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park 'N See ontwero yao een narkeerhaven voor de stad Kassei ! OE) 

Voorwoord 
In mei 2001 (!) ben ik mijn afstuderen begonnen binnen een 
afstudeeratelier met als onderwerp: de binnenstad van Kassei. De keuze 
voor het afstuderen in een atelier was vanwege de thematiek van 
stedelijke hervernieuwing en het feit dat werken in een groepsvorm meer 
inzichten creëert dan in individueel verband . Bovendien kan er met meer 
personen in kortere tijd meer data worden verzameld en geanalyseerd. 
Ondanks de goede moed en ambitie is het afstuderen na mijn 
Tussencolloquium (conceptfase) op een zijspoor beland . De combinatie 
werken op een architectenbureau-afstuderen viel zwaar. In mijn geval 
zijn het beide full-time bezigheden. Bovendien was de passie voor 
architectuur enige tijd zoek en na een goed gesprek met m'n 
hoofdbegeleider in de afgelopen winter heb ik besloten een eindspurt in 
te zetten om eea. af te ronden. In eerste instantie viel het tegen om na 
jaren van stilstand het werk weer op te pakken, maar na verloop van tijd 
vielen de puzzelstukjes weer op hun plaats. Zelf denk ik dat het ontwerp 
door de lange pauze er beter op is geworden, aangezien ik weer 
gedwongen werd er opnieuw over na te denken, dit keer met meer 
inzicht in de architectuur en de maakbaarheid vanwege het werk in de 
praktijk. 

Mijn afstudeercommissie bestaat uit de volgende personen: 
-Dr. Ir. Jos Bosman, vakgroep architectuur; 
-Dipl. Ing . Ruth Baumeister (sinds april 2008), vakgroep architectuur; 
-Ir. John Swagten, vakgroep bouwtechniek. 

Hierbij wil ik m'n begeleiders bedanken voor hun geduld en voor hun 
begeleiding. Tot slot wil ik een ieder bedanken, die is blijven geloven in 
een goede afloop en diegenen die op eniger wijze hun bijdrage hebben 
geleverd aan de tot stand koming van deze scriptie. 

I 

_-- ---

Terenee Lee 



park 'N See ootwem yan een parkeerhaven voor de stad Kassei CPE) 

Samenvatting 
Als afstudeerproject is gekozen voor een onderzoek in het kader van 
stedelijke hervernieuwing. Het gaat in dit geval om een gebied in de 
Duitse stad Kassei. Het betreffende gebied is sinds een aantal jaren 
langzaam maar zeker in verval geraakt. Het te onderzoeken gebied is 
een gesloten bouwblok dat dicht bij het stadscentrum ligt, bevat veel 
leegstaande woon- en kantoorgebouwen en het binnengebied kan gezien 
worden als restruimte en fungeert hoofdzakelijk als parkeerplaats voor 
bezoekers van de stad. 
De centrale onderzoeksvraag is dan ook hoe in dit gebied via architectuur 
nieuwe impulsen gegenereerd kunnen worden zonder alles wat 
momenteel als negatief wordt ervaren af te breken. 
Het antwoord hierop is mijns inziens de herinterpretatie van de 
bestaande vormentaal (van gesloten naar open karakter), het behouden 
van de functies parkeren en wonen en het toevoegen van een nieuw 
programma, dat ook aantrekkelijk is voor de omgeving . De nieuwe 
ingrepen moeten aansluiten op het tegenover gelegen stationsgebied dat 
enige jaren geleden is gerevitaliseerd en voorzien is van nieuwe 
gebruiksfuncties. Het ontwerp verwijst enerzijds naar mijn fascinatie voor 
compact bouwen in combinatie met meervoudig grondgebruik en 
anderzijds naar de landschappelijke kwaliteiten van de stad. Het concept 
'Park 'N See' behelst het parkeren, het bezoeken en het genieten van een 
mooi uitzicht over de stad aangezien het gebied hoger ligt dan het te 
bezoeken stadscentrum. De subtitel, 'een parkeerhaven voor de stad 
Kassei', refereert aan het beeld van aanmerende boten in een 
jachthaven. Het parkeren vindt plaats op aaneengeschakelde hellende 
dekken, die als een slinger in het gebied worden gedrapeerd. Door het 
stijgende en dalende karakter ontstaat de mogelijkheid voor een 
interessante vormentaal, die het onderzoeksgebied een nieuwe 
aantrekkingskracht moet geven. Het ontwerp bestaat uit parkeerdekken 
met daaronder een bibliotheek, supermarkt en horecavoorzieningen. 
Aangrenzend en deels er boven bevindt zich een woon- en 
vrijetijdsgebouw en er is ook plaats voor een kantoortoren. Kassei is in 
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ontworpen als autostad en 
door de extreme bereikbaarheid van de auto is de gescheiden 
infrastructuur voor de voetganger niet overal even optimaal. Dit 
tweeledig karakter komt in het nieuwe ontwerp terug . De automobilist 
rijdt rond in het gebied boven het bestaande maaiveld en op dat niveau 
is het een voetgangersgebied, waarbij door het nieuwe open karakter en 
de positie van de nieuwe kantoortoren een nieuwe route richting het 
stadscentrum is ontstaan. Het ontwerpvoorstel moet het gebied dat 
momenteel als non-piace wordt beschouwd nieuw elan geven en een 
positieve bijdrage leveren aan het imago van Kassei als autostad. 

Terenee Lee 
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Inleiding 
In april 2001 begon Jos Bosman met de oprichting van een 
afstudeeratelier, dat zich bezig moest gaan houden met de problematiek 
van een in verval geraakte stad . De stad Kassei worstelt al jaren met de 
uitgangspunten die stammen uit de tijd van de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is 
men bezig met stedelijke hervernieuwing . Het onderzoeksgebied echter, 
paste niet in de plannen van het stadsbestuur en heeft duidelijk nieuwe 
impulsen nodig. Het doel van dit atelier was om te onderzoeken welke 
architectonische middelen ingezet kunnen worden om het 
onderzoeksgebied van een non-piace om te vormen tot een gebied met 
een aansprekende eigen identiteit, waarop de stad trots zou kunnen zijn . 

De opbouw van dit verslag is als volgt : 
1. bespreken van het eigen perspectief met betrekking tot de 

architectuur; 
2. analyse van de stad; 
3. analyse onderzoeksgebied met daarin de probleem-/doelstelling ; 
4 . uitleg concept; 
5. uitwerking concept tot stedenbouwkundig ontwerpvoorstel; 
6 . uitwerking van een deelplan, het betreft een woon- en 

vrijetijdsgebouw. Vanwege de grootschaligheid van het totale 
complex is de uitwerking van het deelplan in overleg met de 
hoofdbegeleider afgesproken . 
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Fascinatie 
Binnen het afstuderen is het de bedoeling dat je vanuit bepaalde 
interesses voor architectuur een houding aanneemt. T.a.v. het 
afstudeeronderwerp zijn in principe legio oplossingen mogelijk. Het 
antwoord op de onderzoeksvraag krijgt door de eigen fascinatie een 
persoonlijke visie. 

De hedendaagse stad is georganiseerd in 1-dimensionale ruimtes en 
ervaringen. De afzonderlijke stadsdelen worden ontworpen voor een 
bepaalde functie, wat resulteert in een monocultuur. Vaak zijn dit soort 
gebieden op bepaalde tijdstippen van de dag uitgestorven . Vinex-wijken 
zijn overdag verlaten en veel winkelstraten in binnensteden zijn 's 
avonds na 21.00 uur leeg. Een wandeling door het Eindhovense 
Stratumseind leert dat overdag voor uitgaansgebieden het 
tegenovergestelde geldt. 
Een oplossing in dit geval is de ruimte dubbel te gebruiken; het fysiek 
stapelen van functies op een bepaalde locatie, hetgeen leidt tot dubbel 
(grond)gebruik. Ruimte wordt uitgedrukt in dimensies. De eerste en de 
tweede dimensie gaan over het platte vlak, dus eigenlijk over 
enkelvoudig grondgebruik. Wanneer dubbel (grond) gebruik ter sprake 
komt, dan zijn de derde en de vierde dimensie van belang. De derde 
dimensie heeft te maken met het benutten van hoogte en diepte. Het 
stapelen van functies is niets nieuws, maar beperkt zich vaak tot wonen 
boven winkels of parkeren onder kantoren of woningen. 
De vierde dimensie die een rol speelt is de tijd. Ondanks de 24-uurs 
economie wordt veel ruimte een beperkt aantal uren per week, per dag 
of nog minder gebruikt. Door functies met een verschillende 
gebruiksritme te combineren kan het gebruik van een bepaalde ruimte 
geïntensiveerd worden. Een parkeerplaats nabij kantoren kan bijv. in het 
weekend gebruikt worden als marktplaats. 
Een van de vragen die gesteld kunnen worden, is de vraag hoe je de 
ruimte optimaal kunt gebruiken, zodat er een goede mix ontstaat van 
gebruik qua functie en qua tijd. Ik ben voorstander van compacte steden, 
zeker omdat de ruimte in Nederland om te bouwen steeds schaarser 
wordt, maar ook omdat uitbreiding van steden in horizontale zin zorgt 
voor een groter en inefficiënt infrastructureel netwerk. De af te leggen 
afstanden voor woon- en werkverkeer worden groter, hetgeen in het 
actuele klimaatdebat een negatieve bijdrage levert. Compact bouwen 
betekent echter niet dat je een continu gebruik van de ruimte hebt. 
Borneo Sporenburg in Amsterdam is een voorbeeld van een wijk waarbij 
hoge dichtheden in laagbouw worden gehaald, maar het is te eenzijdig 
ingericht. Mijn voorkeur gaat uit naar het samenvoegen van functies in 
combinatie met compact bouwen. Ik ben erg gecharmeerd van 

Terenee Lee 

kunstmatige landschappen 1
. Het gaat mij niet alleen maar om het 'simpel 

stapelen' zoals MVRDV liet zien op Expo 2000 in Hannover, maar om de 
totale beleving. Dat we op hoogte landschappen kunnen bouwen en die 
een bepaalde realiteitsgevoel kunnen geven is al aangetoond met het 
Hollands Paviljoen2 van MVRDV. Veel interessanter is de interactie tussen 
die werelden onderling; ruimtes die in elkaar overlopen, maar steeds 
weer veranderen qua vorm, schaal en gebruik en daarmee ook qua 
beleving. De ruimtes moeten elkaar aanvullen, want als ze elkaar 
beconcurreren ontstaan verwaarloosde of in onbruik geraakte plekken. 
De architectuur dient ingezet te worden om de gebruikers uit te dagen of 
te stimuleren tot gebruik/activiteit. "Het gaat niet om het design, om de 
schoonheid van maten, materialen en kleuren, maar om de sensatie van 
losgeweekte cultuur, dat wat de stedeling schept" 3 

Exterieur (links) en interieur (rechts) Hollands 

1 

2 
Zie bij v. Hans Ibellngs, 'Het Kunstmatig Landschap', Rotterdam 2000 

3 
Zie biJv. Harm nlman, 'Enscenering van artlflclêle natuur', de Architect, juli -augustus 2000, p. 38-39 

Essay Adriaan Geuze, 'Accelerating Darwin', uit 'Het Kunstmatig Landschap', p. 254-256 

Pavilj oen. 



Het denken over dubbel (grond)gebruik is niet alleen iets van deze tijd. 
In de jaren vijftig kwam de Hongaars-Franse architect Yona Friedman 
met z'n manifest L'Architecture Mobile4

. Het is een pleidooi voor een 
flexibele constructiesysteem van drager en invulling. Verder uitte hij ook 
kritiek op maatschappelijke en economische betrekkingen, zoals 
eigendomsbezit, huur, huwelijk en religie. Hij vond ze niet meer bij de 
tijd vanwege hun aanspraak op 'eeuwigheid'. Hij bepleitte korte 
vastgestelde contracten, vanwege de periodieke veranderingen van de 
maatschappelijke, economische of biologische structuur. Ook voorzag hij 
dat steden niet eindeloos kunnen uitdijen en dat ze gezien de 
bevolkingsgroei beter "elastisch" gemaakt moeten worden door de 
huisvestingscapaciteit te vergroten met behulp van in de hoogte 
geassembleerde agglomeraties, die een ontwikkeling in vrijwel iedere 
richting toestaan (totale mobiliteit). "De wereldbevolking zou dan kunnen 
aangroeien (door de formule van de in de hoogte geassembleerde 
agglomeraties toe te passen) en tot 3000 miljard bewoners kunnen 
omvatten." 

Met zijn project 'Ville Spatiale' werkt hij de prine1p1es van zijn mobiele 
architectuur verder uit. Hij voorziet in megastructuren die als een 
kunstmatige parallelstad boven de bestaande stad zweven. Een open 
spaceframe die op regelmatig geplaatste 'kolommen' rust en die de 
ontsluiting en de installaties in zich opnemen. Het frame zelf telt 
meerdere niveaus en kan door middel van 'mobiele' wanden, vloeren en 
daken met verschillende functies worden ingevuld . Ongeveer de helft van 
deze superstructuur dient open te blijven voor ventilatie en daglicht. Niet 
alleen voor de ruimtes in het frame maar ook voor die eronder. 
Bovendien geeft deze openheid de mogelijkheid om te kunnen 
veranderen. 

4 
Zie vertaalde tekst uit 'Dat IS architectuur', Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p. 325-330 

Friedman was zijn t ijd ver vooruit en zijn plannen zien er nu nog 
futuristisch uit. Het concept van een uitbreiding van de stad in verticale 
zin spreekt erg aan en de schetsen van Friedman zijn als idee wel 
bruikbaar. 

In de jaren zestig en zeventig kwam de Nederlandse kunstenaar 
Constant Nieuwenhuys met het project New Babylon5 , een toekomstvisie 
op de stedenbouw. New Babylon moest een overdekte stad worden die, 
staande op enorme zuilen, hoog boven de aarde zweeft. Het autoverkeer 
vindt uitsluitend plaats op het aardoppervlak, terwijl de spoorlijnen en 
volledig geautomatiseerde fabrieken zich onder de grond bevinden. 
Enorme meerlagige structuren met een oppervlakte van vijf tot tien 
hectare zijn aaneengeschakeld tot een ketting die over het landschap 
slingert. De overdekte ruimtes worden kunstmatig verlicht en voorzien 
van airconditioning. De bewoners hebben 'machtige sfeerbepalende 
middelen' tot hun beschikking om eigen ruimtes te kunnen bouwen, waar 
en wanneer ze dat willen. Van elke ruimte kunnen de eigenschappen 
worden aangepast. Met bewegende vloeren, scheidingswanden, 
platforms, ladders, bruggen en trappen worden 'ware labyrinten van de 
meest uiteenlopende vormen' geconstrueerd. Hierin vindt voortdurend 
een interactie van verlangens plaats. Zinnenprikkelende ruimtes, die 
voortkomen uit actie, maar ook actie opwekken : "De New-Babyloniër 
speelt een spel dat hij zelf ontwerpt tegen een decor dat hij zelf 
ontworpen heeft." 
Wat erg aanspreekt in dit idee is de interactie tussen de gebruiker en de 
ruimte waar hij zich in bevindt. 
De dynamische sequentie van de ruimtes klinkt opwindend en innovatief, 
maar werkt erg verwarrend t .a.v. de oriëntatie en ruimtelijke beleving . 
Het is iets dat meer thuishoort in een pretpark. Bovendien heb je ook 
daglicht en natuurlijke ventilatie nodig voor een gezond leefklimaat. Als 
idee werkt dit concept wel inspirerend, maar eenmaal uitgevoerd zou dit 
wel eens een high-tech nachtmerrie kunnen zijn. 

5 
Zie bijvoorbeeld Mark Wlgley, 'Constant's New Babylon - The Hyper-Architecture of Deslre, Rotterdam 1998 



In veel opzichten is Friedman's Ville Spatiale een voorloper van Constan's 
Nieuw Babylon . Individuele vrijheid, plezier en ontspanning, 
veranderbaarheid en mobiliteit zijn in beide ideeën de centrale thema's. 
Bij Friedman heeft de mobiliteit vooral betrekking op de 
veranderbaarheid van de structuur en bij Constant is het de bewoner zelf 
die als een moderne nomade door een doolhof moet zwerven. 
In mijn architectuurbeleving staat de interactie tussen het gebouw, de 
omgeving en de gebruiker centraal, zoals bij Constant en Friedman het 
geval is. De beschreven projecten inspireren mij en de ideeën erachter 
zijn bruikbaar voor de verdere uitwerking van het afstudeerproject. 
Ik stel mezelf ten doel om met architectonische middelen omgevingen te 
creëren waar de gebruiker zich prettig bij voelt en waarmee hij zich kan 
identificeren. Net zoals kleren de man maken, maken gebouwen en 
openbare ruimtes de stad. Het gaat echter meer om de inhoud (context) 
dan om het cosmetische (decor); vormgeving inzetten als middel en niet 
als doel. 



Geografie 
Kassei werd voor het eerst vermeld in 913. Het kreeg in 1189 
stadsrechten en is een centraal in Duitsland gelegen stad, gelegen in de 
deelstaat Hessen aan beide oevers van de rivier Fulda. Het is de op 2 na 
grootste stad in Hessen en het enige stedelijke centrum in het noorden 
van deze deelstaat. Het geldt daarom als het economische en cultureel 
zwaartepunt van de regio. In het bijzonder profileert Kassei zich met het 
mooie landschap waarmee het wordt omgeven. Dit landschap werd 
verheerlijkt door de gebroeders Grimm, die enige tijd hier woonden . 
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De stad bezit 2 uitgestrekte parken, het bergpark Wilhelmshöhe in het 
westen en het citypark Karlsaue, gelegen in het centrum langs de Fulda . 
Verder staat Kassei bekend om de historische pleinen Friedrichplatz en 
Köngsplatz (Europa's eerste Barokke pleinen) en vanaf 1955 om de 
grootste internationale kunstmanifestatie rond eigentijdse kunst, 
Documenta . Het wordt om de 4 of 5 jaar georganiseerd en heeft in de 
loop der jaren bijgedragen aan de aankled ing van de stad. Zo staan er 
7000 eikenbomen in de stad, in het kader van het project '7000 eichen ' 
van Joseph Beuys . Langs de oever van de Fulda staat de 'Spitzhacke' van 
Claes Oldenburg. Op de Friedrichplatz vind men de 'Rahmenbau' van 
Haus Rucken & Co en de 'Die Fremden' van Thomas Schütte. Het laatste 
voorbeeld is de 'Himmelsstürmer' van J. Borovsky, die op het 
stationsplein van Kassei Hauptbahnhof staat. 
Andere jaarlijkse (inter-)nationaal bekende evenementen zijn het 
Connichi-, Anime- en Mangaconventie, het Internationale Theaterfestival 
en het Kasseier Dokumentarfilm- und Videofest . 

'Spitszhacke' - Claes Oldenburg ' Himmelsstürmer' - J . Borovsky 

Kassei telt ongeveer 192.000 inwoners en een oppervlakte van 106,8 
km26

. Kenmerkend voor deze stad zijn de niveauverschillen, brede 
verkeerswegen, de grotendeels dichte en 4 tot 5 verdiepingen tellende 
bouwblokken en de 2 eerder genoemde grote groenzones. 
Het centrum ligt ca. 32 m1 hoger dan het laagste punt, het noordelijke 
Fuldadal. Het kasteel van Wilhelmshöhe ligt op 154 m1 en het hoogste 
punt in het Habichtswald op 484 m1 van het laagste niveau van de stad. 

6 
Eindhoven heeft ca. 1 11 .000 Inwoners op een grondgebied van 88,3 km2 
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Architectuur 
In de 17e eeuw ontwierp architect Paul du Ruy de barokke Oberneustadt 
met de in het oog springende pleinen Friedrichsplatz en Köningsplatz, in 
aansluiting met de toenmal ige oude binnenstad . Ze gelden historisch 
gezien als uitermate belangrijke stedelijke pleinen . Tegelijkertijd 
ontwikkelden zich het barokke Auepark en het kasteelpark Wilhemshöhe. 

Tijdens WOII werden grote delen van de stad verwoest. Het zwaarste 
luchtbombardement vond plaats op 22 oktober 1943, waarbij in één 
nacht 10.000 mensen omkwamen en 80% van de woonhuizen werd 
vernietigd. Het 700 jaar oude centrum van de stad werd verwoest, 
evenals het middeleeuwse en barokke deel van de Unterneustadt aan de 
oostoever van de Fulda . 

Kassei - binnenstad, oktober 1943 

Na de oorlog werd in tegenstelling tot veel andere steden besloten om 
geen reconstructie te doen van het oude stadsbeeld. Kassei werd 
heropgebouwd volgens de modernistische opvattingen van die tijd en dit 
resulteerde in de jaren vijftig tot een geheel nieuw stratenplan met 
schijfvormige woon- en kantoorgebouwen en het eerste 
voetgangersgebied van Duitsland, de Treppenstraf3e . Dit is een breeds 
opgezette getrapte win kei straat, die de verbinding vormt tussen het 
winkelhart van de stad en het centraal station . 
Een enkele ruïne en wat opgeknapte kerken , gebouwen en pleinen zoals 
de Friedrichplatz en de Köningsplatz herinneren aan de vooroorlogse tijd . 

Terenee Lee 

In de jaren zestig werd de eerste fase van de nieuwe opbouw van Kassei 
als topvoorbeeld van wederopbouw in Duitsland gevierd. In de jaren 
daarna werd een poging gedaan dit beeld verder uit te bouwen en te 
versterken. Deze ingrepen bleken te ambitieus en moesten als mislukt 
beschouwd worden . Bovendien werd de eerder geprezen 
werderopbouwarchitectuur in verband gebracht met de foute Nationaal 
Socialistische periode van voor en tijdens de oorlog . 

Eind jaren negentig werd in het kader van de stedelijke hervernieuwing 
aan de andere oever van de Fulda een nieuwe suburbane stadsdeel met 
veel groen en diversiteit in architectuur opgezet: Unterneustadt Kassei. 
Na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, werd dit deel van de stad 
voornamelijk gebruikt als parkeergebied en voor de jaarlijkse kermis . 
"Nu kan er in de directe omgeving van de binnenstad, gewoond, gewerkt, 
gesport worden, kortom: hier kan worden geleefd".7 

Dit is een opmerkelijk citaat, waarbij gesteld wordt dat er sprake is van 
een leefbare omgeving vanwege de mix van functies, namelijk wonen
werken-sport. 

TreppenstraBe Untem eustadt 

7 
verta llng 'Unterneustad Kassei -Ein Archltekturftl hrer', Kassei 2001, p. 4 
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Luchtfoto stadscentrum Kassei 

Terenee Lee 

1 = Kulturbahnhof 
2= onderzoeksgebied 
3= TreppenstraBe 
4= Köningsplatz 
5= Friedrichsplatz 
6= Auepark 
7= Fulda 
8= Unterneustadt Kassei 
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Probleem-I doelstelling 
Kassei heeft te kampen met een leegloop onder haar bewoners. Heel 
illustratief is dat het inwonersaantal in februari 2007 193.589 was en dat 
aantal is teruggelopen naar 192.121 op 31-12-2007. De prognose van de 
stad Kassei is dat dit verder zal dalen naar 175.201 in het jaar 2020. 
Een van de meest plausibele redenen is dat de werkloosheid met 12,5% 
ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.8 

Sinds de jaren tachtig wordt Kassei gezien als een voorbeeld van in 
verval geraakte modernistische architectuur, mede op grond van 
toevoeging van gebouwen en verbreding van de wegen in de late jaren 
zestig en zeventig. De auto werd gezien als het vervoermiddel van de 
toekomst en hierop werd ingespeeld door aanpassing van de 
infrastructuur. Het modernistische beeld is door deze ambitieuze 
ingrepen radicaal groffer geworden. Het toekomstbeeld van de 
planologen is niet helemaal uitgekomen. De wegen zijn minder druk dan 
verwacht en veel kantoorgebouwen en ook woningen uit de jaren zestig 
in het centrum staan leeg. De binnenplaatsen van de bouwblokken zijn 
veranderd in restruimtes waar overwegend wordt geparkeerd, terwijl de 
daarvoor aangewezen parkeergarages leegstaan en duidelijk een 
overcapaciteit bezitten. Bovendien verliest de binnenstad de concurrentie 
met Unterneustadt Kassei. 

Gezien de plaatsing, schaal en ritmiek van de aanwezige (hoek-) 
bebouwing en de aanwezige functies, richten deze gebouwen zich 
voornamelijk op de ervaring van de automobilist . De schijfvormige 
bebouwing, die in de jaren vijftig en zestig werden ingezet om de 
bouwblokken te markeren, begeleiden brede straten en het ritme waarin 
verbijzonderingen zich voordoen heeft enkel effect, wanneer men zich 
met de snelheid van de auto verplaatst. Afgezien van de TreppenstraBe is 
duidelijk waarneembaar dat Kassei is ontworpen als autostad vanwege 
de vele brede (ook 6-baans!) wegen. Om er voor te zorgen dat 
voetgangers veilig kunnen oversteken zijn er voetgangerstunnels 
gebouwd. Deze zijn functioneel effectief, maar sociaal onveilig en maken 
een verwaarloosde en in onbruik geraakte indruk. Door dit onderscheid in 
gebruik wordt de stad 'meerlagig'. Er is een goed ontwikkelde autolaag 
en een grotendeels onderontwikkelde voetgangerslaag (deels 
ondergronds) . Dit wordt veroorzaakt door de extreme bereikbaarheid 
voor motorvoertuigen, terwijl het perspectief van de voetganger te 
weinig wordt gestimuleerd . 

8 
Gem. percentage in Duitsland op 31·12·2007= 9,8%, in Nederland 4,0% 

Terenee Lee 

Het onderscheid in beleving tussen de automobilist en de voetganger 
wordt dmv. beelden aangegeven. Hierbij is waarneembaar dat Kassei is 
ontworpen voor de auto; het wegennet heeft een duidel ijke structuur en 
de beweging van de auto wordt hier en daar aangestuurd door de 
stedebouwkundige markeringen. Bovendien is er voldoende 
parkeergelegenheid. Voor de voetgangers is de infrastuctuur lang niet 
overal even helder en voelt ze soms erg onveilig aan. In bepaalde delen 
van de stad is er sprake van een doolhofachtig karakter, vanwege de 
vele willekeurig gesitueerde doorgangen in de bouwblokken en het sterk 
wisseldende karakter van de binnengebieden. 



Beeldverhaal automobilist 

• 
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Beeldverhaal voetganger 



Het onderzoeksgebied 
Dit gebied, dat zich tussen het voormalige centraal station Kassei 
Hauptbahnhof (Hbf) en de Köningsplatz bevindt, heeft ook te kampen 
met verwaarlozing en leegstand. Het gebied heeft de vorm van een 
afgeknotte driehoek en is opgebouwd is uit drie min of meer gesloten 
blokken. 
Het kenmerkt zich door de volgende punten: 

Het is omsloten c.q. afgesloten door 6-baanswegen en is 
ingeklemd tussen de stationszone en het stadscentrum. De 
randen zijn duidelijk gemarkeerd dmv. laag- en middelhoogbouw 
en het beeld is heel erg gefragmenteerd . Er is weinig samenhang 
qua architectuur en de aankleding met reclameborden maakt het 
er niet beter op; 
Het binnengebied heeft een doolhofachting karakter door de vele 
(i I- )legale aanbouwen en fungeert voornamelijk als een van de 
vele parkeerterreinen van het centrum . Op elke denkbare plek 
wordt er geparkeerd en er is veel leegstand en weinig activiteit te 
bespeuren. De heldere structuur van de buitenzijde is volkomen 
verdwenen; 
Er is sprake van een grote overcapaciteit aan parkeerplaatsen; 
de grote parkeergarage in het gebied is meestal leeg en vaak kan 
er nog in de buitenlucht geparkeerd worden; 
Er zijn talloze toegangen tot de binnengebieden. Voor de 
voetgangers is het makkelijk om zo'n gebied te doorsnijden, 
maar dit werkt ook verwarrend , af en toe is onduidelijk wat voor 
c.q . achter is of wat (semi-)openbaar c.q. privé; 
Er is een groot hoogteverschil tussen de kant die tegen het 
station aanligt en het diagonaal tegenover liggende hoekpunt, 
dat veel lager ligt; 
Het gebruik in het gebied is voornamelijk van tijdelijke aard en 
korte duur; 
Dat dit gebied in de verloedering raakt wordt duidelijk door de 
aanwezigheid van meerdere sexshops en -bars. Vaak draagt dit 
dan ook bij tot een negatief imago en zoeken de inwoners van 
deze buurt hun heil elders; 
In nieuwe herontwikkelingsplannen wordt dit gebied niet eens 
onder de loep genomen door het stadsbestuur en is derhalve te 
beschouwen als niemandsland (non-place). 

Het is kortom een vergeten gebied, zonder duidelijke functies en het 
wordt afgeschermd en gedefinieerd door de auto. 
De fragmentarisch gegroepeerde woningen, winkels en kantoren worden 
door tal van geparkeerde voertuigen als het ware bij elkaar gehouden . 

Eén van de kritieken die in de jaren tachtig over dit gebied geuit werden, 
is dat het overkomt als een vergissing , een gebied gebouwd zonder 
regels, een complete chaos9

. 

Luchtfoto onderzoeksgeb ied 

De ombouw van het treinstation Kassei Wilhelmshöhe naar !CE-station in 
1991 heeft ervoor gezorgd dat Kassei Hbf en het bijbehorende gebied 
incl. de TreppenstraBe langzamerhand in onbruik geraakte. Vroeger gold 
dit station als start-/eindpunt voor een bezoek aan Kassei en via de 
TreppenstraBe ben je zo in het stadscentrum. In 1995 werd het 
voormalige centraal station omgebouwd tot Kulturbahnhof, waarbij de 
nadruk ligt op kunst . Het bevat tentoonstellingsruimtes voor de 
Documenta of een beurs (ca. 2000m2), een bioscoop voor arthouse 
films, een galerie, een restaurant met bar, live-podium en discotheek en 
een zalencentrum voor conferenties. Sinds augustus 2007, wordt Kassei 
Hauptbahnhof gebruikt als stopplaats voor de Regio Tram, een tram
treinconcept (vergelijkbaar met de RandstadRail). Het tramnetwerk van 
de binnenstad is nu verbonden met het spoorwegennet, waardoor je 
zonder overstappen vanuit de regio de binnenstad van Kassei kan 
bereiken. 

9 
los Bosman , 'Wle modern lst Kassei ', Kassei juli 2001, p. 9 ev . 
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Samengevat is de probleemstelling dat het onderzoeksgebied aan het 
verpauperen is door haar negatieve aantrekkingskracht en heeft het 
nauwelijks iets karakteristieks. 
De doelstelling in dit geval is om de moderniteit van de jaren zestig 
door middel van minimale ingrepen een eigentijds karakter te geven, 
zonder alles wat momenteel als negatief ervaren wordt af te breken. 
Concreet betekent dit het generen van nieuwe impulsen via architectuur. 
Het gaat erom om het aanwezige nadrukkelijk te onderkennen, te 
interpreteren en de kwaliteiten te benutten. Deze upgrading vindt plaats 
op stedebouwkundig en architectonisch niveau, rekening houdend met de 
aanwezige moderne erfenis van de wederopbouw. 
De doelstelling pretendeert niet het probleem volledig op te lossen, maar 
moet gezien worden als een positieve aanzet tot verdere ontwikkeling 
van het gebied en mogelijk kan die dan ook een positivie bijdrage c.q. 
betekenis aan de stad leveren en het negatieve denken omvormen . 

Terenee Lee 

Beeldende inventarisatie 
Om de problemen, kwaliteiten en potenties van het onderzoeksgebied 
beter te kunnen begrijpen, in kaart te brengen en door observatie nieuwe 
inzichten te kunnen verkrijgen zijn verscheidene stadswandelingen in 
Kassei gemaakt. Een selectie van foto's moeten naast de eerder 
beschreven bevindingen een aardig beeld scheppen van de problematiek 
waarmee dit gebied worstelt. 
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Beelden van de buitenzijde 

Stedebouwkundige markering Straatbeeld richting het station Open geb1ed in het blok Doorgang naar binnenterrein 

Parkeergarage nabij het station Gesloten wand tegenover het staion Toegang tot voetgangerstunnel Gevelbeeld 

Gevelbeeld Beeld vanaf de TreppenstraBe Gevelbeeld 
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Beelden van de binnengebieden 

Privé of toch openbaar binnengebied' Wild parkeren Wild parkeren Binnenhoek 

Doodlopende straat Onaantrekkelijk buitenterras Doorgang naar ander binnengebied Wild parkeren 

Parkeerterrein* Parkeerterrein* Parkeerterrein* Parkeerterrein* Parkeerterrein* 

*= vershiliende foto's van één parkeergebled, nabij het station 
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Het concept: 
Park 'N See; een parkeerhaven voor de stad 
Om iets aan het negatief imago van het onderzoeksgebied te doen zou 
het wonen aantrekkelijker gemaakt moeten worden door herindel ing van 
bestaande functies en door toevoeging van nieuwe. De enige manier om 
te kunnen wedijveren met bijv. Unterneustadt Kassei is niet zozeer het 
concept van suburbaan wonen te kopiëren, maar uit te gaan van de 
bestaande potentie en het stationsgebied aantrekkelijk te maken voor 
een andere doelgroep. Om de locatie te kunnen ontwikkelen dient de 
auto te worden gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de stad. Het 
doel is het beter benutten van de bestaande infrastructuur. De oplossing 
is niet het verkleinen van de infrastructuur om plaats te maken voor 
autoluwe gebieden zoals in Unterneustadt Kassei, maar de bestaande 
middelen anders en beter te benutten. Het gebied, als centrumlocatie in 
een grote stad, heeft meer behoefte aan levendigheid dan aan rust. Het 
zou een plek moeten worden die veel mensen aantrekt, zowel van binnen 
als van buiten de stad en waar het leuk is om te verblijven cq. te wonen. 
Door z'n ligging, het grenst aan een groot winkelgebied, en goede 
bereikbaarheid kan het gebied nog steeds prima dienst doen als 
parkeerlocatie voor (buurt-)bewoners en bezoekers van de stad. 

+c. ... ft LJ; t S' : 
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Functie-analyse onderzoekslocatie en omgeving 

Terenee Lee 

Met name het gedeelte tegenover de Kulturbahnhof is geschikt voor 
herontwikkeling. Om de aantrekkelijkheid en de beleving van het 
stationsgebied en die van het parkeren (genieten van het uitzicht op de 
omgeving) te verg roten worden bestaande functies in dit gebied 
hergebruikt en aangevuld met nieuwe. Deze nieuwe functies dienen een 
aanvulling te zijn op het programma van de Kulturbahnhof, zodat er 
sprake kan zijn van synergie. De toevoeging van publieke functies en 
(semi-)openbare ruimtes maken het gebied aantrekkelijk voor de buurt 
c.q. de wijk. Bovendien kan het aanbieden van een overcapaciteit aan 
parkeerplaatsen leiden tot ontlasting van de andere binnengebieden van 
het totale onderzoeksgebied . Door daar alleen maar parkeren voor de 
bewoners toe te staan, wordt een stukje overlast weggenomen en 
kunnen deze gebieden op hun beurt ingericht worden als private cq. 
levendigere (semi-) openbare gebruiksruimtes. 

In eerste instantie komt het wellicht als een vreemd idee over dat 
parkeren als een bijzondere kwaliteit kan worden voorgesteld. Doorgaans 
wordt parkeren als een noodzakelijk kwaad gezien. Auto's en met name 
geparkeerde voertuigen, worden doorgaans gezien als vervuiling van het 
straatbeeld. Vaak worden de auto's weggestopt onder het maaiveld of 
anderszins opgeborgen in een ' fraai' vormgegeven parkeergarage. 
Daarom zal het als een vreemde gedachte overkomen als ik er van wens 
uit te gaan dat parkeren een kwaliteit kan zijn die meer/weer vitaliteit in 
een woongebied kan toevoegen. Ik ben er van overtuigd dat als andere 
functies worden toegevoegd aan het parkeren en er een goede mix 
gemaakt kan worden, dit kan leiden tot meer bedrijvigheid in het 
onderzoeksgebied. 

Verder is het zoeken naar een nieuwe manier om de moderniteit van de 
jaren zestig nieuwe impulsen te geven. In Kassei werden door middel 
van schijfvormige woon- en kantoorgebouwen de verkeerswegen 
gemarkeerd. 
Met behulp van een slinger wordt op kleinere schaal gezocht naar een 
nieuwe dialoog met deze markante bebouwing . Hierbij wordt de weg die 
normaal een bouwblok begrensd voorzien van een zijtak die zich in het 
blok begeeft en die de bewoner c.q. bezoeker op verschillende niveaus 
voorziet van uitzicht op de stad. Deze slinger bestaat uit 
aaneengeschakelde hellende dekken en wordt in het gebied gedrapeerd. 
Het stijgende en dalende karakter verwijst naar de aanwezige 
geaccidenteerdheid van het terrein . De nadruk ligt op de 
landschappelijke kwaliteiten van de omgeving, het mooie uitzicht, en het 
bieden van extra voorzieningen. 
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Principe parkeerslinger 

De gebruiksfunctie van de slinger zelf is het parkeren, hetgeen in 
combinatie met het stadse uitzicht een beeld van aanmerende boten in 
een jachthaven moet genereren. 
Het idee van een 'parkeerhaven voor de stad ' is hiermee geboren en zou 
moeten bijdragen aan een positievere imago van Kassei als autostad. Het 
concept Park 'N See, behelst zowel het parkeren als het bezichtigen van 
de stad cq. de beleving die het ontwerp biedt. De titel 'Park 'N See' is een 
variant op het reeds bestaande 'Park 'N Go' dat bij transferia wordt 
gebruikt. 

Verwijzing 'parkeerhaven voor de stad' 

Terenee Lee 

Het bestaansrecht van steden ligt in vermaak en gemeenschappelijke 
ontspanning. Een stad waarin men zich verveelt kan niet bestaan; de 
bewoners zouden haar verlaten (hetgeen in het onderzoeksgebied 
gebeurt). Het moet een plek worden die veel mensen aantrekt. Een 
goede bereikbaarheid is dan een kwal iteit en gecombineerd met een 
divers aanbod van activiteiten en goede parkeermogelijkheden moet dit 
gedeelte van de stad weer in balans komen. Het blok wordt ontworpen 
met aandacht voor vormgeving, beleving en interactie met de omgeving 
en moet gezien worden als dwarsdoorsnede van de stad. Hiermee wordt 
een begin gemaakt tot een vorm van verticaal leven. Deze dichtheid met 
diverse functies zoals een bibliotheek annex buurthuis, kantoren, horeca, 
buurtwinkels, sporten, terrassen en woningen, moeten uitnodigen tot 
activiteit. Waar het overdag dienst doet als parkeergebied met winkels, 
kantoren en een bibliotheek, transformeert het zich in de avonduren tot 
recreatie- en uitgaansgebied. Aangezien de tijd als dimensie een 
belangrijke rol speelt, afhankelijk van het tijdstip wordt het complex 
anders gebruikt, kan gesproken worden over een 4-dimensionaal object. 
De gekozen functies moeten een aanvulling zijn op het bestaande 
programma van het aangrenzende stationszone. 

I 
OVERDAG 's MIDDAGSj's AVONDS 
09.00- 17.00u 17.00- 02.00u 

-Kantoren -Horeca; na het shoppen de 
-Parkeren spullen veilig in de auto U) 

0:: -Meetingpoints wegleggen en dan even eten 
w 

c.q . drinken voor vertrek. Iets ::.::: 
w wat weinig parkeergarages te 0 
N bieden hebben. w 
al 

-Bibliotheek + buurthuis -Parkeren 
-Winkels op buurtniveau -Cultuur/ontspanning 

~ 
-Markt c.q. braderie -Meetingpoints 
-Meetingpoints -Horeca => -Sport -Sport => 

al -Wonen 
Tijdschema 
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De parkeerdekken 
Op de dekken wordt geparkeerd. Daaronder, daarboven of tussen 2 
dekken kunnen gebruiksfuncties gehuisvest worden. Het is dus van 
belang om voldoende maat te hebben en een flexibele constructieve 
opzet te maken. Om een idee te krijgen van de maat van een parkeerdek 
wordt uitgegaan van een rijbaan van 5,5 m1 met aan weerszijden een 
parkeermogelijkheid en een ruime loopzone voor 2 personen met 
boodschappentassen. Het resultaat is een 19 m1 brede dek, met een 
middenbeuk van 7,2 m1, 2 zijbeuken van 5,4 m1 en 2 randzones van 
0,5m1 ten behoeve van de constructie/gevel. De dekken stijging van 1 
op 20m1, waarbij hellend parkeren geen probleem is. Het hoogste punt 
bevindt zich op 16 m1 boven het bestaande maaiveld en ligt op één 
niveau met de omgeving. 

Behalve looppaden worden op de dekken meetingpoints gesitueerd. Deze 
rust c.q. ontmoetingsplekken liggen op een horizontaal vlak en krijgen 
ieder een eigen karakter. Ze zijn bedoeld om af te spreken, als gezellige 
hangplek of als rustpunt in de looproutes en bieden een mooi uitzicht op 
de omgeving. De hoeken en de snijpunten van 2 dekken zijn hiervoor 
geschikt. Om te voorkomen dat het onoverzichtelijk wordt komt er maar 
aan één zijde van iedere knik een ingerichte meetingpoint. Dit zal veelal 
de buitenzijde van de dekken zijn, omdat je daar dan ook een beter 
uitzicht hebt op de omgeving. De dekken bij de in-/uitgang worden niet 
ingericht vanwege de ongunstige ligging. 
Voor een optimaal gebruik van alle parkeerdekken is een aankleding 
nodig die verandert om een ander gebruik aan te geven in het geval van 
een overcapaciteit of een tekort aan ruimte voor een bepaalde activiteit. 
Gedacht kan worden aan (led- )verlichting die van kleur verandert met 
bijbehorende kleurcodering. Groen geeft dan aan dat je mag parkeren, 
rood betekent dat het desbetreffende dek dan afgesloten is en bij oranje 
mag je niet parkeren maar er wel doorheen rijden. Door een extra 
hellend vlak in het parcours in te bouwen, is het mogelijk dat één van de 
hoger gelegen dekken permanent afgesloten wordt (zie principe 
parkeerslinger), zonder dat dit gevolgen heeft voor de doorstroming van 
het verkeer. Het extra hellend vlak zou dan overdag als braderie/markt 
of terras/strand gebruikt kunnen worden en 's avonds voor een 
straatfeest of iets dergelijks. Ook zou het mogelijk zijn om tijdens de 
Documenta of een ander cultureel evenement het complex (de 
gebouwen, de dekken en andere openbare ruimtes) te gebruiken voor 
een tentoonstelling of filmvoorstelling en kan het af te sluiten dek 
gebruikt worden als kampeerterrein. 
De dekken en de ruimtes ertussen en eronder vormen als uitbreiding op 
de openbare ruimte van de stad een volledig openbaar gebied dat 
multifunctioneel in te richten is. 

Concept Park 'N See 

Principe maatvoering parkeerdek 

Terenee Lee 
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Plaats en vormentaal 
Om het programma in het gebied te kunnen plaatsen dient een geschikte 
locatie bepaald te worden. Het gebied bestaat uit drie blokken en gezien 
het programma is qua grootte en inhoud de meest geschikte plek 
gelegen aan de kant van het station. Teruggekoppeld naar de bestaande 
toestand betekent dit dat de hoge schijfvormige bebouwing en de 
bijgebouwen, gelegen in het grootste blok, moeten wijken voor het 
nieuwe complex. In het ontwerp worden de twee belevingswerelden, die 
van de automobilist en die van de voetganger, bij elkaar gebracht. 

De hoge woonschijf vormt een fysieke barrière en staat grotendeels leeg. 
Om voor meer openheid en toenadering tot de omgeving en met name 
het stationsgebied te zorgen, dient dit gebouw en de bijgebouwen 
gesloopt te worden. 

~ 
tJ 

Bestaande situatie 

c~ -----t>r 
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Het programma is bedoeld als aanvulling op het stationsgebied en om 
hierbij beter aan te sluiten moet het gebied een open karakter krijgen. 
Om dit te bereiken wordt de gesloten wand herontworpen. Er komt een 

Terenee Lee 

woontoren op de hoek als stedenbouwkundige markering, net zoals in de 
jaren 50. Ook wordt een gedeelte van deze wand het gebied in gedraaid . 
Dit uitnodigend gebaar van een deur die opengaat10

, moet de voetganger 
het gebied in lokken en biedt een alternatieve route om de binnenstad te 
bereiken. Deze nieuwe route is een aanvulling op die via de 
TreppenstraBe en er onstaat een driehoekige routing met de 
Köningsplatz. Een nieuwe kantoortoren dat gesitueerd wordt naast het 
bestaande kantoorgebouw op de hoek, schuin tegenover de 
TreppenstraBe, moet de richting van deze route in het gebied fixeren. 
De kantoortoren dient als uitbreiding of ter aanvulling van het bestaande 
pand. Er wordt rekening gehouden met de bestaande massa door hier te 
kiezen voor een ranke elipsvorm, die reageert op de slingervorm van de 
parkeerdekken en die in het gebied, samen met de woontoren, als 
nieuwe 'landmark' moet fungeren. 

Principe routing voetganger 

10 
De Amerikaanse filosoof Marl< Johnson gebruikt het begrip en het beeld van een " force gestalt" voor het abstraheren van 

perceptles In z'n boel< 'The Body In the Mind: The Bodlly Basis of Meanlng, Imaglnation and Reason', Unlverslty of Chicago, 1987. In 

dit geval spreekt hij van een "removal of restraint". 



Park 'N See ontwerp van een oarkeerhayeo yoor de stad Kassei CDEl 

Routing voetganger tussen stationszone en stadscentrum 

Bij gebrek aan een beter alternatief, behoudt de zijde van het blok, waar 
zich in de bestaande situatie de toegang tot het binnengebied bevindt, 
deze functie. Door het gesloten karakter van de bestaande 
parkeergarage nodigt het niet echt uit om te parkeren en het staat dan 
ook vaak leeg. Door het te slopen kan op deze plek de in- en uitgang tot 
het nieuwe complex gesitueerd worden. De vorm van de parkeerslinger 
wordt bepaald door de randen van het gebied waarin deze wordt 
gedrapeerd. Het is een gesloten systeem, waarbij bij de uitgang de 
mogelijkheid bestaat om opnieuw het parcours af te leggen, zonder het 
complex te verlaten. Verder bevat de slinger een al eerder omschreven 
extra af te sluiten deel, dat apart gebruikt kan worden. 

Schets parkeerrouting 

Terenee Lee 

Principe routing automobilist 
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Door de vorm van de slinger ontstaan 2 centraal gelegen open gebieden 
(zie illustratie rechter paginahelft), die door de dekken worden ontsloten. 
De grootste open ruimte wordt overdekt; hieronder kan dan een 
bibliotheek annex buurthuis gehuisvest worden. Langs de looproute die 
ligt tussen het nieuwe complex en de bestaande belending wordt een 
supermarkt geplaatst en de bestaande binnenruimte die ervoor ligt, kan 
als groen aangeklede openbare ruimte worden ingericht. Door de nieuwe 
vorm van de wand aan de stationszijde zou op het bestaande maaiveld 
langs de route van het station naar de treppenstraf3e een vacuüm 
kunnen ontstaan, door het ontbreken van bebouwing die de voetganger 
begeleid en het bouwblok markeert. Op deze plek kunnen dan onder de 
dekken volumes met een horecafunctie geplaatst worden. 

lt:·, \:,\\o~hc.t;~ / 
6~-..l.A\It. ~ h.~,~ 

Toevoegingen onder de parkeerdekken 

Verder komen in het gebied twee grote openbare ruimten. De eerste 
bevindt zich centraal gelegen boven de bibliotheek en heeft een 
pleinfunctie. Het andere is de kleinere door de slinger gedefinieerde 
ruimte, die tussen de bibliotheek en het bestaande kantoor in ligt. Door 
het maaiveld hier te verlagen, ontstaat een niet concurrerende ruimte. 
Deze kan dienst doen als openlucht theater of in de winter als 
schaatsbaan. 

Terenee Lee 

Toevoegingen tussen de parkeerdekken 

De lege ruimte tussen de bebouwing of onder c.q. boven de dekken, 
zorgt niet alleen voor licht en lucht, maar door deze aan te kleden wordt 
het mogelijk haar te gebruiken en te begrijpen; de ruimte wordt dan 
herkenbaar. 
In een essay over openbare ruimte 11 stelt Aaron Betsky dat het de 
absolute leegte is die de openbare ruimte zo belangrijk maakt. "Het is de 
plek van het niets: het niet-bebouwde, het niet-functioneel vastgelegde; 
het niet-individuele eigendom. ( ... ) 
De openbare ruimte is daar waar de stad gemaakt wordt door 
demonstraties en rituelen, door het carnaval en de toevallige ontmoeting 
met een onbekende. Wat we zijn en wat we niet zijn vind je in de 
openbare ruimte. Banken en sierlijke lantaarnpalen staan daarbij alleen 
maar in de weg." 
Mijns inziens heb je tot in bepaalde mate een aankleding van die leegte 
nodig om activiteit te stimuleren en om zo'n plek een eigen karakter te 
geven. Eén bank nodigt uit tot zitten, 2 banken tegenover elkaar nodigen 
uit tot een conversatie. Groen en waterpartijen geven de benodigde rust 
of zoals bij de Rotterdamse Koopgoot nodigen fonteinen en stapstenen 
uit tot activiteit bij de kinderen. Uiteindelijk gaat het om de wens een 
waardige ruimte te creëren, waarin mensen samen kunnen komen en 
waar ze graag willen vertoeven. 

11 
Uit 'Wllhelmlnaplein Eindhoven - Plein In uitvoering', uitgave BNA-Kring Zuidoost-Brabant en de Gemeente Eindhoven, Eindhoven 

2004, p. 12-18 
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Ontwikkeling van het vormconcept 

Te slopen gebouwen Nieuwe bouwmassa's en parkeerdekken 

Toevoegingen tussen de dekken 
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Het complex 

1/ 
Vogelvlucht, Noord-Oost 

Vogelvlucht, Zuid-Oost 

Het complex bevat het volgende programma: 
-parkeren : ca. 800 plaatsen ( 1100 m 1 dek) 
-kantoortoren : 3460 m2 BVO 
-supermarkt 1240 m2 BVO 
-horeca (maaiveld) 670 m2 BVO 
-open podium 1800 m2 BVO 
-bibliotheek/buurthuis : 3540 m2 BVO 
-plein : 1800 m2 BVO 
-wonen (31 woningen) : 4525 m2 BVO 
-vrijetijdsgebouw : 3990 m2 BVO 
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overzicht onderdeks 

Legenda 
1 = ingang parkeren 
2= kantoor 
3= supermarkt 
4= horeca 
5= open podium . 
6= bibliotheek/ buurthuls 
7= lift 
8= entree vrijetijdsgebouw 
9= woongebouw 
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Overzicht bovendeks 

Legenda 
1 =kantoor 
2 = vrijetijdsgebouw 
3a= woonschijf 
3b= woontoren 
3c= brugwoningen laag 
3d= brugwoningen hoog 
4 = meetingpoint 
5 =lift 
6 =plein 
7 = trap naar plein 
8 = meetingpoint/entree woongeb. 

Terenee Lee 
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Beelden 

Aanzicht stationszijde 

Door het woon- en vrijetijdsgebouw omhoog te tillen en op kolommen te 
plaatsen, ontstaat op het maaiveld vrij zicht door het gebied. De 
woontoren aan de linkerzijde moet de functie van stedebouwkundig 
markering weer op zich nemen en de nieuwe vormentaal moet minder als 
barriere werken. De nieuwe openheid moet zorgen dat het binnengebied 
aantrekkelijk wordt voor een bezoek. 

Terenee Lee 
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Aanzicht nieuwe routing richting de Köningsplatz . De auto op het steile dekdeel dat de verbinding vormt 

tussen het vrijetijdsgebouw en de parkeerdekken is een verwijzing naar het kunstwerk 'Himmelsstürmer'. 

iJJIJiiol heek/l>11urthuis 

Doorsnede door complex 

Tereace Lee 



Park 'N See ontwerp yan een parkeerhaven yoor de stad Kassei CDE l 

Open podium 

Verhoogd plein 

Terenee Lee 

De parkeerdekken zijn op meerdere plaatsen met elkaar verbonden dmv. 
trappen . Hierdoor kan men gemakkelijker van het ene niveau naar het 
andere en worden de looproutes korter. Mindervaliden of mensen met 
kinderwagens oid. kunnen gebruik maken van een lift. Deze is gelegen 
tussen het open podium en de kantoortoren (zie figuur open podium). 
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de entree tot het 
vrijetijdsgebouw om van het ene niveau naar het andere te komen . 

Schets entree vrijetijdsgebouw 
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Materia I i sa tie 

-Parkeerdekken: beton, wegdek bekleed met epoxy-laag in 2 kleuren; 
-Kantoor : natuurstenen gevelblekleding; 
-Supermarkt : glazen gevel; 
-Bibliotheek : translucente gevel, Reglit profielglas; 
-Horeca : glazen gevel met streepjes patroon (geëtst of folie); 
-Verhoogt plein : grasdak; 
-Vrijetijdsgebouw: prefab betonnen gevel; 
-Woongebouw : baksteen. 

De dekken worden uitgevoerd met een kunststof afwerklaag in 2 kleuren, 
om de looppaden gescheiden weer te geven van de rijweg en het 
parkeergedeelte. 
Onder de dekken worden de volumes transparant cq. translucent. 
Hierdoor gaan de volumes onder de dekken niet concurreren met de 
hoofdmassa en wordt het beeld van de zwevende dekken niet aangetast. 
Door verschillende materialen toe te passen krijgen de volumes onder de 
dekken ieder een eigen karakter en herkenbaarheid . 
De overige massa's worden steenachtig uitgevoerd. Om een verschil in 
functie aan te duiden worden 3 verschillende steenachtige materialen 
toegepast : baksteen, beton en natuursteen. Door gevels van het 
kantoor-, vrijetijds- en woongebouw in een donkere kleur uit te voeren 
moeten ze voldoende opvallen. 

Terenee Lee 
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Ingang parkeren 

Door schijven ipv. kolommen toe te passen wordt een gevelbeeld 
gegenereerd, dat aansluit op de bestaande gevellijn van de belending. 
Betonnen lamellen accentueren de ingang en uitgang tot het parkeren. 

Terenee l ee 



Routing parkeren 
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Wonen 
Het wonen wordt ondergebracht in vier gebouwonderdelen. Een 
sculpturaal ontworpen toren, een lage woonschijf en twee volumes die 
als bruggen ingehangen moeten worden tussen de woontoren en de 
schijf. Het woongebouw is oost-west geörienteerd, waarbij de 
woonkamers voor zover mogelijk aan de binnenzijde van bouwblok zijn 
gesitueerd en zodoende een mooi uitzicht op de lager gelegen delen van 
de stad bieden . 

Gewenst interieurbeeld tav. het uitzicht 

Door de woonbruggen op verschillende hoogten in te hangen, 
belemmeren ze elkaars uitzicht niet en wordt schaduwinval zoveel 
mogelijk vermeden. De bovenste woonbrug sluit bovendien aan op het 
vrijetijdsgebouw. 
Door verschillende typen woningen te ontwerpen, zijn deze geschikt voor 
een brede doelgroep en met name voor mensen die graag dicht bij het 
stadcentrum willen wonen met veel voorzieningen dicht in de buurt. 
De woningen zijn ontworpen met aandacht voor ruimtelijkheid in plaats 
van optimalisatie van de verhouding verkeers-/verblijfsruimte. De 
ruimten die geen daglicht behoeven, zijn zoveel mogelijk geconcentreerd 
en worden zo centraal mogelijk in de woning gesitueerd. Deze kernen, 
ontworpen als meubels, vergen wel meer verkeersruimte, aangezien de 
circulatie er omheen plaatsvindt. Er kunnen echter meer 
daglichtvoorzieningen gemaakt worden en dus meer mogelijkheden om 
te genieten van het prachtige uitzicht dat zo'n woning biedt. 
Het woongebouw kent meerdere toegangen. Behalve op het 
maaiveldniveau, waar zich ook de buitenbergingen bevinden, is het 
gebouw toegankelijk vanuit een aansluitend parkeerdek (zie doorsneden 
2 en 4). 

Terenee Lee 
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Begane grond 

Terenee Lee 

nda overige verdiepingen Lege 

1 = centrale hal 
2= lift 
J= galenJ 
4= entree 
s~ garderobe 
e= toolel 
7= belgong I kast 
8= badkamer 

., 9,. koken 

... 

• 

1o- eten 
11= wonen 
12= slapen 
13= balkon Jterr!J$ 
14a vtd:e 
15• patio 

bedane grond Legenda 

. g (totaal 31 st.) 1= bergon 
2= kast 
3= hn 
4= MI 

5= entree iêle ruimte 6- commerc 
1 7= contaonerrum e 

a: vide 
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Legenda overige verdîepingen 

1 = centrale hal 
2= lift 
J: galenj 
4=enlree 
5= garderobe 
6= toilet 
7= berg1ng 1 kasl 
8= badkamer 

• 1 9= kOken 
10-= eten 
11• wonen 
12= slapen 
13= belkon I terras 
14.= vKie 
15• paho 
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Legenda overige verdiepingen 

1 = centrale hal 
2= Ioft 
3". gaJen1 
4~ entree 
5= garderobe 
6= tooiet 
1~ bergong I kast 
e~ badkamer 
9= koken 

1()=. eten 
11=wonen 
12= stapen 
13= balkon lterrae 
14= vide 
15• patio 
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Legenda overige verdiepingen 

1 = centr~le hal 
2= lltl 
3"' galenr 
4: enlree 
5= garderobe 
6= toolet 
7: belgong 1 kast 
8: badk~mer 
9: kok~ 

HP. eten 
11: wonen 
12• slapen 
13: balkon liefras 
14~ VIde 
15• patio 
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Legenda overige verdiepingen 

1 = cenlrale hal 
2= lift 
3= galenj 
4= entree 
ó= garderobe 
6= tOtlet 
7: bergtng 1 kast 

YJ 8: badkillller 
9= koken 

10= eten 
11" wonen 
12=slapen 
13" balkon I terras 
14• vide 
15: patio 
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Legenda overige verdiepingen 

1 = centra~ hal 
2= lift 
3= galen1 
4= entree 
s~ garderobe 
6= torlet 
7= berging ! kast 
8= badkamer 
9= koken 

10= eten 
11= wonen 
12= slapen 
13= balkon I terras 
14~ vrde 
15= patK> 
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Legenda overige verdiepingen 

1~ cenlfale hal 
2~ lift 
J~. galenJ 
4= enlree 
5= garderobe 
6~ lOtlel 
7= bergrng 1 kast 
8= bildkilmer 
9= koken 

10= eten 
11= wonen 
12= slapen 
13= balkon I terras 
14• VIde 

15• paho 
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Doorsnede 1 
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Doorsnede 2 
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Doorsnede 3 
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Achiergevel 
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Woningtype A 1 Woningtype 81 Woningtype 82 

Woningtype 83 Woningtype 85 Woningtype 86 
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Woningtype 87 Woningtype 89 

Woningtype C 1 Woningtype 01 + 02 (o/b) 
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Vrijetijdsbeleving 
Het vrijetijdsgebouw bevat horeca- en sportfaciliteiten. Het horeca
aanbod is divers met een cafétaria, een café en een café-restaurant met 
dakterras. Het sportaanbod bevat 2 squashbanen, een (dans)zaal, een 
fitnessruimte en een klimwand . Verder zijn voor zowel de horeca als het 
sportgedeelte ondersteunende ruimten zoals een grote keuken, 
bergingen, toiletgroepen, kleed- en kantoorruimten en een winkelruimte 
voor sportartikelen. Het gebouw is opgebouwd uit gestapelde lagen. De 
gevel speelt een belangrijke rol in het karakter van het gebouw. Zij drukt 
uit wat daarachter gebeurt en moet het gebouw een gezicht geven. Daar 
waar de ruimten weinig daglicht nodig hebben is de gevel gesloten of 
translucent. Op bepaalde plekken zijn grote raampartijen bedacht voor 
het mooie uitzicht op de omgeving . 

Er is een splitsing in de routing door het gebouw nodig, om te voorkomen 
dat niet gewenste bezoekers gebruik maken van de sportfaciliteiten. Door 
de routing achter de langsgevels te leggen, onstaat de gewenste 
scheiding. Bij de trappenhuizen komen de routes bij elkaar, vanwege het 
gezamenlijk gebruik. Het gebouw heeft een lineair structuur en de in de 
routing opgenomen trappen moeten het actieve karakter van het 
vrijetijdsgebouw benadrukken . Voor mindervaliden en voor het verticale 
transport van goederen zijn er hefplateau's die ieder een niveau 
overbruggen. Aan de zijde, die grenst aan het stationsgebied is een 
(vlucht)trappenhuis gesitueerd die uitkomt op het onder het gebouw 
gelegen parkeerdek. Zo ontstaat de mogelijkheid om het gebouw bij 
calamiteiten in twee richtingen te kunnen verlaten. 

Het vrijetijdsgebouw heeft een hybride constructie. Het staat op 
betonnen kolommen en wordt verder gedefinieerd door verdiepingshoge 
stalen vakwerken (h= 4,5 m1), die naast een constructieve functie de 
ruimtelijkheid bepalen . De gebruiksruimten in het gebouw moeten gezien 
worden als meubels die in een groter geheel geplaatst worden. Om de 
grote overkraging op de bovenste verdieping te kunnen maken kan het 
beste gebruik gemaakt worden van een betonnen constructie bestaande 
uit dragende gevels en TT-vloeren . Dit zijn vloeren met hoge betonnen 
balken eronder, die dicht op elkaar staan. Samen met de dragende 
gevels wordt het een stijf geheel die de overkraging aankan . Omdat de 
gebruiksfunctie van de verschillende bouwlagen wisselt, heeft dit 
gevolgen voor de constructie . De kolommen die het gebouw dragen zijn 
afgestemd op de parkerende auto . De onderste bouwlaag is grotendeels 
kolomvrij, de daarboven gelegen lagen vragen door het gebruik of de 
vorm een eigen constructieve overspanning. Het gevolg hiervan is dat de 
kolommen niet overal boven elkaar kunnen staan. Verdiepingshoge 
vakwerken moeten dit probleem ondervangen. Het krachtenverloop gaat 

Terenee Lee 

dan via de diagonalen (druk- en trekstaven) naar de beneden . Bovendien 
dragen de vakwerken bij aan de stabil iteit van het geheel. 

Omdat het café op de onderste laag kolomvrij is moet de vliering in deze 
ruimte aan de daarboven gelegen vloer worden opgehangen met 
trekkabels. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden kan het beste 
gekozen worden voor een houten vloerconstructie. Hetzelfde geldt voor 
de loopbrug in de kantine naast de squashbanen. 

Het gebouw is verder ontworpen met veel aandacht voor de ruimtelijke 
beleving. Vides, doorkijken, in elkaar overlopende ruimtes en strategisch 
geplaaste raampartijen moeten naast een heldere organisatie van de 
ruimten en een logische routing door het gebouw zorgen voor een prettig 
verblijf, waarbij qua beleving iedere keer weer iets anders te ontdekken 
valt. 
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Routing vrijetijdsgebouw 
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Constructie vrijetijdsgebouw 

Onderdelen in het wit= zichtwerk; in het rood= bekleed 
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Legenda 

• • • • .- 1=enlrH 
2•1ilt 
3= robrap 
4= vide 
5 • helplaleau 

• • • • • • 6= tOtlet 
'7 = Dergong 1 kast 
8= gamerobe 
9= (biJ· ) keuken 

10= bar 
11= podium 
12• vliering 

• 13• pantry 
14= toopbrug 
15= kluisjes 

.. • .. 16: lounge 
11= balkon 

• • 18= wastafels 
19= k00kwor1<shop- I personeetsrurmte 

Begane Rrond 1 e verdieping 2o- daklurk 
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Legenda 
• 

• • • • I= ent-
2•1ift 
3• roOrap 
4c vîde 

• • • • ~= ~fplat .. u 

• • • • 6= totlet 
7= bef'llrng 1 kast 
8= garderobe 
9= (biJ-) kouken 

10= bar 

• 11= padrum 
12:::~ vhenng 

• 13• pantry 
14= loopbrug 
15= kluisjeS 

• 16'- lounge 
17• balkon ·-- - 16• WMtafels 
19• kookworl<shop-/ personeelsrurmte 

2e verdieping 3e verdteping 20• daklurk 
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Legenda 

1=ent-
2a hft 
3= roltrap 
4= vide 
5=~tnu 
6= toilet 
7= bergong I kast 
8= garderobe 
9= (bij-) keuken 

10= bar 
11= podium 
12a vliering 
13= paniiY 
14= lOopbrug 
1 5= kluisjes 
1~ lounge 
17• balkon 
18= W3$lalel$ 
19 kOOI<worl<shop- I personeetsruomte 
20= dakluik 
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I 
I 

LJ ' Wmld 

6e verdrepm·g 7e verdoep!ng 

Terenee Lee 

Legenda 
1= entree 
2= lift 
3= roMrap 
4= vir;!e 
5• hefplateau 
6= torlet 
7= Dergrng 1 kast 
8= garderobe 
9= (bij-) keuken 

10= bar 
11= padrum 
12• viMtring 
13- pantry 
14= loopbrug 
15= kluisjes 
16= lounge 
17= balkon 
18= wastalels 
19• kookwotl<shop- I personeelsrurmle 
20• daklurJ< 
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... 

daK 

Terenee Lee 

Legenda 

1= entree 
2• lilt 
3= rohrap 
4= vide 
~ hefplateau 
6= toilet 
7= Dergrng 1 kast 
8= garderobe 
9: (brj-) keuken 

10z bar 
11= poehum 
12~ vhenng 
13• pantry 
14= loopbrug 
1 5= kluisjes 
16" lounge 
17• balKon 
1 B= wastafels 
1 9• kook""'rl<shop· I person..etsrurmte 
20z dakluik 
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Acotergevel 

Bij de splitsing in de parkeerrouting waarbij je of omhoog, of omlaag 
kan, wordt door een gedeelte van het parkeerdek omhoog te laten lopen 
en te verbinden met het vrijetijdsgebouw een poort gecreëerd voor het 
verkeer dat richting de uitgang gaat. Bovendien wordt het gebouw 
onderdeel van de parkeerdekken, hetgeen het sculpturale karakter van 
het geheel ten goede komt. Het gedeelte van de achtergevel die aansluit 
bij het omhoog geklapte dekdeel, kan gezien worden als een omgeklapt 
stukje weg, met daarachter een verkeersruimte. Hier loopt de route van 
de onderste verdieping naar de bovenste laag. 

----------

Terenee Lee 

D D ITD 
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Doorsnede A 1 Doorsnede A2 
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Doorsnede B2 
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Detaillering 
Door het gestapelde karakter en de keuze om iedere laag een eigen 
gezicht te geven is de detaillering van de gevels een belangrijk punt van 
aandacht, vooral aan de zijde van de nieuwe route in het binnengebied 
(voorgevel). De onderste laag is een dichte betonnen gevel, met 
daarboven een translucente laag, een transparante gevel en de bovenste 
laag is een betonnen gevel met ramen . Vanwege de vele materialen en 
de schaal van het gebouw wordt het gehele gevelvlak zoveel mogelijk in 
één lijn gedetailleerd . De gevel kan gezien worden als een behang, die de 
constructie bekleed. 

Terenee Lee 
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Detail 1 

bu-bi 
-betonnen sandwichpaneel 
-vakwerkconstructie 
-hulpconstructie tbv. bekleding 
-houten bekleding 

plinttegel. ver1ijmd op houten lat 

plafondhanger 

-vloertegels 
-dekvloer 
-ihw. gestorte betonvloer 
-isolatie, ver1ijmd 

Terenee Lee 

:~ 
3~ 
2 1 ; 

I 

-cementvezelplaten met steenstrips 
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bu-bi: 
-Reglit proflelglas 
-vakwerkconstructie 

-multiplex strook 

' 

bu-bi: 
-betonnen sandwichpaneel 
-vakwerkconstructie 
-hulpconstructie tbv. bekleding 
-houten bekleding 
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bu-bi: 
-aluminium vliesgevel 
-vakwerkconstructie 

-vloertegels 
-dekvloer 
-ihw. gestorte betonvloer 
-isolatie, verlijmd 
-cementvezelplaten met steenstrips 

bu·bi: 
-aluminium zeiwerk 
-vulstuk 
-isolatie 

-aluminium zetwerk 

bu-bi : 
-Reglit profielglas 
-vakwerkconstructie 
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bu-bi : 
-betonnen sandwichpaneel met aluminium kozijnen 
-vakwef1(constructie 

-natuursteen . verlijmd 
-multiplex strook 

bu-bi: 
-aluminium vliesgevel 
-vakwerkconstructie 

-vloertegels 
.dekvloer 
-ihw. gestorte betonvloer 
-isolatie, verlijmd 
-cementvezelplaten met steenstrips 

Terenee Lee 
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-dakbedekking 
-isolatie 

klemlijst -ihw. gestorte betonvloer 

bu-bi: 
-betonnen sandwichpaneel met alumimum kozijnen 
-vakwerkconstructie 
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Impressies mbv. maquette 

Om de draagstructuur beter zichtbaar te maken is gekozen voor een opengewerkte 
doorsnede van het vrijetijdsgebouw. 

Rechter zijaanzicht 

Terenee Lee 

Cafétaria 

Splitsing routing sport- horeca bij winkel en danszaal 
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Overgang onderste laag met de daarboven gelegen verdieping Trap naar café·restaurant 
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Loungehoek en balkon blj café-restaurant 
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Conclusie 
Het concept 'Park 'N See' moet het probleemgebied transformeren van 
in een onbruik geraakte ruimte naar een plek met een eigen identiteit en 
is van toegevoegde waarde voor de omgeving. De bestaande functies 
wonen en parkeren, die anders worden ingevuld, moeten samen met 
nieuwe toevoegingen en het bestaande programma van de stationszone 
zorgen voor meer levendigheid. De overcapaciteit aan parkeerplaatsen 
werkt ontlastend voor de andere binnenterreinen in het 
onderzoeksgebied . Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de andere 
binnenplaatsen ook leefbaarder te maken voor de mensen die er wonen. 
Door de eigentijdse vormentaal met verwijzingen naar de omgeving en 
het open karakter van het nieuwe complex moet het uitnodigen tot 
gebruik en meer activiteit en beleving. 'Park 'N See' omvat naast diverse 
gebruiksfuncties (parkeren, wonen, werken, winkelen en ontspanning) 
ook een belevingswaarde, die karakteristiek is voor deze plek (uitzicht op 
het prachtige landschap). De architectonische ingrepen in het 
onderzoeksgebied moeten een positieve bijdrage leveren aan het imago 
van Kassei. Hiermee wordt voldaan aan de onderzoeksvraag om nieuwe 
impulsen te genereren via architectuur, rekening houdend met de 
aanwezige context. 

Terenee Lee 
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Terenee Lee 


