplaatsen, etc. 

Een gedachtegoed van een plek die gedeeld wordt 
met een groep individuen worden commonplace of  
cliché genoemd. Plekken, objecten, onderwerpen en 
stereotypische uitspraken hebben, als ze beroemd zijn, 
een gemeenschappelijke betekenis. Een voorbeeld 
is de Eifeltoren. Heel veel mensen weten gelijk 
wat de betekenis is van het woord of beeld van de 
Eifeltoren. Waar hij staat, welke vorm hij heeft en zijn 
geschiedenis. 

Heterotopia en Utopia/Dystopia9

Heterotopia zijn plekken of ruimtes die door Michel 
Foucault worden omschreven als wezenlijke ruimtes 
met meerdere betekenissen waarbij een weerspiegeling 
ontstaat van de werkelijkheid. De voorwaarden die 
aan een ruimte gesteld worden om gezien te worden 
als heterotoop zorgen voor een selectief karakter ten 
opzichte van gebruikers. Een heterotoop bestaat in 
het heden maar weerspiegeld een bepaald tijdsgebied 
of onderbreekt de continuïteit van het heden en kan 
zich afgesloten van de echte werkelijkheid aanvoelen. 
De gebruikers ervaren een tweede werkelijkheid. Een 
heterotoop reflecteert bijvoorbeeld de werkelijkheid van 
het heden en verleden, de digitale werkelijkheid of een 
tijdelijke werkelijkheid. Door het selectieve karakter 
van een heterotoop staat de richting van ervaring van 
een gebruiker vast. Heterotopen zijn te herkennen aan 
de dubbelzinnigheid aan wat men kan aanschouwen 
of ervaren. Een museum bijvoorbeeld is een plek in het 
heden waarin het verleden is te zien. Een gevangenis 
kan alleen betreden worden door een selecte groep 
personen. Voor individuen die met de plek of ruimte 
geen relatie hebben zullen de tweede werkelijkheid 
van een heterotoop ook niet ervaren, het wordt een 
zogenaamde clichématige niet-plek.  

Plekken die gevormd worden door idealistische 
gedachten in het gedachtegoed heten utopia. Een 
utopia kan werkelijkheid worden als er gestreefd wordt 
om zo te leven zoals de utopia voorstelt.
Een dystopia is het omgekeerde van ideale plek. Het is 
een negatieve plek om te ervaren. Als ideale plekken 
niet naar wens worden bereikt ontstaan er vaak 
dystopia.  
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De verbindingen tussen de topoi, de 

dikkere lijnen die de cirkels verbinden 

in het schema, zijn zelf geen plekken. 

Het zijn overgangsmomenten tussen 

twee territoria oftewel plekken of 

plateaus in. Actanten die het netwerk 

van een ruimte of plek vormen 

kunnen invloed hebben op een 

individu. Dit vind altijd plaats in een 

gereguleerde ruimte. Affordance van 

een actant vormen de mogelijkheden 

een dispositif actant stuurt een 

individu in een bepaalde richting met 

zijn invloed. 
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De- en re-territorialisatie4

Een plateau heeft een eigen territorium. Er zijn 
bepaalde grenzen gekoppeld aan het plateau die niet 
onderbroken worden. Pas als een individu van het 
ene plateau naar het andere plateau gaat, wordt er 
van territorium veranderd. Zodra een plateau verlaten 
wordt, de-territorialiseerd een individu van dat plateau. 
Zodra een plateau betreden wordt, re-territorialiseerd 
een individu. Het onderdeel tussen twee territoria is 
territorium-loos en dus een smooth space. 

Flightline4

Een ‘flightline’ is de verbinding tussen twee territoria. 
Om voor een individu van territoria te wisselen moet 
er een aanleiding zijn om dat te doen. Een flightline is 
dan de aanzet voor het individu om van oriëntatie te 
veranderen van bijvoorbeeld gedachten of handelingen. 
Dit is niet alleen verbonden aan een tastbare plek. Een 
gedachte aan een andere plek kan al genoeg zijn om 
(even) te wisselen van territoria. 

Affordance10 en dispositif11

Invloed van actanten op andere actanten kunnen 
omschreven worden als affordance en dispositif. Deze 
kunnen ingezet worden als tools voor het herkennen 
van actanten en hun positie in een netwerk. Affordance 
gaat over de mogelijkheden. Wat kan een bepaald 
individu met een ander actant. Er kan bijvoorbeeld 
op een stoel gezeten worden maar ook op staan, 
verschuiven, onderdoor kruipen, iets mee barricaderen 
etc. 
Dispositif zegt meer over de beperkende of sturende 
invloed van een actant. Deze invloed kan bewust of 
onbewust gecreëerd worden. Een dispositif is een actant 
dat bepaald gedrag afdwingt. 

Figuur 10: Schema ruimtelijke concepten
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De verbinding tussen een individu 

en een actant zodra deze bewust 

plaatsvind is altijd theatraal. Een 

individu waarneemt andere actanten 

en zij vormen dan het schouwspel. 

Een individu zelf kan ook het 

schouwspel zijn. De invloeden 

op emoties van een individu kan 

ontstaan uit alle actanten, elke 

verbinding met een actant kan er 

voor zorgen dat een individu door 

emotie en gevoel keuzes maakt. Het 

laten leiden door deze keuzes zonder 

vastgestelde route heet Dérive. 
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kleur, alles wat ook maar enigszins invloed heeft op 
de sfeer en dus op het individu. Het is afhankelijk per 
persoon hoe en in welke mate bepaalde invloeden 
binnenkomen en verwerkt worden. Psychogeografie 
kan gezien worden als de invloeden van actanten op 
de emoties van een bewust individu. Emoties kunnen 
tot bepaalde keuzes leiden en daarmee hebben 
psychogeografische elementen dus invloed op de 
ruimtebeleving van een individu. 

Dérive14

Met Dérive omschrijft Debord een techniek waarbij 
een persoon terwijl hij door een omgeving loopt, zich 
bewust laat leiden door psychogeografische invloeden. 
Dus niet de voorbedachte kortste of meest toeristische 
route volgen, maar de keuzes die bijvoorbeeld bij 
kruispunten genomen moeten worden baseren op je 
gevoelens die je bij de verschillende richtingen krijgt. 
Het is met deze techniek de kunst om op emoties de 
keuzes te laten berusten en niet alle mogelijkheden en 
verklaringen erbij te bedenken.

Theatraliteit12

Theatraliteit beschrijft de relatie tussen toeschouwer 
en schouwspel, zoals bijvoorbeeld in een theater. 
Theatraliteit is een representatie van het dagelijkse leven 
waarbij de relatie tussen toeschouwer en schouwspel 
het netwerk vormen. Een relatie tussen twee actanten 
kan theatraal zijn. De een is een toeschouwer en de 
ander het schouwspel, en andersom. De invloed van 
een bepaalde actant kan er voor zorgen dat het zelf 
het schouwspel wordt voor andere toeschouwende 
actanten. In het theatrale netwerk is een buwust 
individu als actant nodig die als toeschouwer het 
schouwspel kan beleven. 

Psychogeografie13

Psychogeografie is de studie, gedefinieerd door Guy 
Debord, naar specifieke consequenties op de emoties 
en het gedrag van individuen vanuit zijn omgeving. 
Hierbij kan het een bewust ontworpen omgeving zijn 
maar ook de natuurlijke. Het onderzoek richt zich 
op invloeden vanuit materie, context, inhoud, vorm, 

Figuur 11: Schema ruimtelijke concepten
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Onderzoeksvraag en methode

In de voorgaande besproken onderdelen leiden tot 
een vervolg van het afstudeeronderzoek. De context 
Parijs is geschetst en samen met het M3 vooronderzoek 
kunnen er een probleemstelling en onderzoeksvragen 
geformuleerd worden.  

Probleemstelling
Ruimtelijke concepten
Allereerst vraagt de koppeling van het m3 onderzoek 
van de ruimtelijke concepten concretisering op het 
gebied van architectuur. De begrippen zijn begrijpelijk 
omschreven, maar zijn wellicht nog te abstract om te 
gebruiken tijdens een ontwerpproces. 

Parijs
Een probleem wat zich afspeelt binnen de periferie is 
de gentrificatie. De herwaardering van binnenstedelijke 
wijken lijkt een onontkoombaar feit in de huidige 
marktwerking van onroerend goed. De markt van vraag 
en aanbod waarbij uitgegaan wordt van een zo hoog 
mogelijke winstmarge. Dit systeem is zakelijk gezien 
logisch, maar op sociaal niveau sluit het bepaalde mensen 
uit. Gentrificatie kan er voor zorgen dat het percentage 
mensen die een woning kunnen permitteren in een stad 
steeds kleiner wordt, het sluit mensen uit. Dit fenomeen 
kan niet door een architect opgelost worden, maar uit 
het voorgaande onderdeel van het onderzoek blijkt dat 
een investering in goedkopere woningen die opgenomen 
worden in gebouwen met een combinatie van functies, 
kunnen profiteren van lagere grond- en bouwkosten. 
Een wijk in de binnenstad dat nog geen gentrificatie 
heeft ondervonden is het tweede arrondissement. Dat is 
te merken aan de lichtelijk vervallen gebouwen. In de 
straten zelf zijn nog een aantal kleine ondernemingen 
te vinden; kleine winkels, cafés en bakkerijtjes. De 

wijk ligt tussen een aantal bekende trekpleisters voor 
toeristen, deze attracties zijn verbonden door middel 
van straten die rondom de wijk lopen. Dat maakt de 
wijk zelf in tegenstelling tot de drukke straten rondom 
vrij rustig. Een eventuele grote renovatie van deze wijk 
kan resulteren in de opkomst van tijdelijke bewoning 
voor toerisme of een bewoning voor de elite, ten nadele 
van de oorspronkelijke bewoners. Om in de binnenstad 
minder sociale uitsluiting te hebben kunnen er wellicht 
gebouwen komen die gelegenheid bieden om aan 
verschillende gezinsmixen, sociale achtergronden en 
functies ruimte te geven. Buiten politieke oplossingen 
kan een gebouwtypologie bijdragen aan het mixen van 
verschillende sociale klassen in de wijken. 

Naast een gebouw te ontwerpen met verschillende 
functie ligt er ook een uitdaging bij het ontwerpen van 
nieuwbouw in een stad als Parijs. De typische sfeer van de 
binnenstad van Parijs zijn sterk en vragen een antwoord 
van een ontwerper. Contrast tegenover overnemen van 
de bestaande architectuur, of daar tussenin. 

De context van het onderzoek is geschetst, waardoor de 
volgende onderzoeksvragen gesteld kunnen worden:

Hoofdvraag
“Hoe kunnen ruimtelijke filosofische concepten als 
ontwerptools worden ingezet voor het ontwerpen 
van een collectief gebouw dat het publiek belang van 
inwoners van Parijs behartigt?”
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Deelvragen
Ter ondersteuning van het beantwoorden van de 
hoofdvraag komen onderstaande deelvragen aanbod in 
het onderzoek: 

 - Welke functies kunnen de bewoners van centrum-Parijs 
faciliteren? 

- Hoe kunnen deze maatschappelijke functies beter 
betaalbare woningen mogelijk maken?

- Hoe kan een gebouw binnen de bestaande architectuur 
geïntegreerd worden?

- Welke ruimtelijke begrippen zijn terug te vinden als 
vorm in bestaande architectuur theorieën?

- Hoe pas je de ruimtelijke concepten toe in de ontwerp-
fase?

- Hoe zorg je voor een evenredige openbaarheid op 
verschillende vloerniveau’s?

Methode
Door middel van een vooronderzoek en een ontwerpend 
onderzoek worden de deelvragen en hoofdvraag 
behandeld. Om de hoofdvraag; hoe kunnen ruimtelijke 
filosofische concepten als ontwerptools worden ingezet 
voor het ontwerpen van een collectief gebouw dat 
het publiek belang van inwoners van Parijs behartigt?; 
te kunnen beantwoorden is allereerst de ruimtelijke 
concepten uit het gezamenlijk M3 onderzoek 
gedefinieerd. Daarnaast is Parijs als context omschreven 
voor het bepalen van het programma en de locatiekeuze. 
Om de ruimtelijke concepten te kunnen gebruiken 
worden twee architectuur literatuur boeken bestudeerd. 
De boeken, ‘Complexity and Contradiction in 
Architecture’ van Robert Venturi en ‘Lessons for 
Students in Architecture’ van Herman Hertzberger, 
zijn geselecteerd aan de hand van hun betekenis in de 
architectuur theorie. De ruimtelijke concepten kunnen 
geconcretiseerd worden door deze te koppelen aan de 
onderdelen voortkomend uit het literatuur onderzoek. 
Daar komen een aantal schema’s uit die de koppeling 
verhelderen en die als ontwerptools of -uitgangspunten 
ingezet kunnen worden. 
Een verkennend onderzoek naar bepaalde typologieën 
die kunnen voorkomen in Parijs dient ter ondersteuning  
voor het ontwerpen.  

Het resultaat is het ontstaan van een ontwerp dat een 
beantwoording vormt voor de gestelde onderzoeksvragen. 



Context
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“De huizen staan naast elkaar. Ze staan op een rij. Dat 
ze op een rij staan is ook de bedoeling, ze begaan een 
ernstig vergrijp wanneer ze dat niet doen: het heet dan 
dat ze buiten de rooilijn staan, wat betekent dat men het 
recht heeft ze af te breken, teneinde ze langs de rooilijn 
weer op te bouwen.” 

- Perec, G. - Ruimte rondom - p.77

In dit hoofdstuk worden onderwerpen behandeld die 
als basis zullen dienen bij de ontwerp-fase van het 
onderzoek. De context waarin het te ontwerpen gebouw 
zal bevinden is het gegeven Parijs. In het voorgaande 
hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen geformuleerd 
en in dit hoofdstuk zullen er een aantal behandeld en 
beantwoord worden. De context dat hiermee wordt 
geschetst bestaat uit locatie, typologie, architectuur 
literatuur en de koppeling tussen de literatuur en de 
ruimtelijke concepten. 
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Locatie

Zoals als eerder is toegelicht is de keuze voor de locatie 
voor een nieuw te ontwerpen gebouw in Parijs in het 
tweede arrondissement. Het tweede arrondissement ligt 
centraal in Parijs, met in de buurt in alle richtingen veel 
bezienswaardigheden. Het tweede arrondissement, op 
onderstaande foto tussen de rode lijn weergegeven, is 
een wat rustigere wijk in vergelijking met de omliggende 
wijken. Het tweede arrondissement is het kleinste van 
de twintig arrondissementen van Parijs. Het herbergt zelf 
geen grote toeristische trekpleisters maar is er mee door 
omringt. Het bekende Opéra ligt op de grens aan de 
noord-west zijde, in het zuiden ligt Les Halles en in het 
oosten het Centre Pompidu. 

De wijk heeft een aantal minder bekende bijzondere 
gebouwen zoals een aantal passages, theaters en een 
18e eeuwse bibliotheek. Het zakelijke centrum met de 
Bourse de Parijs is er te vinden, waardoor er een wat 
zakelijk karakter heerst in de wijk. 
Op de grond van het huidige arrondissement werd al in 
de middeleeuwen gebouwd en in de late middeleeuwse 
uitbreiding van Parijs werd het onderdeel van de stad. 
Tegenwoordig wonen er bijna 23.000 mensen verspreid 
over vier Quartiers; Gaillon, Vivienne, Mail en Bonne-
Nouvelle. 

Figuur 12: Luchtfoto tweede arrondissement en omgeving
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Wat betreft de functies is er veel variatie. Bijna overal 
vind op de bovenverdiepingen wonen plaats. Echter is 
het niet helemaal duidelijk hoeveel van die woningen 
voor inwoners beschikbaar is. Een makkelijke zoektocht 
op internet blijkt dat er veel appartementen en studio’s te 
huur worden aangeboden voor recreatie. 
Aan de straat liggen over het algemeen commerciële 
winkelruimtes, met af en toe een café, bistro of 
restaurantje, met uitzondering van de langgerekte 
toeristische hotspot Rue Montorgueil die bekend staat als 
de plek in het gebied om te winkelen en lekker te eten. 
In het gebied liggend aan de Rue Greneta is opvallend 
veel leegstand. 

Functies

      winkel
      horeca
      school
      sport
      gezondheid
      overig

Rue Greneta

Rue Montorgueil

Figuur 13: overzicht van functies verpreid op locatie
N
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Een opvallend gebied in het zuiden van Quartier de 
Bonne-Nouvelle is een bundel straten die omsloten 
worden door heldere ontsluitingswegen waardoor de 
straten zelf vrij van de grotere verkeersstromen zijn. In 
het gebied zijn er merkbaar minder toeristen aanwezig. 
Alhoewel ook deze wijk, dankzij zijn ligging, steeds 
populairder wordt voor verhuurders van appartementen 
voor de toeristensector. In dat gebied zijn geen grote 
bedrijven gevestigd waardoor het stuk wat meer voor de 
bewoners lijkt te zijn. Het gebied lijkt wat vervallen te 
zijn, maar her en der worden wat gebouwen op kleine 
schaal gerenoveerd. Er zijn twee scholen gevestigd, deze 
zorgen voor beweging na schooltijden. Maar de rest 
van de tijd lijkt het gebied vrij uitgestorven, de kleinere 
passages die in de omgeving liggen hebben te maken 
met leegstand. 

De wijk lijkt niet van de bewoners te zijn, de sfeer in 
de straten is anoniem,er zijn weinig plekken waar 
men samen kan komen behalve op het pleintje ‘Place 
Goldoni’ voor een school. Dit pleintje lijkt dan ook het 
drukste punt in de buurt, buiten de drukke verkeerswegen 
om die de buurt omsluiten. Tegenover dit pleintje, aan 
de Rue Greneta, dat voornamelijk voetgangersgebied is, 
ligt de locatie die gebruikt gaat worden in het ontwerp-
onderzoek. De positie van de locatie is aangegeven in 
het lichtgrijs op de kaart hieronder. De kaart laat verder 
een ruimtelijke analyse zien. De rode vlakken zijn de 
ruimtes die door de gevelwanden gevormd worden. 
Bij kruispunten kunnen de straatruimtes onderbroken 
worden door een samenkomst van verschillende 
straatruimtes of de vorm van de gebouwen op de hoek 
maken een bepaalde ruimte. Wat bijvoorbeeld veel 
voorkomt in Parijs is hoekgebouwen zijn afgeschuind 
zodat het kruispunt wanden krijgt, waardoor een ruimte 
optisch omsloten kan worden. Op deze specifieke 
locatie gebeurt dit op verschillende manieren; het plein 
is omsloten door laag hekwerk (kettingen tussen paaltjes) 
en bomen waardoor dit een aparte ruimte is ten opzichte 
van het aanliggende kruispunt en de bocht in de straat. 
Door de positionering van de locatie met het plein kan 
er een verbinding gemaakt worden. Zichtlijnen kunnen 
voor het ontwerp bepalen welke vormen en indelingen 
het gebouw kan krijgen.  
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Figuren 15-18: aanzicht vanuit Rue Greneta (oosten); zicht op plein vanuit het 
zuiden; school aan het plein; aanzicht vanuit Rue Greneta (westen)
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Typologie

Parijs als context betekent ontwerpen in een stad dat 
een internationaal metropool is, een rijke (bouw)
geschiedenis heeft, typische sferen en belevenissen kent 
en veel karakter en cultuur heeft. Om een geschikte 
respons te kunnen geven als het gaat om een nieuw te 
bouwen gebouw is het evident om hiermee rekening 
te houden. De vraagstukken over functie en vorm die 
voortvloeien uit het voorgaande hoofdstuk worden hier 
behandeld. 

Het onderwerp en thematiek van het te ontwerpen 
gebouw is zoals eerder is uitgelegd een openbaar 
gebouw. Dat wil zeggen, in de context van dit onderzoek, 
een gebouw dat een bepaalde mate van toegankelijkheid 
kan toelaten dat overeenkomt met de straat. Alhoewel 
het gebouw altijd een binnenruimte is, bestaan er 
voorbeelden waarbij de sfeer en ruimtebeleving aanvoelt 
dat niets vanuit het gebouw zelf een persoon weerhoudt 
om er gebruik van te maken. 

Om een nieuw gebouw goed te laten inpassen in een 
stad als Parijs kan het belangrijk zijn dat de binnenruimte 
niet vreemd aan doet aan de gebruikers. Aangezien dit 
gebouw zich vooral gaat richten op Parijzenaren, zijn 
juist de typische Parijse binnenruimtes inspiratie voor het 
nieuwe gebouw. Een herkenbaar type gebouw, waar men 
weet wat daar gaande is, laat zich makkelijker betreden. 

Door deze voor het publiek herkenbare gebouwtypen 
te verkennen en te laten inspireren zal wellicht 
ontwerpbeslissingen aan de hand van de bestaande 
typologieën gemaakt worden. Voorbeelden voor typische 
Parijse openbare binnenruimtes zijn passages. Vanwege 
de vorm van het te bebouwen grondvlak kan een atrium 
ook in aanmerking komen. Vooral voor de hoogte de 
binnenruimte van het nieuwe gebouw kan er naar het 
type atrium gekeken worden. 

Figuur 19: Passage Jouffroy (Biarnès, 2013)
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Passage
Stedelijke binnenruimtes zoals passages in Parijs zijn 
kenmerkend door hun mate van openbaarheid en 
toegang. Men kan er gerust doorheen lopen zonder 
perse een bestemming in de ruimte zelf te hebben. 
Passages staan meestal in contact met het buitenklimaat 
maar zijn vaak afsluitbaar met een hek of deur om 
ongewenste bezoekers buiten te houden vanaf een 
bepaald tijdstip. Het karakter van een passage wordt 
gekenmerkt door de materialisatie en het glazen dak. 
Het glazen dak zorgt voor daglicht toetreding waardoor 
de zijgevels niet doorbroken hoeven te worden, wat 
vaak ook niet mogelijk is doordat een passage omsloten 
wordt door naastliggende gebouwen in het bouwblok. 
De passage refereert door zijn materialisatie aan een 
straat, waardoor de nadruk op gesloten binnenruimte 
minder wordt. De vloer is betegeld en zijgevels bestaan 

uit winkelpuien met etalages. Als er een verdieping is, 
heeft deze vaak een gesloten karakter met eventueel een 
aantal ramen. Verdiepingen zijn een verlenging van de 
hoogte en lengte werking van de ruimte en vallen niet in 
het oog met afwijkende vormen, ze zijn onderdeel van 
het geheel. Passages verbinden vaak twee straten met 
elkaar en lopen dwars door een bouwblok. Zij zijn alleen 
toegankelijk voor voetgangers. Het netwerk van passages 
in Parijs zijn voor sommige mensen een makkelijke 
sluiproute door de stad en voor de toerist aangename 
plekken om te vertoeven. Op de afbeeldingen hieronder 
zijn een aantal kenmerkende passages afgebeeld. 
Opvallend zijn natuurlijk de glazen daken maar ook de 
beperkte breedtes van de passages. De werking van de 
verticale wand richting dak zorgt voor weinig afleiding 
en dus meer concentratie richting bijvoorbeeld de 
aanwezige winkels. 

Figuren 20-21: Passage du Grand Cerf (Beard, 2010); 
    Galerie Vivienne (Gaensler, 2009)



Figuren 22-23: Atrium ‘Learning Hub’ Heatherwick Studio (Hufton + Crow, 2015); 
    Atrium ‘VUC Syd’ AART Ar. + ZENI Architects (Moerk, 2013)
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Atrium
Een atrium is een al eeuwenlang bestaand type ruimte. 
Zogenaamde atriumhuizen hadden alle vertrekken 
liggen aan een hoofdruimte, waar tevens ook de toegang 
van en naar buiten bevond. Naast het ontsluiten van 
de verschillende vertrekken diende de atriumruimte 
ook als huiskamer. De meer recentere gebouwen 
waar atria voorkomen zijn vooral groots opgezette 
gebouwen zoals hotels en kantoren. Daar zijn de 
ruimtes vaak monumentaal en laten een bepaalde status 
doorschemeren door bijvoorbeeld zijn dimensies en 
materialen. Naast het feit dat een atrium een bepaalde 
indruk kan achterlaten dient het ook voor andere 
doelen. Bij grote gebouwen waar maar weinig daglicht 
door kan dringen tot het midden, zorgt een atrium 
voor lichttoetreding. Het verbindt dan gelijk ook de 
verschillende vloeren waardoor een overzicht gecreëerd 

wordt. Tevens is het mogelijk om een luchtstroming te 
laten ontstaan vanuit de aansluitende ruimtes. De ruimte 
zelf dat op vloer van het atrium ontstaat kan ook gebruikt 
worden; als verzamelplaats, plek voor ontspanning of 
als verkeersruimte. Het kan worden ingezet als transitie 
ruimte als overgang van buiten naar binnen.  
Op de afbeeldingen zijn twee voorbeelden van atria 
afgebeeld. De eerste gebouw heeft een vrij smalle atrium 
die als bufferruimte functioneert. Het atrium verzorgt 
toetreding van lucht en licht en openheid in het algemeen 
naar de aanliggende ruimtes. Rondom het atrium lopen 
de verkeersstromingen. Het tweede voorbeeld geeft een 
atrium weer die tevens zoals de eerste het toetreden 
van lucht en licht verzorgt, maar waarbij de bufferzone 
gebruikt wordt als verkeersplein. Hierdoor is het atrium 
te betreden en wordt de ruimte doorgebroken. Bij het 
eerste blijft het een vrij monumentale en statige ruimte.  
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Publiek interieur
Bij een publiek interieur is het belangrijk om een 
goede verblijfskwaliteit te hebben. De mogelijkheid om 
informeel gebruik te kunnen maken van het gebouw 
zonder expliciete goedkeuring of zonder specifiek doel in 
relatie tot de functie draagt daar aan bij. De sfeer van een 
publiek interieur wordt onder andere bepaald door de 
architectuur maar ook door het gebruik van gedragsregels. 
Voor een optimale toegankelijk in een openbare ruimte 
is het van belang om zo min mogelijk gedragsregels te 
moeten hanteren. Echter blijft een publiek interieur dat 
zich bevind in een gebouw toch een mate hebben van 
private ruimte. Beheer en geregelde openingstijden per 
programma kunnen de openbaarheid waarborgen. Het 
ontwerp van het gebouw moet het afzonderlijk afsluiten 
van onderdelen wel toe kunnen laten. Het gebruik van 
een gebouw of ruimte kan niet ontworpen worden maar 
wel de voorwaardelijke condities. Bijvoorbeeld een 
eenvoudig en overzichtelijk plattegrondindeling kan aan 
het openbare karakter positief bijdragen. 

In Parijs lijkt het alsof de plekken die openbaar 
toegankelijk zijn vrij onzichtbaar zijn. De gesloten 
bouwblokken hebben logischerwijs een gesloten 
karakter. Her en der zijn er een aantal doorbrekingen 
van passages. Op de nollikaart van Rome is duidelijk af 
te lezen dat er veel plekken rondom de bouwblokken 
open voor publiek zijn, het tweede arrondissement van 
Parijs heeft daarentegen vrij weinig openbare vlakken. 
De openingen die aanwezig zijn in het bouwblok zijn 
voornamelijk alleen toegankelijk voor bewoners.  

Figuren 24-26: Nollikaart Rome (Boer, 2012); Openbaar versus privé in 2e arr.; 
    Kaart met passages aangegeven rondom 2e arr. (Visitparijs.nl) 
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Parijse gevels en straten
Voor de gevels aan de buitenzijde is het belangrijk dat 
deze aansluiten op de bestaande bebouwing. Parijs staat 
bekend om zijn typische straatruimtes gevormd door 
de gebouwen rondom. De straatruimtes van Parijs zijn 
wellicht de beste voorbeelden van een sfeer ontstaat 
door theatraliteit in ruimtelijke zin. De repetitie van de 
imposante eenheid in bouwblokken en eenduidig gebruik 
van vorm, zorgt voor ieder een interessant schouwspel. 
Opmerkelijke vormen in de gevel zijn onder andere door 
vaak homogene afmetingen van de kozijnen en de Franse 
balkonhekjes en de gevelindelingen. De afbeeldingen 
hiernaast toont een archetypisch voorbeeld met daarin 
de opdeling te herkennen in bovenwerk, middenwerk en 
onderwerk. Deze manier van een bouwblok of woning 
indelen had als oorsprong dat er verschil zat tussen 
de etages. De bel-etage op de makkelijk te bereiken 
eerste verdieping had een ander niveau van bewoners, 
economisch gezien, dan de etages onder het dak. Zo 
ontstond er voor iedereen een plek om te wonen. De 
duidelijke verdeling tussen bovenwerk, middenwerk en 
onderwerk komt in vele maten en soorten terug, maar elke 
gevel is opgebouwd met hetzelfde principe. Er zit vooral 
verschil in bouwblokken die als eenheid zijn opgebouwd 
en bouwblokken bestaande uit verschillende gebouwen, 
zie afbeelding. Hierbij werkt de horizontale geleding van 
de gevels en ritme van de plaatsing van kozijnen  als 
verbindende factoren waardoor het gevelbeeld toch een 
eenheid lijkt te zijn. 

Bovenwerk

Middenwerk

Onderwerk

Figuren 27-28: Stereotiepe bouwblokken aan Rue de Rivoli; 
    Eenheid door geleding (Ravis, 2013; 
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Functiemenging
Met het principe van het ‘inclusionary zoning’ is 
het interessant om te bekijken hoe een gebouw kan 
functioneren als het meerdere functies bevat. 
Hierbij zijn drie termen belangrijk; zorgvuldig 
ruimte gebruik, ruimtelijke kwaliteit en economisch 
functioneren. 
Aangezien de vorm van het bouwvlak op de locatie en 
de gebouw-typologieën in de omgeving is zorgvuldig 
ruimtegebruik een extra uitdaging. Een gebouw met 
meerdere functies heeft namelijk een voor elke gebruiker 
een heldere routing nodig. Overzicht waar bepaalde 
functies zich bevinden en een obstakelvrije route er naar 
toe dragen bij aan het ruimtelijke kwaliteit. 

‘Inclusionary Zoning’
Om het onderwerp van gentrificatie in Parijs valt niet 
heen te gaan. In een aantal grote steden, zoals Parijs, 
zijn door de marktwerking de grondprijzen en dus ook 
de huur- en koopprijzen van onroerendgoed aanzienlijk 
gestegen. Deze stijging zorgt ervoor dat het voor 
sommige mensen onmogelijk is om op een bepaalde 
plek te gaan wonen. Een selectief karakter ten opzichte 
van bewoning van een bepaalde wijk of buurt is niet 
nieuw of per definitie slecht, echter de ontwikkeling 
dat gaande is kan uiteindelijk resulteren in een stad als 
heterotopie voor het percentage in de samenleving met 
de hoogste inkomens. 
Een voorbeeld van een stad waar er vanuit de regerende 
partijen al naar oplossingen zijn gezocht is New York. 
Bij nieuw te bouwen gebouwen wordt er gesteld dat 
er een percentage aan oppervlak wordt gereserveerd 
voor betaalbare woningen. Het doel is daarbij om te 
waarborgen dat er woningen beschikbaar blijven op 
verschillende plekken verspreid over de stad voor een 
grotere hoeveelheid huishoudens met verschillende 
niveaus van inkomen. De gedachte achter deze oplossing 
is om te voorkomen dat door het uitsluiten van lagere 
inkomens van steeds meer plekken grote buitenstedelijke 
‘ghetto’s’ ontstaan. Voor Parijs valt er daarom wel wat 
over te zeggen. Het zoneren van sociale en economische 
klassen heeft er wellicht ook bijgedragen aan de onrust 
in de banlieus. Veel armoede, criminaliteit, miserie bij 
elkaar is een broedplaats voor ontevredenheid. 

Figuur 29: horizontale routing naar verticale routing
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Literatuur architectuur onderzoek

In dit hoofdstuk worden theorieën besproken die een 
belangrijke bron voor inspiratie en lessen zijn voor 
het ontwerpend onderzoek. De ontwerptools uit twee 
architectuur literatuurboeken worden uitgezet tegenover 
de concepten die uit het M3 onderzoek komen. Hiermee 
wordt een poging gedaan de ruimtelijke concepten uit 
de filosofie inzichtelijker te maken met betrekking 
tot de architectuurpraktijk. De beweeg redenen om 
onderstaande boeken te behandelen is om persoonlijke 
ontwikkelingen in dit proces te begunstigen. Gekozen 
is om de theorieën te bespreken van Robert Venturi en 
Herman Hertzberger. Beide auteurs zijn architecten uit 
de post-moderne periode na de oorlog en geven in hun 
boeken een reactie op het modernisme uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Niet alle onderwerpen uit de 
boeken zullen uitgelicht worden, alleen de relevante die 
van toepassing zijn bij dit onderzoek. 

Uit het geschreven werk en de gebouwen die  de 
Nederlandse architect Herman Hertzberger heeft 
ontworpen komt het thema ‘ontmoeting’ altijd naar 
voren. Ruimte voor de gebruikers en meervoudige 
betekenis geven aan zijn gebouwen of de gebouwdelen 
zijn kenmerkend aan zijn werk. Robert Venturi is een 
Amerikaanse architect die vooral bekend is om zijn rol 
van de ontwikkeling (Amerikaanse) postmodernisme in 
architectuur. De ambitie van zijn onderzoeken lag in 
het terugbrengen van complexiteit in architectuur. De 
onderwerpen uit de boeken ‘ Lessons for students in 
Architecture’ (Hertzberger, 1991); zoals privé en publiek, 
invloed van architect, de gebruiker en vorm; en uit 
‘Complexity and Contradiction in Architecture’ (Venturi, 
1966); dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden; 
kunnen gebruikt worden om de ruimtelijke begrippen 
die hiervoor zijn behandeld te concretiseren. 



41

Herman Hertzberger - Lessons for students in 
Architecture
In dit boek licht Herman Hertzberger zijn eigen werk toe 
aan de hand van werken en theorieën van architecten 
die hem hebben geïnspireerd. Door het opschrijven van 
de elementen die hem hebben geïnspireerd probeert hij 
zijn ontwerp-proces te verduidelijken. Hij beschrijft met 
voorbeelden een reeks concepten die als ontwerptools 
gebruikt kunnen worden in een ontwerp-proces. 
Zijn boek bestaat grofweg uit drie onderdelen; het 
publieke domein; maken van ruimte, overlaten van 
ruimte; uitnodigende vorm. Een aantal onderwerpen 
zal hierop volgend worden besproken waarbij er een 
link wordt gelegd met de ruimtelijke concepten uit de 
filosofie uit eerder onderzoek. 

Territoriale differentiatie
Het boek begint met de thema’s publieke en privé 
domeinen in de bebouwde omgeving. Oftewel in 
ruimtelijke termen collectief of individueel. Deze 
concepten kunnen worden gezien als een reeks van 
ruimtelijke kwaliteiten die geleidelijk uiteenlopen met 
betrekking op toegang, verantwoordelijkheid en het 
verband tussen privé eigendom en toezicht. De mate van 
toegankelijkheid bepaald wie er verantwoordelijk voor is 
en hoeverre het privé of publiek domein is. Het gebruik 
van de concepten publiek en privé en alles wat daar 
tussen zit aan gradaties, zullen tijdens het ontwerpen van 
elke ruimte of gebied aan bod komen. Door ruimtes of 
gebieden te graderen kunnen er karaktereigenschappen 
bepaald worden voor een specifieke ruimte of gebied. 
Eigenschappen, naast de vormgeving vanuit de eenheid, 
komen voort uit ontwerp beslissingen; wie en in welke 
mate heeft invloed op de inrichting, wie heeft de leiding, 

wie is er verantwoordelijk en doet het onderhoud. 
Hertzberger is groot voorstander van het stimuleren van 
gebruikersinvloed op de inrichting. Een architect doet de 
handreikingen naar de gebruiker toe en legt daarmee de 
basis waar een gebruiker vanuit kan werken. Dit heeft als 
grote voordeel dat gebruikers zich meer betrokken en meer 
verantwoordelijk voelen om de ruimte te onderhouden. 
Elke ruimte of gebied kan met zijn toegekende gradatie 
van territoriale aanspraak een bepaalde ordening 
vormen in een eenheid. Om verschillen tussen twee 
ruimtes of gebieden met verschillende gradaties aan te 
duiden kunnen verschillen in vorm, materiaal, licht en 
kleur gebruikt worden. Tussen twee gebieden of ruimtes 
met territoriale verschillen zit een overgang. Deze 
kan geleidelijk zijn of juist abrupt. Een voorbeeld van 
overgang die Hertzberger aanhaalt is een grensgebied 
tussen privé en publiek. Een grensgebied is een gebied(je) 
dat publiekelijk toegankelijk is maar door materialisatie, 
vorm of inrichting duidelijk ook tot het privé-domein 
behoort. Het is een subtiele overgang tussen twee 
tegenpolen betreft de territoriale differentiatie. 

De ultieme vorm van publieke ruimte is de straat, een 
gebouw staat altijd in contact met een vorm van een 
straat. Een architect kan een gebouw ontwerpen zonder 
naar de invloed van het gebouw op zijn omgeving te 
onderzoeken. Hertzberger stelt dat het beter is om het 
publieke gebied uit de omgeving te betrekken; hoe 
functioneert de straat en wie maken er gebruik van. 
Het gebouw en zijn directe omgeving zijn ruimtelijk 
georganiseerd op een complementaire wijze. Dat kan 
bijvoorbeeld inhouden dat de overgang tussen buiten 
en binnen, tussen privé en publiek geleidelijk is en de 
scheiding minder expliciet. Een geleidelijke overgang 
vormt een stapsgewijze sequentie van gebieden die nog 
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niet uitdrukkelijk binnen of privé zijn. 
Er zijn gebouwen die een uitbreiding zijn op het publieke 
domein in steden. Deze gebouwen zijn meestal in vorm 
van passages. Passages hebben wel vaak openingstijden 
die de toegang beperken, maar zijn in principe straten 
voor voetgangers met een glazen dak. Passages zijn 
ontstaan om op een doordachte commerciële wijze de 
open binnen ruimtes te benutten. De straten kunnen 
smal zijn omdat er alleen maar voetgangers doorheen 
lopen, zodat de bezoekers goed zicht hebben op het 
waar dat opgesteld staat in de winkels.  Deze vormen 
van ruimtes zijn niet nadrukkelijk buiten of binnen en 
doorbreken de systematiek van binnen-privé(gebouwen) 
en buiten-publiek(straten). Het zijn toevoegingen in de 
differentiatie van territoria. 

Making space, leaving space en incentives
Waar het bij het voorgaande gaat om de invloed die een 
architect kan hebben op de bepaling van de mate en 
inrichting van de publieke en private sferen, heeft het 
aankomende te maken met vorm, gebruik en belevenis 
van architecturale ruimte. Zowel vorm als gebruik als 
belevenis hebben invloed op elkaar. Een vorm als een 
gebouw of een element dat ontworpen is kan gezien 
worden als een collectieve beginvorm. Collectief omdat 
het ontwerp niet alleen maar voor één individu wordt 
ontworpen, maar voor meerdere mensen in de loop 
der jaren. Elk individu heeft zijn eigen interpretatie en 
belevenis. Een architect zorgt door dingen te ontwerpen 
voor een bepaalde structuur. Het geeft of vormt een 
basis-kader, collectief, waar anderen hun invulling aan 
zullen geven. Deze invullingen vanuit het gebruik zijn 
meestal niet voorbedacht maar zijn mogelijk doordat 
de structuur van de vorm zelf niet wordt aangepast, 

maar dat de vorm in staat is zich aan te passen aan 
verschillende functies. Hiermee wordt bedoeld dat een 
structuur mogelijkheid geeft om als gebruiker achteraf de 
vorm aan te passen voor het op dat moment gewenste 
gebruik. Een architect kan zich dus bewust van zijn dat 
de structuur van een ontwerp ruimte overlaat voor eigen 
interpretatie vanuit het gebruik. Zonder structuur zou er 
chaos overblijven. Samen met structuur en invullingen 
vormt er een eenheid. Een gebouw is te bekijken als 
eenheid. 

De eenheid van een gebouw is opgebouwd uit 
onderdelen. Dat wil zeggen dat onderdelen de eenheid 
bepalen en zelf ook door de eenheid bepaald worden. 
Tijdens het ontwerp proces zullen zowel de eenheid, 
voortkomend uit een bepaald thematisch idee voor het 
gebouw, als de onderdelen regelmatig getoetst worden 
aan elkaar. Waarbij de eenheid (thema) aangepast wordt 
aan de onderdelen en de onderdelen aangepast worden 
aan de eenheid. 

Met de gedachte dat een architect bewust mag zijn dat een 
gebouw door gebruik veranderd of anders geïnterpreteerd 
wordt, bedoeld Hertzberger niet dat er simpelweg ‘ruimte’ 
voor eigen interpretaties van gebruikers moeten komen. 
Een ontwerp moet niet alleen maar neutraal en flexibel 
zijn, het kan beter de mogelijkheden bieden vanuit een 
specifiek basis kader of structuur waarbij de gebruiker 
gelijk de vorm af stemt op zijn gebruik. Hierbij speelt het 
voorstellingsvermogen van de architect natuurlijk een 
grote rol. De manier waarop een gebruiker een gebouw 
of onderdeel interpreteert is afhankelijk van het ontwerp 
dat zich identificeert met het gebruik, dat eventueel ook 
veranderd door de tijd heen. De balans die voortkomt uit 
de mate wat de architect vastlegt en wat de gebruiker vrij 
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kan indelen geldt hierbij als houvast. Om te voorkomen 
dat de vrijheid voor de gebruiker kan omslaan naar 
een onmogelijkheid om beslissingen te nemen kan 
de architect zogenaamde ‘stimuli’, oftewel prikkels, 
inzetten. Deze prikkels zijn dusdanig ontworpen dat 
zij voor richtingen van ideeën kunnen zorgen. Om een 
ruimte voor zoveel mogelijke soorten gebruik te kunnen 
laten voldoen is het de kunst om deze prikkels niet te 
specifiek maar zeker ook niet te neutraal te ontwerpen. 
Als voorbeeld stelt hij objecten in de collectieve ruimte 
die de gebruikers als bewuste ontwerp beslissing niet 
alleen zijn praktische doel voorziet (verlichting) maar 
gebruikers mogelijkheid geeft om het object op een 
andere manier te gebruiken (tafel, bankje, tijdelijke 
werkbank). Ook constructieve onderdelen kunnen een 
rol spelen. Waarbij deze een grens of een verdeling van 
ruimte markeren. De gebruiker zal dan onder direct 
of indirect invloed van zo een element zijn inrichting 
van de ruimte bepalen. Als je hiermee bewust omgaat 
kan er volgens Hertzberger juist mogelijkheden worden 
gecreëerd waarbij de gebruiker het gebruik van een 
element, een ruimte of zelfs het gebouw zelf bepaald 
en inricht. Dit betekent meer eigen interpretatie van de 
gebruiker die het gebruik naar zijn eigen wensen kan 
bepalen tot op een zekere hoogte. Deze prikkels moeten 
zo ontworpen zijn dat het niet alleen maar verbonden 
is met een specifieke gebruiker, maar dat verschillende 
gebruikers van een gebouw er invulling aan kunnen 
geven. Vanuit het standpunt van de gebruiker zal dan een 
associatie gemaakt worden met de prikkels en dit geeft  
juist interpretatie aan op welke manier er invulling wordt 
gegeven. Een veel voorkomende vorm dat gebruikt wordt 
is het niet afwerken van onderdelen zodat een gebruiker 
gestimuleerd wordt om het op zijn eigen manier af 
te werken. De vorm en dimensie spelen ook een rol 

voor de mogelijkheden hoe een element gebruikt kan 
worden. De prikkels zijn dus architectonische middelen 
om een ontwerp meer af te stemmen op collectief en 
individueel gebruik en om het ontwerp voor gebruikers 
interpreteerbaar te maken. De architect maakt ruimte en 
laat ruimte over in juiste proporties en juiste balans. 

Uitnodigende vorm
Als een object ontworpen is voor een specifiek doel dan 
zal deze ook functioneren naar dat doel. Hertzberger 
pleit voor vorm en ruimte met beter bij te sturen 
mogelijkheden en benadert het te ontwerpen object als 
een instrument. Het valt zo te bespelen dat de speler 
zelf besluit hoe het moet klinken. Een object, element 
of ruimte roept bij mensen bepaalde associatie op. Een 
bank is om te zitten. Maar wordt een bank tijdens het 
ontwerp proces benadert als instrument, kan deze zo 
vorm worden gegeven dat deze meer associaties kan 
oproepen. Voor het ontwerpen worden er collectieve 
associaties opgeroepen om een zo groot mogelijk aantal 
gebruikers aan te spreken, die dezelfde associaties zullen 
hebben. Natuurlijk zijn er creatievelingen die buiten de 
collectiviteit een bepaalde manier van gebruik bedenken 
en die zijn er ook met een bank in zijn pure vorm. 
Voor het ontwerpen van een gebouw is het belangrijk 
om ruimtes, in welke vorm dan ook, niet als verloren of 
nutteloos te behouden maar juist ook aan deze invulling 
te geven zodat deze bruikbaar worden. 
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Robert Venturi - Complexity and Contradiction 
in Architecture

Het boek Complexity and Contradiction in Architecture 
is geschreven door architect Robert Venturi in 1966 
als reactie op het modernisme specifiek binnen de 
architectuur. Volgens Venturi bewilligt de term ‘less is 
more’ architecten om uitermate selectief te zijn welke 
vraagstukken zij zullen aanpakken, waardoor veel 
vragen onbeantwoord blijven. Echter zorgt juist de 
verscheidenheid aan vraagstukken, die soms tegenstrijdig 
met elkaar kunnen zijn, juist voor een architectuur waar 
alle complexiteiten tot uiting kunnen komen, welke een 
interessant geheel kunnen vormen. “Where simplicity 
cannot work, simpleness results. Blatant simplification 
means bland architecture. Less is a bore” (Venturi, 1966, 
p.17). Met deze uitspraak doelt hij op oversimplificatie 
van de gebouwde omgeving door geforceerde eenvoud 
en het negeren van bepaalde complexiteiten en 
contradicties. 

Venturi benadrukt dat eenvoud niet altijd complexiteit uit 
hoeft te sluiten. Als esthetische eenvoud gewenst is, kan 
zich dat juist ontlenen aan innerlijke complexiteit. Zonder 
innerlijke complexiteit blijft enkel oppervlakkigheid over. 
Venturi, in tegenstelling tot de Modernen, verwelkomt 
de complexiteiten en contradicties. Hij is van mening 
dat de drie traditionele architectonische voorwaarden 
beschreven door Vitruvius voor een goed gebouw; 
stevigheid, gebruiksgemak en genoegen; bijdragen aan 
de complexiteit. 

De toename van complexiteiten in de loop der jaren door 
verandering van architectuur in stabiliteit/constructie, 
gebruik en expressie zijn voor Venturi een welkome 
aanvulling. 
In het boek laat Venturi zien aan de hand van historische 
en toentertijd hedendaagse (1966) voorbeelden hoe 
complexiteiten binnen bepaalde gebouwen hun doel 
dienen. In deze voorbeelden spelen architectonische 
elementen zoals concept, ruimte en ruimte-vormende 
elementen een grote rol. 

Ambiguïteiten
Venturi begint met het verklaren van dubbelzinnigheid 
in architectuur. Het medium architectuur verwijst naar 
perceptie en betekenis, waarbij de complexiteit en 
contradictie te vinden zijn in het naast elkaar stellen van 
betekenissen en vergelijken wat een beeld is en wat het 
lijkt te zijn. Het resultaat zijn verschillende betekenissen 
die verbonden zijn met elkaar. Deze relaties tussen 
betekenissen zorgen voor dubbelzinnigheid en spanning 
binnen de architectuur. Zo is architectuur vorm en 
substantie, abstract en concreet. Een architectonisch 
element wordt waargenomen als vorm en constructie, 
textuur en materiaal. Een hulpmiddel om de ambiguïteiten 
te duiden is om onderdelen te bevragen met: is het dit of 
is het dat, of is het dit en dat? Door dubbelzinnigheid 
in expressie van architectuur te maken of laten zijn, 
ontstaan er mogelijkheden om het gebouw, of gebouwde 
werk, te verreiken met verschillende betekenissen. 
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Niveaus van contradicties
Venturi benoemt in zijn boek dat er een aantal niveaus 
van tegenstrijdigheden zijn. In moderne architectuur 
constateert Venturi vaak het verschijnsel uitsluiting. Een 
gebouw of architectonisch element heeft of het een 
of het ander als betekenis. Met het tegenovergestelde 
verschijnsel ‘zowel - als’ wordt er juist de interessante 
dubbelzinnigheid opgewekt (Het is zowel dit als dat). 
Er ontstaan dan paradoxale contrasten of alternaties van 
betekenissen tussen verschillende verklaringen van de 
waarnemingen. Er is een hiërarchie te vinden in ‘zowel-
als’ architectuur dat leidt tot contrasten, gelaagdheid en 
niveaus van betekenissen. 

Waar het bij het bovenstaande voornamelijk gaat 
om waarnemingen, zijn er op een ander niveau van 
contradictie, elementen waarvan verschillende manieren 
van functie de contradicties vormen. Een zogenaamd 
‘dubbel-functionerend’ element, zoals de naam al 
aangeeft, heeft meerdere functies. De betekenissen van 
die functies kunnen liggen op het gebied van gebruik 
maar ook als constructief element. In beide gevallen 
van niveaus van contradicties dragen de verschillende 
betekenissen bij aan de ruimtelijke beleving van een 
gebouw. De hiërarchische mate van ordening van 
de relaties tussen betekenissen is niet altijd constant. 
Zodra de waarnemer door een gebouw loopt kan 
de ene betekenis dominanter worden dan de andere 
betekenissen en op een ander moment kan dat weer 
omslaan. Dit versterkt het complexe karakter van een 
gebouw. 

Orde
Voorgaande voorbeelden van tegenstrijdigheden in 
architectuur zijn er niet zomaar of vanzelfsprekend. Er 
zijn namelijk geen vastgelegde wetten in de architectuur, 
niet alles werkt eenvoudigweg. Het is de taak van de 
architect om te beslissen op welke manier elementen 
gaan werken en wat er gecompromitteerd wordt. In 
architectuur vind altijd orde in een bepaalde mate plaats 
en een spel van orde en compromissen bevordert een 
orde. Een goedwerkende orde omvat en legt op, de 
bijkomstige tegenstellingen van een complexe realiteit. 
Het uitsluiten of negeren van inconsistenties vanuit het 
programma of structuur van een gebouw past hier niet 
bij. 

Wat architectuur vitaal maakt, volgens Venturi, 
zijn kunstzinnige of artistieke controverses die een 
consistente orde kunnen doorbreken. Een gebouw 
zonder imperfecties kan geen perfect onderdeel hebben, 
want contrast ondersteunt betekenis. (p.41) Orde is terug 
te vinden in de opbouw van een gebouw; orde in relatie 
van een element met een gebouw of andere elementen; 
orde in betekenissen van een element zelf; orde in 
ruimtelijke relaties van elementen; orde van het gebouw 
in zijn context. Er zijn verschillende mogelijkheden om 
orde te onderbreken. Een onderbreking van orde kan zijn 
een tegenstelling in; schaal, vorm, materiaal, positie. 
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Ingepaste contradictie
Een manier om orde te onderbreken is om de 
contradictie in te passen in de orde. Door compromissen 
te stellen voor de orde en voor de contradictie worden er 
tolerante en flexibele verhoudingen gecreëerd. Waarmee 
improvisatie een belangrijke rol speelt. Binnen het begrip 
van ingepaste contradicties is onderscheid te maken 
tussen functionele afwijkingen, contextuele afwijkingen 
en doelmatige afwijkingen. 

Bij contextuele afwijkingen gaat het om de orde gegeven 
vanuit de context van een gebouw. Bijvoorbeeld bestaand 
stratenpatroon, regels omtrent bouwhoogte, directe 
buurgebouwen. Zij hebben invloed op het ontwerp en 
de architect geeft antwoorden op de vraagstukken die de 
context oproepen. 

Met doelmatige afwijkingen worden er elementen 
bewust geplaatst in een orde om deze te beïnvloeden. 
Hiermee kunnen overgangen tussen twee tegengestelde 
onderdelen aangepast worden. Het kan dan gaan om 
subtiliteit, contrast, scheiding, nadruk, onderbreken,  
etc. Een architect kan bewust elementen toepassen 
met een bepaald doel, waardoor er eventueel een orde 
onderbroken wordt. 

Functionele afwijkingen komen voort uit behoeften 
vanuit het programma of functie. Hierbij is te denken aan 
de probleemstelling tussen licht behoefte van een ruimte 
(plaatsing raam) en (symmetrische) doelstellingen vanuit 
de gevel, of plaatsing kolommen op een grid en stroming 
van een ruimte (verkeer, open ruimte). 

Gejuxtapositioneerde contradictie
Een tweede manier om orde te onderbreken is het 
juxtapositioneren van contradicties. Dat wil zeggen dat 
naast elkaar gestelde elementen die door middel van 
belending (naast elkaar) of superpositie (op elkaar) zijn 
geplaatst, eventueel een contrast zijn van elkaar, dus 
een contradictie vormen. Hierbij worden vaak geen 
compromissen gezocht en is de contradictie inflexibel. 
Er ontstaan brute contrasten, waardoor wellicht de 
gewenste eenheid verzwakt wordt van bijvoorbeeld een 
gebouw. 

Er is onderscheid van vormen van juxtapositie; de 
belending van elementen en de superpositie van 
elementen. Bij belending hebben de contrasterende 
onderdelen een relatie met elkaar met een duidelijke 
grens. Ze hebben een visuele relatie en werken op 
afstand met elkaar. Elementen waarvan de relatie 
superpositie is, hebben een meer directe relatie. Er 
is sprake van onderbreking van een element zelf door 
een ander element. Dit kan zowel visueel als dat ze 
daadwerkelijk in contact staan met elkaar. Deze vormen 
van juxtapositie kunnen ook tegelijkertijd voorkomen of 
pas ontstaan als de waarnemer zich verplaatst en vanuit 
een andere hoek de elementen bekijkt. Verschillen van 
vorm, schaal, richting, positie, dimensie, materiaal 
maken dat deze elementen contrasterend met elkaar 
zijn. 
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Het onderzoek naar de koppeling tussen de ruimtelijke 
concepten uit de filosofie en de concepten uit de 
architectuur literatuur heeft duidelijk gemaakt dat deze 
concreet als ontwerptools ingezet kunnen worden in 
het ontwerp-proces. Om dit te verhelderen is het handig 
om eerst de betrokken partijen naast elkaar te leggen en 
individueel te bekijken. Om dit in kaart te brengen zijn 
er naast tekstuele uitleg ook schema’s toegevoegd.  

Naastliggend schema geeft een netwerk van actanten 
weer die zijn betrokken bij dit onderwerp. Hier gaat 
het om een context, een architect, een gebruiker en 
een gebouw (of element). De context is hierbij een 
verbindende factor omdat die op alle drie een vrij 
constante mate van invloed heeft, het is altijd aanwezig. 
De architect en de gebruiker zijn bewuste individuen en 
hebben in vergelijking met de context en het gebouw 
een ander soort schema. 

De gebruiker is voornamelijk de toeschouwer en het 
gebouw of context het schouwspel. Een architect kan 
het schouwspel ontwerpen en laten beinvloeden. Een 
gebruiker of toeschouwer zal kunnen reageren doordat 
er fysiek om een reactie wordt gevraagt of dat juist zijn 
emotie/gevoel de gebruiker een reactie laat ontstaan. 

Koppeling theorie en concepten



49

GEBOUW

ARCHITECT GEBRUIKER

CONTEXT
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Netwerk van context
De context heeft invloed op alle andere actanten en is 
hiermee als koppelend geheel ingezet. De context is 
een netwerk van constante en variabele actanten. De 
constante actanten, die altijd in een bepaalde vorm 
in het netwerk aanwezig zijn, bestaan ook uit hun 
eigen netwerk. Het eigen netwerk van deze constante 
actanten bestaat eveneens uit constanten en variabelen, 
dat wil zeggen dat de constant aanwezige actant in 
het overkoepelende netwerk een variabele vorm heeft, 
afhankelijk van zijn eigen actanten. Dat houdt in dat de 
relaties binnen het netwerk van de context verschuiven 
maar er altijd een aantal constante actanten aanwezig 

blijven die het netwerk blijven vormen en bepalen. 
In het onderstaande schema zijn een aantal elementen 
benoemd die binnen het netwerk van de context actief 
zijn. Zij vormen de context die dan weer als eenheid in 
de vorm van actant invloed hebben op het hoger liggende 
netwerk. Alle actanten zijn gerelateerd aan elkaar en 
beïnvloeden elkaar op een bepaalde manier. Afhankelijk 
van het moment is er een soort van hiërarchie te vinden 
die de mate van invloed weergeeft van de verschillende 
actanten. Deze hiërarchie ontstaat doordat bepaalde 
actanten meer invloed kunnen hebben op de context 
dan andere actanten in het netwerk.

CONTEXT

natuurlijke 
krachten

tijd
klimaat

plaats

publiek domein

toneel

ontwerpers

gebouw

politiek

gebruikers

verkeer

samenleving

toeschouwer

privé domein
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Netwerk van gebouw
Het gebouw staat onder invloed van de context en 
tegelijkertijd oefent het gebouw als variabele invloed 
uit op de context. Het netwerk van een gebouw bestaat 
ook uit constanten en variabelen, waarbij bijvoorbeeld 
de constructie een constante is en een bezoeker een 
variabele. Ook in het netwerk van het gebouw bestaat 
hiërarchie onder de actanten van mate van invloed, ook 
deze mate van invloed per actant is een variabele.  

Dat wil zeggen dat een netwerk bestaat uit een vast aantal 
componenten die niet of zelden veranderen en een aantal 
componenten die veranderen. Kort gezegd een netwerk 
bestaat uit constante en variabele actanten, de relaties 
of verbindingen tussen deze actanten zijn daardoor ook 
constant en variabel. Dankzij de variabelen van actanten 
en invloeden is beweging of verandering mogelijk. 

geslotenheid

materialisatie

ruimte

context

publiek domein

toneel

ontwerper

dimensies

ruimtelijke 
vorm

gebruiker

openheid

kleuren

toeschouwer

privé domein

toegankelijkheid

GEBOUW
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Netwerk van gebruiker
De gemeenschappelijke gebruiker van een gebouw 
bestaat uit individuele gebruikers. De individuele 
gebruiker is een bewust individu, met een menselijk 
denkraam, die sociale ruimte produceert. Hij neemt 
waar, interpreteert en beleefd de ruimte, maar zonder 
een fysieke ruimte (chora) kan een sociale ruimte niet 
bestaan. Een gebruiker kan zich ook ontwikkelen op het 
gebied van kennis en ervaring waardoor zijn productie 
van de ruimte kan veranderen of verruimen. 

Dit gebeurt altijd vanuit het perspectief van het bewuste 
individu. Het schema laat dan ook deze productie van 
de ruimte zien waarin het individu centraal staat. 
Het vermogen om een ruimte te produceren stelt een 
gebruiker in de geschetste configuratie in staat invloed 
uit te oefenen, hij is immers een (variabele) actant in 
zowel het netwerk van de context als van het gebouw. 

individu

CHORA

materieel
concreet

waargenomen
ruimte

opgevatte
ruimte

sociale
ruimte kennis

logica

persoonlijke
achtergrond

geleefde
ruimte

GEBRUIKER
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Netwerk van architect
Vanuit de bestudeerde architectuur theorie kan de 
invloed van de architect in het netwerk gedefinieerd 
worden. Een architect is allereerst ook een bewust 
individu en produceert net zoals de gebruiker zijn 
persoonlijke sociale ruimte. Tussen de architect, de 
gebruiker en het gebouw is een wisselwerking aanwezig 
van invloeden. Maar de architect heeft daarnaast ook 
een bewuste manier van invloeden via het gebouw 
op de context en op de gebruiker. De architect houdt 
tijdens het ontwerp-proces rekening met de gebruiker 
en de context. Door bewuste keuzes te maken voor 
het ontwerp kan er invloed uitgeoefend worden op de 
manier of mate waarop een gebruiker of toeschouwer de 
ruimte produceert. Het streven hierbij: het creëren van 
goede architectuur. 

De theorie heeft duidelijk gemaakt hoe de architect 
zijn invloeden gericht kan maken, door ontwerptools 
in te zetten met een bepaald thema. Dankzij de 
ruimtelijke concepten die zijn besproken zijn de tools 
die uit de architectuur literatuur beter in deze context te 
plaatsen. De schema’s op de volgende pagina’s zetten 
de mogelijkheden aan ontwerptools overzichtelijk 
naast elkaar. De ontwerptools kunnen door de architect 
gebruikt worden om zijn invloed op de rest te bepalen. 
Zijn inbeeldingsvermogen speelt hier een grote rol en 
heeft dan ook te maken met zijn eigen productie van de 
ruimte. Zie het schema hiernaast. 

De volgende pagina’s zullen de concepten koppelen 
aan de theorie als vertaalslag naar ontwerptools. Hierin 
worden alle begrippen en woorden gebruikt, zoals die 
zijn uitgelegd in voorgaande tekst. 

Wat altijd aanwezig is, zijn de overkoepelende 
concepten, zoals productie van de ruimte, actor-netwerk 
en theatraliteit, chora en rhizome. Deze zijn hiervoor al 
behandeld. Daar waar de architect echt invloed op kan 
hebben is op de sfeer beleving en sturing door middel 
van elementen of objecten. Als er gekeken wordt naar 
het totale conceptenschema (pagina 19) is het volgende 
onderdeel het beschrijven van de eilandjes en hun 
soort relatie met het individu, in dit geval de gebruiker 
of toeschouwer. De architect kan het gebouw of zijn 
elementen, ingezet als schouwspel, zo ontwerpen dat 
deze de sfeer bepalen en daarmee de gebruiker, oftewel 
de toeschouwer, kunnen beinvloeden. Om een relatie  te 
laten plaatsvinden tussen een gebruiker en een gebouw 
moeten er flightlines kunnen ontstaan. Zodra deze 
er niet zijn, zal de gebruiker ook geen of nauwelijks 
reactie hebben op iets. Dat wil zeggen, door prikkels te 
ontwikkelen waarop een gebruiker kan reageren en naar 
kan handelen. 

individu
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materieel
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ruimte
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ruimte

ARCHITECT
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BETEKENISSEN

• wat is het beeld en wat lijkt het te zijn

• bevraging van betekenis: is het dit of is het dat?

• dubbelzinnigheid van betekenissen verrijken architectuur

• Stel rijkdom aan betekenissen boven zuiverheid betekenis

• verbinden van relaties tussen verschillende betekenissen

• gebruik als motief de stelling het is zowel dit als dat

RUIMTELIJKE KWALITEITEN
• graderen van domeinen; publiek en privé

• bepaal mate van toegankelijkheid

• ontwerp karaktereigenschappen van een ruimte of element

• geleidelijke overgangen tussen verschillende soorten domeinen

• ontwerp niet compulsief voor één bepaald gebruik, ontwerp een 

collectieve beginvorm

• geef ruimte en bepaal mate voor eigen invulling gebruiker

ORDE EN EENHEID

• bepaal orde; zonder orde ontstaat chaos

• wisselwerking tussen orde en elmenten; elementen bepalen de 

eenheid en worden bepaald door de orde van de eenheid

• orde en eenheid door bundeling elementen

• orde en eenheid als structuur

• orde ontstaat door een continu toegepast thematiek

• door mate van gebruikersinvloed kan orde met de tijd mee gaan

TOPOS & STRIATED SPACE
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Topos en striated space
Topos, oftewel plekken, zijn zogenaamde ‘striated’ 
ruimtes. Er bevind zich een continu relatienetwerk tussen 
het individu en de gereguleerde elementen in striated 
space. Zodra er geen gereguleerde elementen zijn 
waarmee een individu bewust een relatie aangaat wordt 
de striated space een smooth space. Het is geen plek 
meer maar is onderdeel geworden van de verplaatsing 
van het individu, dus het moment tussen twee territoria. 
Als een plek geen plek is of kan worden voor een 
gebruiker verdwijnt deze in de context van dat ‘tussen-
gebied’. Zoals omschreven in het betreffende hoofdstuk 
over de ruimtelijke concepten is topos, een plek dat een 
bepaalde indruk heeft op en achter laat bij een individu 
(de gebruiker). Het doel van architectuur is niet alleen 
het ontwerpen van huisvesting van bepaalde functies, 
maar ook de gebruiker en toeschouwer aanspreken. 
Zogenaamde non-lieux zijn plekken waar men geen 
waarde hecht aan het gebouw, maar juist aan de functie 
en locatie. Non-lieux verdwijnen in een anonimiteit als 
het gaat om de relaties dat het aangaat met bijvoorbeeld 
een gebruiker of toeschouwer. Voor veel gebouwen is 
het juist van belang om een verbinding te hebben met 
de gebruikers en toeschouwers. Hierbij gaat het om de 
invloed op de ambiance of sfeer die een individu ervaart. 
Een plek bestaat uit elementen binnen het territorium 
waar een individu een relatie mee aan kan gaan. Deze 
elementen vormen de gereguleerde ruimte, met welke 
tools kunnen deze elementen ontworpen worden? Met 
behulp van de bestudeerde architectuur theorie kunnen 
er concrete middelen worden gedefinieerd. De schema’s 
op de linkerpagina weergeven de koppeling met de 
theorie. 

De koppeling met de architectuur theorie is te vinden 
in het definieren van een topos. Plekken bestaan uit 
een netwerk van actanten, deze actanten kunnen ook 
vorm aannemen als ruimte. Een gebouw is een netwerk 
van verschillende aaneengeschakelde ruimtes. Deze 
verschillende ruimtes zijn in te delen in domeinen; tussen 
publiek en privé. Afhankelijk van de mate van publiek 
of privé kan de toegankelijkheid bepaald worden en 
kunnen dus karakter eigenschappen worden toegekend. 
Hierin staat de ervaring van de gebruiker centraal. Een 
ruimte zonder een duidelijk identiteit kan een zwakke 
ruimte zijn als het gaat om de invloed en sfeer van de 
ruimte op de gebruiker. Een anonieme sfeer van een 
gebouw of ruimte kan in sommige gevallen in dienst 
zijn van de gehuisveste functie, zoals bij de zogenaamde 
non-lieux of heterotopen. Om waarde aan een gebouw te 
hechten, buiten zijn functie, is karakter en sfeerervaring 
van belang. Orde en eenheid kan helderheid scheppen 
voor zowel de ontwerper als uiteindelijk de gebruiker. 
Een bepaalde mate van orde brengt een gebouw ook zijn 
identiteit voort. Echter kan het hanteren van orde in zijn 
pure vorm simpelheid als resultaat hebben, waardoor 
juist een gebouw wellicht een anoniem karakter kan 
oplopen. Simpelheid ontstaat ook door eentonige 
betekenissen van bijvoorbeeld ruimtes of elementen. 
Dubbelzinnigheid in de vorm van betekenissen creeert 
een interessanter schouwspel voor de toeschouwer. 
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De- en reterritorialisatie en flightline
Het aangaan van relaties en verbindingen tussen een 
gebruiker en verschillende actanten kan onbewust of 
bewust verlopen. Een verbinding die onbewust ontstaat 
gaat veelal vanzelfsprekend. Een gebouw dat bestaat uit 
actanten die geen of nauwelijks bewuste verbindingen 
laat ontstaan met een gebruiker vervalt makkelijk in een 
anonimiteit. Als architect zijn er een aantal tools die 
gebruikt kunnen worden om verbindingen aanwezig te 
laten zijn waardoor een gebruiker geprikkeld wordt door 
zijn omgeving. De benodigde orde in een gebouw zorgt 
voor een bepaalde mate van territorium. Zodra deze 
orde verbroken wordt kan er een verschuiving ontstaan 
die ervoor zorgt dat een gebruiker zich eerst de- en 
reterritorialiseert. Dat wil zeggen dat hij zich bewust is 
van de overgang. Het moment dat een gebruiker aan een 
andere ruimte denkt, een andere ruimte ziet of aanvoelt 
of een handeling moet doen om zich naar een andere 
ruimte verplaatsten, wordt bewust ervaren. In de tijd dat 
hij zicht bewust is van de andere ruimte, dus een line 
of flight gemaakt heeft naar die ruimte, bevindt hij zich 
in het de- en reterritorialiseren. Zonder orde ontstaat 
chaos en met chaos zijn geen duidelijke overgangen of 
domeinen in te delen, waardoor een line of flight altijd 
naar buiten toe gericht is, gedachte aan betere plek of 
in extreme gevallen vluchtplek. Bestaat er orde dan 
zijn onderbrekingen een mogelijkheid tot een line of 
flight. Een onderbreking van een orde is een bewuste 
waarneming. Een onderbrekingsloze orde kan vervagen 
naar een smoothspace, elementen die er niet toe doen 
om bewust te ervaren. Om reactie of bepaald gebruik te 
prikkelen zijn lines of flights een goede methode om dat 
te creëren. 

ORDE BREKEN II

• orde breken doormiddel van gelaagdheid van elementen

• contrasterende of overeenstemmende elementen die naast en/of op 

elkaar zijn geplaats

• verschil tussen gelijkwaardige elementen en contrasterende 

elementen

• elementen met belending hebben visuele relatie op afstand

• elementen met juxtapositie onderbreken elkaar

• geen compromissen, inflexibel

ORDE BREKEN I
• orde breken door ingepaste complexiteit

• complexiteit voortkomend uit contextuele, functionele en 

ontwerptechnische invloeden en eisen die niet door de basisorde 

opgenomen kunnen worden

• contextuele afwijking, functionele afwijking en doelmatige 

toevoeging zijn accomodaties die als oplossing/reactie de orde 

vervormen of aanpassen

• tolerant en flexibel, improvisatie is hierbij mogelijk

TERRITORIALE DIFFERENTIATIE

• gradatie van domeinen met ontworpen karaktereigenschappen; 

gebruiker is bewust van een bepaald territorium

• helderheid van schaal publiek-privaat geeft sterker beeld

• overgangsgebieden tussen gebieden met verschillende territoriale 

eisen, zorgen ervoor dat het de- en re-territorialiseren geleidelijk 

gaat

DE- EN RETERRITORIALISATIE EN FLIGHTLINE
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Affordance en dispositif
Wat het met het voorgaande nog vrij conceptueel blijft 
zijn de elementen affordance en dispositif een stuk 
concreter. In betekenis en begrip, maar ook in toepassing. 
Ze zijn vrij direct te herkennen zodra er naar gezocht 
wordt. Het blijft wel afhankelijk van de achtergrond van 
het individu in welke mate de elementen te herkennen 
of te ontwikkelen zijn. 
Prikkels die lines of flight kunnen oproepen zijn onder 
andere in te delen in elementen die belemmeren en 
elementen met mogelijkheden. Een dubbelfunctionerend 
element bijvoorbeeld kan meerdere betekenissen 
hebben. Een kolom dat onderdeel is van constructie kan 
ook als roomdivider ingezet worden. Hiermee wordt 
er met één element meerdere inzet mogelijkheden 
gecreëerd. 
Bij een dispositif element is de inzet meestal om mee te 
sturen. Het beïnvloeden van gebruik door middel van 
ruimtelijke en fysieke elementen zo te plaatsen dat een 
gebruiker er niet omheen kan. 

Hoe een ruimte gebruikt kan worden is beinvloedbaar. 
Door aan een lege ruimte lementen, zoals bijvoorbeeld 
meubilair, toe te voegen ontstaat er voor een gebruiker 
moghelijkheden. Een ruimte herbergt op dat moment een 
functie. Het meubilair voorziet de gebruiker als individu 
allerlei mogelijkheden. Een stoel is als vanzelfsprekend 
een prikkel voor de mogelijkheid om er op te zitten. 
Zoekt iemand naar een mogelijkheid om de gordijnen 
op te hangen, dan kan de stoel ook gebruikt worden om 
op hoogte te komen staan. Daarnaast kan een element 
ook de gebruiker prikkelen om bijvoorbeeld iets niet te 
doen of het anders aan te pakken.

DUBBELFUNCTIONEREND

• element met meerdere betekenissen en functies

• dubbelfunctionerende elementen hebben invloed op ruimtelijke 

beleving

• elementen kunnen zowel voor gebruik zijn als constructief

• hiërarchie van betekenissen van het element is afhankelijk van de 

gebruiker; zijn positie in de ruimte en achtergrond

• beïnvloeding van waarneming en gebruik van ruimte

PRIKKELS
• prikkels hebben invloed op de gebruiker

• een prikkel kan mogelijkheden geven voor gebruik

• een prikkel kan het gebruik of gedrag van een gebruiker sturen

• een prikkel of combinatie van prikkels kunnen de 

karaktereigenschappen van een ruimte bepalen

AFFORDANCE & DISPOSITIF



Ontwerp
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In dit onderdeel wordt het ontwerp behandeld. 
Voorgaande hoofdstukken hebben gediend als leidraad 
voor de gemaakte ontwerp beslissingen. Het ontwerp zal 
aan de hand van tekeningen worden toegelicht. 

Per aspect van het ontwerp wordt de motivatie en uitleg 
aan de hand van de hiervoor behandelde ontwerptools 
beschreven. 

Alle afbeelding zijn eigen productie en niet genummerd, 
mits aangegeven figuren met nummering. 
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Ambitie

Met al het voorgaande is het doel voor het ontwerp 
verhelderd. Met Parijs als context en het Quartier de 
Bonne-Nouvelle als locatie kan er een locatie specifieke 
context geschetst worden. De ruimtelijke concepten, 
met de toepassing op de geraadpleegde architectuur 
theorie, zijn nu eenvoudiger in een ontwerp proces te 
gebruiken. De ambitie hierin ligt dan ook op het bewust 
toepassen van deze concepten. Het ontwerp dient in de 
beschrijving dan ook als ondersteunend voorbeeld van 
het gebruik van de concepten en evenzo goed dat de 
concepten leidraad zijn voor ontwerpbeslissingen. De 
gebruikte concepten zullen worden besproken bij de 
bijhorende tekeningen en afbeeldingen, die stapsgewijs 
in een bepaalde volgorde worden besproken. 

De uitdaging met de geschetste context is om een gebouw 
te ontwerpen die de inwoners van Parijs gaat faciliteren. 
Een openbaar gebouw waar functies zijn gehuisvest 
waar iedereen iets aan heeft. Het belang van architectuur 
hierbij betreft duurzaam gebruik en levensvatbaarheid 
van het bouwwerk. Zonder architectuur wordt een 
gebouw anoniem en is puur afhankelijk van de functie 
die het huisvest. Maar ook prachtige gebouwen waarbij 
maar een minimale functie mogelijkheid is komen 
tegenwoordig in de problemen. Passages bijvoorbeeld 
die in de buurt voorkomen, staan over het algemeen leeg. 
De passage heeft als pure functionaliteit om winkels en 
een eventueel café te herbergen. Om dat gebouwtype 
mee te laten komen met de tijd, zal er een apart 
onderzoek gedaan moeten worden om te bekijken wat 
de mogelijkheden zijn met de ruimtes. Voor het nieuw 
te ontwerpen gebouw zal juist door het combineren van 
functies en het zo te ontwerpen dat het verschillende 
soorten functies kan onderbrengen, een sterk op zichzelf 
staand gebouw worden. 

Om een gebouw tot zo veel mogelijk verschillende mensen 
aan te laten spreken, is een openbaar gebouw een logisch 
antwoord. Het gebouw wordt een ontmoetingsplek 
voor zijn gebruikers, voor buurtbewoners en toevallige 
passanten. De sfeer en uitstraling van het gebouw 
nodigt uit om naar binnen te gaan en de ruimtes te gaan 
ontdekken. De architectonische ambitie ligt dan ook op 
de verschillende ruimtes dat het overzichtelijk en helder is 
ingedeeld, geen grote barrières zijn tussen verschillende 
ruimtes, behalve daar waar dat een vereiste of gewenst 
is. De uitdaging hierin zit in de verticaliteit van het 
gebouw. De combinatie voor het gebruik van zorg, sport 
en bijeenkomst zorgt voor het aanspreken van een zo 
groot mogelijk publiek met verschillende achtergronden. 
De locatie wordt dan samen met de scholen en overige 
voorzieningen in de omgeving het buurtcentrum voor de 
inwoners van het zakelijke tweede arrondissement.

Als reactie op het gentrificeren van verschillende 
wijken en de dreiging voor het tweede arrondissement, 
wordt er met het gebouw een nieuwe collectieve vorm 
geïntroduceerd in Parijs. Door gebruik te maken van het 
‘inclusionary zoning’ principe, worden er op de bovenste 
verdieping woningen gecreëerd die voor een grotere 
groep mensen betaalbaar zijn, de grondprijs wordt dan 
namelijk door de hoofdfunctie gedragen. 
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Vanuit de context van het gesloten bouwblok in een 
stad als Parijs is gekozen om het bouwblok te volgen 
en het gesloten te houden. Een vorm waarbij er een 
opening ontstaat op de hoek doet vreemd aan en kan 
tot verwarring van het straatbeeld leiden. Het komt 
zeker wel voor in Parijs dat een hoe van een bouwblok 
veel afwijkt maar dat bevindt zich voornamelijk (bij 
kruispunten van minimaal vier wegen) aan de boulevards 
waarbij de krachtige richting-werking van de boulevard 
de eventuele vreemde vormen op de achtergrond 
stellen. De locatie waar het nieuwe gebouw komt is 
niet aansluitend op een boulevard (is een t-splitsing 
van wegen) maar bestaat uit ‘binnen’ straten en komen 
bij de hoek bij elkaar. Er ligt een plein tegenover de 
locatie die zorgt voor openbreking van het bouwblok 
en verandering van richting. Het oostelijke gedeelte van 
de Rue Greneta is breder dan het westelijke gedeelte 
waarbij de locatie in het midden ligt. De vorm van het 
nieuwe gebouw volgt het bestaande bouwblok maar 
ook het bouwblok rechts daarvan. Hierdoor ontstaat 
er een bufferzone. De vorm van het gebouw is vanuit 
de verschillende aspecten voortkomend uit de context 
beïnvloed. De lange straatgevels die zowel vanuit Rue 
Greneta als Rue Dussoubs richting het gebouw toelopen 
zijn over het algemeen doorgaande gevels. De gevels 
van de verschillende gebouwen hebben ook hier de 
typische Parijse geleding in horizontale vlakken, waarbij 
onderscheid te maken is tussen bovenwerk-middenwerk 
en onderwerk. Tussen de verschillende gebouwen in de 
straatgevel worden overgangen door verschil in geleding, 
materiaal en dimensies benadrukt. 

De wijk is geen dichtbevolkt gebied dus er is geen 
behoefte aan een massaal groot programma. De  functie 
onderdelen zijn hierop ingericht. De functies die in 
het gebouw komen moeten allen vrij toegankelijk zijn, 
bezoekers en gebruikers zijn gebaat bij overzicht om zo 
makkelijk te kunnen zien waar zij naar toe moeten. Een 
route die door gesloten ruimtes gaat voelt al snel als een 
doolhof. Het gebruik van de verticale openheid van de 
route in het gesloten bouwblok zorgt voor behoud van 
de overzichtelijkheid. Van belang is de openbaarheid 
en daarmee de toegankelijkheid van de kelder tot en 
met de derde verdieping. Op de hoogste verdieping 
zijn de woningen gepositioneerd en de route naar de 
woningen is afgeschermd van de openbare routing. Om 
de openbaarheid te waarborgen van de gehele verticale 
route is gepoogd om de ruimte waarin de route zich 
bevind zo open mogelijk te houden. Het overzicht 
creëert een zekerheid waar gebruikers naar toe kunnen 
en hoe zij daar kunnen komen. Voor het optimaal 
gebruik maken van daglicht is de routing in vorm van een 
gecombineerde passage en atrium gebruikt. De breedte 
en hoogte van deze binnenruimte geven helderheid 
en laten daglichttoetreding toe. Daarnaast is het bij 
een toekomstbestendig gebouw gewenst om gebruik 
te maken van duurzame materialen. Een hoofdvorm 
bestaande uit een basis constructie waarin indeling 
flexibel kan blijven. Alle ruimtes worden ontsloten 
door de hoofd route die door de open gedeelte van de 
hoofdvorm loopt. Hierdoor zijn de vloeroppervlaktes 
vrij. Gebruik van kolommen in de buitengevel en de 
binnengevel aan de passage zorgt ervoor dat de breedte 
van de vloer zoveel mogelijk ononderbroken is en 
optimaal gebruikt kan worden.  

Gebouwconcept
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Drie sectoren verdeeld over vijf lagen verbonden met de 
open hoofdroute en 1 woonlaag met aparte toegangsroute
- zorgcentrum - sportcentrum - zalencentrum

Laag 0
Routing; entree passage/atrium 
 » toegang tot hoofdroute; trappen en lift naar lagen -1 t/m 3

 » toegang voor bewoners naar laag 4 via apart (vlucht)

trappenhuis of lift (toegang met pasje)

 » toegang vluchttrappenhuis en nooduitgang

 » receptie sportcentrum en beheer met kantoor

 » toegang tot café (afsluitbaar)

 » toegang tot winkelruimte (afsluitbaar)

 » toegang binnenzaalse tribune sportzaal (afsluitbaar)

 » atrium ruimte met zitmeubel

 » toiletten dames/heren/invalide en schoonmaak ruimte

Winkelruimte
 » ingangen via entree passage en Rue Greneta

 » binnenruimtelijke opslag; mogelijkheid tot afscheiden voor 

eventueel kantoor/opslag

Café
 » ingangen via entree passage, atrium en Rue Greneta (via 

terras)

 » buitenterras aan Rue Greneta

 » bar

Laag -1
Routing
 » toegang laag 0 via trap

 » toegang tot vluchttrappenhuis

 » toegang tot sportcentrum onderdelen (individueel afsluitbaar)

 » toegang tot techniek (afsluitbaar)

Sportcentrum
 » middelgrote sportzaal met binnenzaalse tribune via laag 0 

bereikbaar

 » opslag sportzaal

 » kleedruimtes dames/heren inclusief sanitaire voorzieningen

 » sauna en zonnebank ruimtes

 » schoonmaak ruimte

Techniek
 » ruimte voor warmtepomp, klimaatinstallatie, 

ventilatiesysteem etc. 

Laag 1
Routing
 » toegang tot hoofdroute; trappen en lift naar lagen -1 t/m 3

 » toegang tot vluchttrappenhuis

 » toegang tot sportcentrum onderdelen (individueel afsluitbaar)

 » toegang tot zorgcentrum onderdelen (individueel afsluitbaar)

Sportcentrum
 » kleedruimtes dames/heren inclusief sanitaire voorzieningen

 » leszaal

 » ruimte voor ontmoeting/verzameling

Zorgcentrum
 » receptie huisarts

 » receptie fysiotherapeut

 » drie praktijkruimtes huisarts

 » grote praktijkruimte fysio

 » invalide toilet

 » pantry

Programma van Eisen
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Laag 2
Routing
 » toegang tot hoofdroute; trappen en lift naar lagen -1 t/m 3

 » toegang tot vluchttrappenhuis

 » toegang tot sportcentrum onderdelen (individueel 

afsluitbaar?)

Sportcentrum
 » vier leszalen

 » fitness ruimte

 » cardio ruimte

 » spinning ruimte

 » ruimte voor ontmoeting/verzameling

 » schoonmaak ruimte

Laag 3
Routing
 » toegang tot hoofdroute; trappen en lift naar lagen -1 t/m 3

 » toegang tot vluchttrappenhuis

 » toegang tot zalencentrum onderdelen (individueel 

afsluitbaar)

 » toiletten dames/heren/invalide

Zalencentrum
 » receptie

 » ontvangstruimte met bar

 » vier vergaderzalen

 » vier werkruimtes

Laag 4
Bewoners - routing
 » toegang tot (vlucht)trappenhuis en lift

 » toegang tot woningen (individueel afsluitbaar)

 » toegang tot bergingen

Vijf twee-kamer appartementen
 » sanitaire ruimte met douche en (apart) toilet

 » slaapkamer

 » woonkamer met open keuken

 » aan de west en oost gevel Franse balkons

Onderstaand schema weergeeft de soorten verbindingen 
tussen de verschillende functies. De continue pijlen zijn 
toegangen en de gestippelde zijn mogelijkheden. 

Openbare hoofdroute

zorgcentrum

woningen

winkel

sport-
centrum

café

zalen-
centrum
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Plattegronden

De vorm en basis opzet van het ontwerp ontleent zich 
aan het bestaande bouwblok. Vanwege de gevellijnen 
die naar het kruispunt toelopen is er gekozen om de 
zuidgevel in twee delen te maken. De blauwe lijnen op 
de afbeelding hiernaast weergeven de richtingen. Door 
de verspringing in het naastliggend blok ontstaat er, door 
deze lijn aan te houden, een bufferzone. Deze zone kan 
ook, vooral omdat de straat zelf zo goed als vrij is van 
gemotoriseerd verkeer. De hap uit de rechthoekige vorm 
komt in elke plattegrond weer terug. Hierop is de indeling 
van zowel plattegronden als gevels als ruimtevormen op 
gebaseerd. 

    Striated Space
 Als we naar de context van het gebouw kijken is te 
concluderen dat de omgeving een striated space is. Het 
heeft duidelijke kenmerken die opgenomen kunnen 
worden in elke bewust zijn (gebruiker of architect). Deze 
gereguleerde ruimte bepalen in een mate ook hoe een 
gebouw ingepast kan worden. 

Vanuit het plein en de omliggende straten is het gebouw 
in het zicht en trekt toeschouwers om naar binnen te 
kijken. Op de onderste afbeelding op de rechterpagina 
zijn de verschillende stromingen van mensen afgebeeld. 
Vanuit observatie kan gesteld worden dat voornamelijk 
vanuit de oosthoek van Rue Greneta en het plein mensen 
vandaan komen. Dat zijn de juist de hoeken waarop de 
zichtlijnen die door de vorm ontstaat naar toe richten. 

             Topos en flightline
Het gebouw kan voor de mensen een bijzondere plek 
worden. Een plek waar zij hun huisarts hebben, waar ze 
sporten, waar ze altijd langskomen etc. Het gebouw zal 
niet uit het oog vallen. Dat maakt van het gebouw zelf een 
flightline in de omgeving. Een bijzonder gevelaanzicht, 
een bepaald gebruik, een verhaal, dat kunnen aanzetten 
zijn om deze line of flight te laten ontstaan. 





-1  Kelder
De plattegrond hiernaast afgebeeld is het kelderniveau. 
Toegang tot de kelder gaat via de trap vanaf de begane 
grond. Op deze vloer zitten onderdelen van het 
sportcentrum gedeelte. De sporthal dat twee verdiepingen 
hoog is en zichtbaar is vanaf de straat en binnenruimte; 
sauna en zonnebank ruimtes voor ontspanning en de 
kleedkamers. De dimensies van de zaal laat het geen 
wedstrijdzaal zijn, maar er is genoeg oppervlak voor 
recreatief gebruik. De kleedkamers zijn bedoeld voor 
gebruikers van de sporthal. Alle ruimtes zijn niet vrij 
toegankelijk, een abonnement op het sportcentrum of 
permissie is verreist. De kelder zelf heeft daarom ook niet 
het karakter van een open of vrije ruimte, daar heeft het 
ontbreken van ramen natuurlijk ook een bijdrage aan. 
Verder op dit niveau bevindt zich de techniek ruimte. Dit 
ruime gebied biedt genoeg plaats voor alle installaties, 
ook voor eventuele latere toevoegingen. Het leidingwerk 
gaat via de tussenwand tussen het gebouw en de buren.  

 
  Flightline

 Er kan een flightline ontstaan door de sportzaal. De zaal 
is twee verdiepingen hoog en komt daarmee in aanraking 
met de gevel aan de Rue Dussoubs. De ramen die aan 
de gevel zitten zorgen voor daglicht en tevens voor inkijk 
naar beneden. Een moment waarop iemand zich even 
verplaatst in de ruimte van de zaal. 
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0. Begane grond
Het gebouw kan op drie verschillende mogelijkheden  
betreden worden. Voor bewoners van de vierde 
verdieping kan via de poort toegang in het naastgelegen 
gebouw naar de steeg ‘Cite Beaurepaire’ Aan deze 
steeg zijn meerdere woningen verbonden. De toegang 
op de begane grond komt uit in het gedeelte waar op 
de lagen erboven dient als vluchttrappenhuis. Dit 
trappenhuis dient ook als trap naar vierde verdieping, 
tevens is er een lift aanwezig, waarmee met een code 
of toegangspas, toegang verschaft kan worden naar 
niveau vier. DE hoofdingang voor de overige gebruikers 
van het gebouw ligt aan de Rue Greneta. Dankzij de 
positie en vormgeving van de entree valt deze gelijk in 
het oog vanaf de oostzijde van Rue Greneta en het Place 
Goldoni. Aan de smalle Rue Dussoubs zit een tweede 
ingang die zich plots voltrekt in de gevel. 

Dankzij de grote vide ruimte die gecreëerd wordt door het 
gebruik van atrium en passage als gebouw-typologieën, 
valt er in het midden van het gebouw veel licht. Vanaf 
buiten kan door de transparant opgezette binnengevel 
ontstaat er  inkijk tot in het midden van het gebouw. 

Op de begane grond zijn de ‘vluchtige’ functies te vinden. 
Het café kan bijvoorbeeld worden gebruikt door zowel 
de bezoekers van het sportcentrum als voorbijgangers 
die verder niet het totale gebouw zelf gaan betreden. Het 
café en de winkel hebben toegangen van zowel binnen 
het gebouw als vanaf straat om die reden. De trap naar 
de kelder ligt in het zicht van de receptie en kantoor van 
onder andere het sportcentrum zodat daar overzicht op 
blijft. Een binnenzaalse tribune staat toe dat bezoekers 
die voor hun plezier naar de sport of wedstrijd willen 
kijken. 

Vanaf  de hoofdentree wordt de gebruiker voor een 
keuze gesteld; hij kan op de begane grond blijven of hij 
kan naar boven. De doorzichtige geperforeerde stalen 
trap nodigt uit om naar boven te gaan. De routing door 
het gebouw kan beginnen. 

  Striated Space & 
  de- en reterritorialisatie

De verschillende overgangen die vooral op de begane 
grond terug komen zijn gebruikt als aantrekkingskracht. 
De bufferzone voor de hoofdentree geeft de ruimte om 
te bedenken en te bekijken om wel of niet naar binnen 
te gaan; om uit te zoeken wat zich binnen afspeeld. Een 
persoon staat bijvoorbeeld nog buiten, maar door de 
ruimtelijke vorm voelt het gebied wel aan als territorium 
van het gebouw. 

  Affordance & Dispositif
Concrete vormen van deze twee begrippen zijn te vinden 
bij de hoofdentree. Zodra een persoon naar binnen 
gaat moet er een keuze worden gemaakt; de trap op, of 
erlangsheen. De trap geeft in dit geval een mogelijkheid, 
maar door zijn aanwezigheid, zo prominent bij de 
entree, beinvloed het bezoekers om makkelijker naar 
boven te gaan. De trap nodigt hierbij uit en beinvloed 
daarmee de gebruiker. 
Een simpel voorbeeld van een object dat affordance 
omschrijft is het meubel in het midden van de atrium 
ruimte. Het is een meubel om te zitten; om iets op te 
leggen; om op te staan; in ieder geval genoeg optoes om 
te gebruiken. 
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1 Eerste verdieping
Op de eerste verdieping ligt het zorgcentrum gedeelte. 
De verdiepingen zijn toegankelijk via de trappen maar er 
is ook een lift aanwezig. De huisartsen en fysiotherapeut 
hebben eigen wat minder openbaar ogende werkruimtes. 
De receptie en wachtruimte daarentegen liggen in 
directe verbinding met de vide. Rekening houdend met 
de verschillen in openingstijden van de verschillende 
functies ligt de receptie in een afgesloten ruimte, de 
wachtruimte blijft toegankelijk. Dit is mogelijk ook door 
de openingstijden van de verschillende functies; op elk 
tijdstip van de dag bevinden zich mensen in het gebouw, 
met uitzondering van de nacht, dan wordt het openbaar 
toegankelijk gedeelte ook afgesloten. 

Afhankelijk van wat de gebruiker kan doen volgt hij 
een route. Deze route loopt overzichtelijk in verticale 
lijn naar boven. De opzet van de plattegronden is 
overzichtelijk en doelgericht. Er zijn geen lange gangen 
die naar een bepaald gebied van een gebouw gaan, maar 
de routing loopt juist door alle verschillende functies. 
Op deze verdieping liggen de kleedkamers van het 
sportgedeelte. Vanaf de trap kunnen de kleedkamers 
vanaf twee kanten benaderd worden. Nadat iemand 
omgekleed is zal hij naar de leszaal kunnen rechts van 
de kleedkamers of hij gaat weer via de trap naar de 
tweede verdieping. Bij de kleedkamers bevindt zich ook 
een ontmoetingsplek; een ideale plek om te verzamelen 
of even uit te puffen. 

 
  De- en reteritorialiseren

Elke functie kent zijn eigen territorium in het gebouw. 
Dit territorium wordt onder andere bepaald door wat 
voor soort mensen het aantrekt. Sporters zullen naar 
het sportcentrum gaan, zieken naar het zorgcentrum en 
zakenlui naar de vierde verdieping. In het atrium/passage 
gedeelte loopt de hoofdrouting loopt door het gebouw 
zonder daar een territorium te moeten doorbreken van 
een programmaonderdeel. De ruimte werkt als buffer 
tussen de vloeren. 
Merkbaar is zonder duidelijke grenzen die moeten 
worden gepasseerd is al snel duidelijk welk oppervlak er 
bij welke territorium hoord. Op de eerste verdiepingen 
zijn meerdere soorten functies te vinden waardoor er een 
mix ontstaat aan verkeerstromen die elkaar tegenkomen. 
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2 Tweede verdieping
Op deze verdieping zijn alleen maar ruimtes voor het 
sportcentrum geplaatst. De leszalen zijn multifunctioneel 
en kunnen voor meerdere sporten worden gebruikt. De 
grotere zalen hebben als voordeel dat ze lange muren 
met spiegels hebben, ideaal voor dansles. De kleinere 
zalen zijn hebben de spiegels aan de minst brede zijde 
en zijn dan meer geschikt voor sporten waar spiegels 
niet belangrijk zijn. Een speciale spinningzaal waarbij de 
opstelling van de apparaten behouden kan worden. De 
hele rechterzijde van het gebouw is ingericht als fitness. 
Deze is extra afgesloten zodat de muziek die er draait 
niet voor een constante rumoer zorgt in de rest van het 
gebouw.   

  Topos
Op deze verdieping is het van belang voor de functie om 
een fijne plek te zijn voor sporters. Bij dit programma is 
het van belang dat er terugkerende bezoekers komen. 
Om dit waarborgen moet het een aangename en 
betekenisvolle plek worden voor de gebruikers; ruimte, 
overzicht en orde.  
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3 Derde verdieping
De derde verdieping is ingericht met als inspiratie het 
steeds bekender en succesvoller wordende ‘seats2meet’. 
De verdieping functioneert als plek voor overleg en alles 
wat daarbij hoort. Er zijn speciale ruimtes ingericht als 
flex-werkplekken en als vergaderruimtes. Deze ruimtes 
zijn te huur op uur-, dag, of maandelijkse basis. De grote 
open ruimte creëert ruimte voor borrels, bijeenkomsten, 
lunch, etc. Dit in samenwerking met het café. De routing 
gaat vanaf deze verdieping niet verder naar boven. Via 
de zelfde weg kan men weer naar beneden. Door een 
overzichtelijk en open programma ontwikkelen kan er 
voor zorgen dat de barrière om iets te ontdekken of te 
ondernemen een stuk minder is. Het gebouw kan door 
zijn functies altijd gebruikers faciliteren. Het creëert 
hierdoor mogelijkheden om verschillende gebruikers met 
elkaar in aanraking te komen, ontmoeten en afspreken. 

  
  Topos

De werkruimtes en vergaderruimtes zijn plekken waarbij 
het minimaal is ingericht. De benodigde spullen en 
voorzieningen zijn er geplaatst. Er wordt veel overgelaten 
aan de gebruiker. Voor flexplekken is het lastiger om er 
een persoonlijke plek van te maken. Het zou bijna een 
anti-topos oftewel een niet-plek kunnen zijn. Om dat te 
voorkomen dient het gebouw zelf bij te dragen aan de 
kwaliteit van de plek zodat gebruikers er toch een band 
mee kunnen hebben. Als er genoeg ruimte aanwezig is 
om activiteiten te kunnen houden krijgt de zalencentrum 
meer betekenis. 



N

3 derde verdieping
schaal  1:300 



4 Vierde verdieping
Bewoners kunnen via het trappenhuis of de lift met een 
beveiligingssysteem naar de vierde verdieping komen. 
De verdieping telt vijf twee-kamerappartementen. 
De woningen kunnen met de overige invulling van 
het gebouw mee profiteren. Het is de bedoeling om 
goedkopere woningen toe te voegen. Door de woningen 
buiten de private sector te houden kan de huurprijs 
gewaardborgd worden. Het delen van een gebouw 
met deze doelstelling betekend dat de overige functies 
opdraaien voor de kosten van de grond. Omdat de grond 
toch ook gekocht moet worden, ondanks een verdieping 
woningen, hoeft dat geen probleem te zijn. 

De appartementen liggen aan de gevels waarbij de 
kozijnen iets terug liggen ten opzichte van de gevel 
zodat er een kleine buitenruimte ontstaat zodra de 
deuren open zijn. De bergingen liggen ook op de vierde 
verdieping. 

  Striated space
Vanaf deze verdieping is de orde principe het meest 
overzichtelijk. De passage heeft kolommen aan de 
binnenzijde in de gevellijn. Het atrium is kolomloos 
zodat de gewenste interessante vorm tot stand kan 
komen. 
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Gevelaanzichten

  Striated space
De gevels zijn ingepast in de bestaande straatgevelbeeld 
van de buurt. De horizontale belijning en de ritme dat 
mede ontstaat door het stempelen van ramen zijn ook in 
deze buurt aanwezig. Verschil tussen beneden-. midden- 
en bovenwerk is terug gebracht in de gevels. Met een 
gevel van deze grote (Rue Dussoubs) zijn er ook naast 
de horizontale belending, verticale toegepast. Deze 
maakt het ritme des te sterker waardoor de gevel sterk 
gereguleerd is.

  Flightline
De in het oog springende glazen partij van de hoofdentree 
doorbreekt het ritme van de gevels. Er ontstaat een 
duidelijk contrast en de vraag komt naar boven of het 
drie losse gebouwen zijn. Dankzij de transpiratie van het 
middenstuk is het gelijk duidelijk wat zich daarachter 
afspeelt. 

Westgevel - Cite Beaurepaire - schaal 1:300



Zuidgevel - Rue Greneta - schaal 1:300

Oostgevel - Rue Dussoubs - schaal 1:300
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Doorsneden

Op de doorsneden is de ruimte van de vide goed te zien. 
De trappen lopen als verticale route door de open ruimte 
en scheiden daarmee het entree gedeelte van de ruimte 
in het atrium. 

Waar het bij de hoofdentree het nog meer een 
transitruimte is verloopt de passage naar het atrium waar 
een minder uitgesproken sfeer hangt. Hoe het atrium 
wordt beleefd is afhankelijk van op welke verdieping 
het wordt bekeken. Op de begane grond heeft de ruimte 
wat weg van een doorgangsroute; op de verdiepingen 
is het atrium meer aanwezig als bufferruimte. Licht 
en open ruimte zorgen voor een aangenaam ruimte 
kwaliteit voor zowel het atrium als de omliggende 
open ruimtes. Het atrium is het hart van het gebouw.  

  Striated Space
Door de orde aan de binnengevel met regelmaat te 
onderbreken blijft de ruimte een bezienswaardigheid. 
De aanwezige orde is geen pure vorm maar valt wel af te 
lezen. Door herkenbare menselijke schaal toe te passen 
blijft de ruimte het bewustzijn aanspreken. 

  De- en reterritorialisatie
De aanwezige orde wordt regelmatig onderbroken. 
De overgangen die de onderbrekingen veroorzaken 
kondigen een sfeer of ruimte verandering aan. De 
verticale belijning van het gedeelte bij de entree 
verdwijnt waardoor de horizontale werking in het atrium 
de ruimte vormt. Overgangen zijn te vinden van buiten 
naar binnen toe:
Straat of plein naar bufferzone; bufferzone naar 
entreezone; entreezone naar verkeersruimte met 
trappen; passage naar atrium en eventueel via atrium 
weer naar tussenzone van twee verdiepingen hoog om 
vervolgens naar buiten te gaan. Bij elke stap ontstaat 
door de verandering van vorm en materiaal een bewuste 
overgang. 



Doorsnede noord - zuid

Doorsnede oost - west
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Technisch

Fundering
Het gebouw wordt onderkelderd waarbij er op een 
betonplaat wordt gefundeerd. Aangezien het gebouw 
niet al te zwaar wordt zijn er geen palen nodig. De rigide 
funderingsplaat zorgt ervoor dat alle belastingen over de 
hele oppervlakte van de te bebouwen bodem worden 
overgebracht. Daar waar sprake is van zware belastingen 
wordt de vloer verdikt, bijvoorbeeld door de puntlasten 
vanuit de kolommen. De kelder is volledig van beton 
gestort en is dusdanig geisoleerd om vochtproblemen 
te voorkomen. Rekening moet gehouden worden 
met de naastliggende funderingen. Een voordeel van 
een funderingsplaat is dat deze ten opzichte van het 
bouwenvelop niet of nouwelijks uitsteken maar uit nader 
onderzoek moet blijken of er maatregelingen genomen 
moeten worden om de bestaande funderingen ruimte te 
geven of te versterken. 

Constructie
Het gebouw bestaat uit een ongeschoord raamwerk 
van staal met moment-vaste kolom-ligger verbindingen 
zodat er onafhankelijk van een kern of windverbanden 
geconstrueerd kan worden. De stalen kolommen die 
zowel in de buitengevel als de binnengevel liggen zijn 
verbonden door stalen (gevel)liggers. De betonvloer 
werkt mee in de constructie aan stijfheid en stabiliteit. 

Vloeren
Alle vloeren, behalve de keldervloer zijn opgebouwd uit 
voorgespannen breedplaatvloeren die met een maximale 
lengte van elf meter tussen de gevelliggers liggen. 

Ventilatie concept
Tussen de breedplaatvloeren en systeemplafonds 
zijn de ventilatieschachten geplaatst. Doormiddel 
van ventilatorconvectorsysteem toe te passen is het 
hele gebouw voorzien van een constante regelbare 
temperatuur.

Verwarmen en koelen
Doormiddel van vloerverwarming en koeling, constante 
vooraf ingesteld programma voor verwarmen en koelen. 
De leidingen zitten in de zwevende dekvloer  ingestort. 
Er wordt door een warmtepomp water op temperatuur 
afhankelijk van verwarmen of koelen door de leidingen 
gepompt. 
Het aantal watervoerende leidingen kan worden 
afgestemt op de thermische behoefte van de ruimtes. 
Door zonering van de instalatie in de vloer kan er per 
ruimte de temperatuur geregeld worden. Door isolatie 
onder de installatie zal de overdracht door de vloer naar 
een onderliggende ruimte minimaal zijn. 

Plafond
Het hangende plafond is met glad stucwerk afgewerkt en 
er zitten dimbare lichtspotjes ingebouwd. 



83

Routing
Bezoekers van het publieke deel van het gebouw 
kunnen via de ingang in de zuidgevel of de ingang 
in de oostgevel het gebouw betreden. Aangezien de 
beperkte grondoppervlakte zijn er publieke functies 
op de verdiepingen gelegen. Via de trappen kunnen de 
bezoekers naar de drie verdiepingen met de zorg, sport 
en zalen gedeelten. De trap is hierbij een belangrijke 
factor die aanleiding geeft om naar boven te gaan. Hij is 
uitnodigend en verbind de vloeren op een as die van het 
zuiden naar het noorden loopt. 

Brandveiligheid
Er zijn twee vluchtroutes in het gebouw. De algemene 
route door het publieke gedeelte van het gebouw 
met uitgangen in de oostgevel en de zuidgevel. Elke 
verdieping is ook gekoppeld met het vluchttrappenhuis. 
Dit trappenhuis is, samen met de lift in het publieke 
gedeelte, de verbinding van de vierde verdieping 
waar de woningen gesitueerd zijn. Aangezien alleen 
het vluchttrappenhuis een brandcompartiment is, 
worden de overige ruimten met een sprinkler installatie 
veilig gemaakt. De stalen constructie is brandveilig 
weggewerkt. 

Flexibiliteit
Door de constructie simpel te houden en aan de 
buitenzijde te plaatsen van het vloeroppervlak, ontstaat 
een kolomloze vloeroppervlak. De installaties zijn 
in sectoren, afgeleid van het grid, opgedeeld zodat er 
individueel per ruimte het klimaat geregeld kan worden. 

Duurzaamheid
Met het thema duurzaamheid in het achterhoofd zijn 
er ontwerpbeslissingen gemaakt. Materiaal  keuze, 
installatieconcepten en gebruik. Als een gebouw 
niet vast zit een een dezelfde functie heeft het meer 
mogelijkeheden om een andere functie te kunnen 
toelaten. De vorm met het gebruik van de vide en atrium 
zijn vaste elementen, daarbuiten om zijn de vloeren vrij 
indeelbaal.  



Visualisaties

Op de afbeeldingen weergegeven zijn de ruimtelijke 
impressies van het gebouw. Met een aantal elementen 
wordt er een orde gecreeerd. Deze orde wordt niet streng 
gevolgd maar wordt onderbroken door andere elementen 
van orde. De trap doorbreekt de binnengevelwand, de 
verticale belijning verdwijnt en een sterkere horizontale 
komt er voor terug. In het buitengevelbeeld is de 
horizontale belending het sterkst aanwezig door de dikke 
banden van baksteen. 





De trappen zijn zichtbaar zijn vanuit het hele gebouw en 
zelf  verschaffen zij overzicht over de vloeren. Aan het 
begin van de route lokt de trap mensen om naar boven te 
komen. Erlangs zit een ingang van de winkel dat op zijn 
beurt uitnodigt om er eens te kijken. De trappen bevatten 
geen bariere waarom er niet naar boven gegeaan mag 
worden, en dankzij het overzicht kan men al vlug 
inschatten waar men moet zijn.   Het gebouw is er op 
ingericht dat er verschillende soorten mensen kunnen 
komen die gebruik willen maken maar ook om ruimte 
te ontdekken. 
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Met een basis vorm voortkomend uit de context en de 
ontwerp-tools bij de hand.
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Materialisatie

dakrand 20000mm+ 

- horizontale zonnepanelen; rendement 95%

- plat dak met epdm dakbedekking

- isolatie min.100mm; afschot 0,5%

- hemelwaterafvoer verwerkt in kolom constructie

- gestort beton op breedplaatvloer; 340mm

- stalen ligger ingestort; op stalen kolom

- verlaagd plafond met ruimte voor ventilatie

tweede verdieping 8000mm+ 

- bamboe vloerbekleding

- dekvloer met ingestort vloerverwarming; 45mm

- isolatie; 35mm

- gestort beton op breedplaatvloer; 340mm

- stalen ligger ingestort; op stalen kolom

- akoestisch absorberend verlaagd plafond 

   met ruimte voor ventilatie

            gevelscherm

bamboe vloer

       kozijnen

stenen vloer

kelder 4000mm- 

- gebouw onderkelderd

- funderen op funderingsplaat 
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lichtstraat 

vloerrand

- beëindiging betonvloer; 

   40mm vanaf ligger

- gipsplaat

- stucwerk; wit

hekwerk

kolom

- stalen kolom HE300A

- hsb wand rondom

- houten bekleding

11

®

10

®

11

®

Raamdorpel 20

Voor meer informatie over onze natuursteensoorten (*en composieten), verwijzen wij u 

naar  de materiaalspecificatiebladen. monsters ontvangen? neem contact met ons op!

kozijnstijl

afstandhouder   5  mm

175  -  40020

open  stootvoegen

gevelmetselwerk

vochtkerende  slabbe

luchtspouw

onderdorpel

spouwlat

luchtdichting  +  kitvoeg

spouwisolatie

Nibo Stone 
Raamdorpel 20

bReedtematen: 175 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 300 mm 350 mm 400 mm

lengtemaat: max. 2200 mm diktemaat: 20 mm

VeRkRiJgbaaR in:

Nibo Marmer graublauw 
gepolijst

Nibo Marmer grau 
gepolijst

Nibo Marmer crème 
gepolijst

Nibo Bianco C (Carrara)*
gepolijst

Nibo Bianco T (Thassos)*
gepolijst

Nibo Marmer beige 
gepolijst

Nibo Graniet zwart 
gezoet

Nibo Graniet antraciet 
gepolijst

Nibo Graniet grijs 
gepolijst

Belgisch Hardsteen 
geslepen

Nibo Hardsteen blauwgrijs 
gezoet

gevelgeleding

- beëindiging betonvloer; 

  40mm vanaf ligger

- isolatie; 85mm

- luchtspouw 25mm

- natuurstenen dorpel; spekband

- bakstenen element

- versterkt natuurstenen latei; 

   spekband

natuursteen

baksteen
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Met het schrijven van de conclusie dat het einde aan 
dit onderzoek betekend komt de onderzoeksvraag weer 
aan bod;

“Hoe kunnen ruimtelijke filosofische concepten als 
ontwerptools worden ingezet voor het ontwerpen 
van een collectief gebouw dat het publiek belang van 
inwoners van Parijs behartigt?”

De onderzochte begrippen zijn eigenlijk niet vreemd 
in de bouwkundige wereld. Vaak worden ze onder 
een andere naam of als vage wetenschap dat is blijven 
hangen gebruikt. De ruimtelijke concepten die zijn 
onderzocht komen natuurlijk ook niet zomaar ergens 
vandaan. De denkers die ze hebben kunnen formuleren 
praten veelal ook over eigen ervaringen. Het is dan 
ook geen wetenschap dat met feiten en statistieken 
of grafieken getoetst kan worden. Het is aannemen, 
ontdekken en eigen maken. Een mens is een persoon 
dat bestaat uit actanten, die samen het netwerk van dat 
persoon vormen. Naast fysieke actanten dragen onder 
andere achtergrond, genetica, kennis en karakter ook bij 
aan het totaal van de persoon als netwerk. 
Gebruikers van gebouwen zijn van geen ander soort. Een 
collectief gedachtegoed over hoe een gebouw zich laat 
ervaren is daarmee erg lastig te onderzoeken. Aannames, 
bediscussiëren en ervaren geven hierbij de oplossingen. 
Dit samen is gekomen op een ontwerp en het ontwerp 
is het antwoord en de conclusie op de onderzoeksvraag. 

Naast het gezamenlijke vooronderzoek naar de 
ruimtelijke begrippen zijn in dit afstudeerverslag ook 
twee architectuur theorieën behandeld. Dit met de 
reden om wat meer houvast te krijgen aan de ruimtelijke 
begrippen zodat deze in een helderde definitie gebruikt 
kunnen worden. De koppeling tussen beide zijn in 
schema’s weergegeven en zijn zo dicht mogelijk bij de 
originele theorieën gebleven. 

Deze ontwerp-tools die uit de onderzoeken voortkwamen 
zijn gebruikt voor, tijdens en na bepaalde fases van het 
ontwerp. Het ontwerpen liep parallel aan het literatuur 
onderzoek wat betekend dat de schema’s niet altijd als 
hulpmiddel voor bepaalde ontwerpbeslissingen ingezet 
konden worden. Daar waar het wel mogelijk is geweest 
valt te concluderen dat überhaupt het bewust zijn van 
de begrippen al een invloed heeft op de beslissingen. 
Met hulp van de architectuur literatuur zijn de begrippen 
concreter geworden. Maar het is en blijft nog altijd 
afhankelijk van het actor-netwerk van de architect; op 
welke de begrippenkader worden geïnterpreteerd en de 
invullingen die daarop volgen. 
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Naast de ruimtelijke begrippen lag de uitdaging om 
een gebouw te ontwerpen in Parijs. Een stad dat sterk 
aanwezige sfeerbepalingen heeft dat niet genegeerd 
kan worden. Het geeft een duidelijke context in de 
ruimtelijke zin. Echter een metropool als Parijs kent 
problemen dat alleen met architectuur niet op te lossen 
vallen. Het opwaarderen van binnensteden met als 
resultaat verschuivingen van klasses bewoners is zo 
een fenomeen. Met dit verslag is geprobeerd om van 
dat probleem een puzzelstukje op te kunnen lossen. 
Met een vastgestelde definitie onderzoeken of met een 
bepaald gebouwtypologie mogelijk is om een bijdrage 
aan het tegengeluid te geven. Met een collectieve 
gebouwen worden dat tevens in gebruik is voor 
goedkope woningen brengt puntsgewijs in de stad een 
patroon aan. De menging van sociale klasse kunnen in 
stand gehouden worden en het gebouw heeft voor de 
inwoners van de buurt een aantal onmisbare faciliteiten. 
Dit zou toe kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en de 
levendigheid van de buurt. 

Het resultaat is een gebouw dat is opgebouwd op basis 
van de context Parijs. De sfeer en ruimtebeleving die 
heerst in de straten zijn aanleiding voor het ontwerp van 
de gevels. De vorm van het gebouw komt voort uit het 
gesloten bouwblok principe, waarbij een uniek geval 
zich voordoet als een verspringing. 
De onderzochte tools waren niet altijd even zuiver toe te 
passen, soms kwam iets pas achteraf naar voren. Echter 
geven zij wel een verrijking op het denken als het gaat 
om ruimtelijk ontwerpen. Het hele netwerk wat er aan te 
pas komt zodra een plan uitgewerkt wordt is fascinerend. 
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