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Voorwoord 

Sinds september 2006 heb ik veel geleerd. Niet alleen over architectuur in 

de jaren zeventig, maar ook over afstuderen als proces, theoretisch onderzoek doen 

en niet in de laatste plaats over mezelf. Het was een bijzondere periode die met het 

afronden van dit essay en het schrijven van dit voorwoord als laatste handeling, bijna 

wordt afgesloten. 

In het derde 'schisma-atelier' stond de breuk tussen monumentenzorg en 

architectuur in het denken over 'oude gebouwen' uit de jaren zeventig van de vorige 

eeuw centraal. Ik heb gekozen voor een theorieproject omdat ik hoopte hiermee in 

de analysefase een extra verdiepingsslag te kunnen behalen. Ik wist echter weinig 

over architectuurtheorie of de jaren zeventig en heb me hier dan ook flink in moeten 

verdiepen. Het denken, discussiëren en schrijven over typische jaren zeventig thema's 

en het toepassen hiervan op een ontwerpopgave hebben mij geleerd dat de koppeling 

tussen theorie en ontwerp vaak moeilijk is, maar veel verder gaat dan een eerste 

analyse. Er is sprake van een wederzijdse meerwaarde bij zowel het theoretische als 

ontwerpende onderzoek. 

Een belangrijk deel van mijn leerproces ligt hier voor u: een boekje waarin 
ik mijn theoretisch onderzoek heb uiteengezet in een essay. Het centrale 

onderzoeksonderwerp is het jaren zeventig-fenomeen de tussenschaal, welke ik 

heb onderzocht op achterliggende theorieën en hedendaagse toepasbaarheid, 

geprojecteerd op een locatie in Rotterdam, de pieren aan de Leuvehaven. 

Ik bedank Bernard Colenbrander, Hans van der Heijden, Sjef van Hoof en 

Marieke van Rooy dan ook hartelijk voor hun begeleiding en ondersteuning tijdens 

mijn afstudeerperiode. Het voelt als een grote luxe te hebben kunnen Ieren van 

een viertal begeleiders die ieder op een eigen wijze hun inbreng hebben gehad in 

het project en zo een breed scala aan ervaringen en expertise vertegenwoordigen 
Daarnaast gaat ook veel dank uit naar mijn ateliergenoten, de 'schismaten' Dirk, Ilse, 

Joost, Marten en Teun. Een bijna voorbeeldigatelierzoals we onszelfvaakgekscherend 

hebben genoemd. Ook aan jullie diversiteit, inspiratie en motivatie heb ik tijdens alle 

kritische en gezellige bijeenkomsten veel plezier beleefd, ik zal onze samenwerking 

missen! Tot slot een speciaal dankwoord richting mijn ouders en zusje voor hun 
belangstelling en vertrouwen, Loes voor alle goede vakinhoudelijke invalshoeken en 

slimme tips, Suzanne voor de gedetailleerde correctieronde en Pieter Jan voor alle 

bemoedigende woorden tijdens de afgelopen periode. 
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Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek maakt deel uit van een serie afstudeerateliers met 

als thema 'het schisma tussen monumentenzorg en architectuur'. Dit thema werd 

door het atelier waar ik aan heb deelgenomen toegespitst op de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw. In de periode tussen 1970 en 1985, de zogenaamde laat-naoorlogse 

bouwperiode, werden in Nederland ongeveer 125.000 woningen per jaar gebouwd, 

bijna een kwart van de totale huidige woningvoorraad.1 Dit percentage is hoger dan 

de groep woningen die de huidige herstructurerings- en hergebruikopgave vormen, 

de woningen uit de wederopbouwperiode. Het is dus geen onlogische gedachte dat 
na de eerdere rondes van stedelijke vernieuwing nu de beurt komt aan de wijken uit 

de periode 1970-1985. Het is echter nog onduidelijk wat de precieze opgave in deze 

wijken zal zijn, hier wordt pas sinds kort onderzoek naar gedaan. Een interessant 

uitgangspunt voor een afstudeeratelier, te meer omdat vanuit het perspectief van 

architectuurtheorie en -historie ook het cultuurhistorische aspect vanafhet begin een 
onderdeel kan gaan uitmaken van de probleemanalyse en uiteindelijke waardering 

van deze woonwijken. 

In 2004 organiseerde het Nederlands Architectuurinstituut de tentoonstelling 

'Woonerven en zitkuilen', waarin de architectuur van de jaren zeventig centraal stond. 
De samenleving was in de periode ervoor in een hoog tempo enorm veranderd, de 

democratisering en emancipatie hadden een grote invloed uitgeoefend op zowel de 

stedebouw als de architectuur, wat totuitdrukking kwam in hetgehele ontwerpproces, 

maar zeker in de verschijningsvorm. Parallel aan deze tentoonstelling verscheen de 

publicatie 'De kritiese jaren, Architectuur en stedenbouw in Nederland 1968-1982'2, 

waarin een breed scala aan projecten is besproken. Eén van deze projecten is het 

ontwerp van Apon, Ter Braak, Van den Berg en Tromp, ABBT, op de pieren aan de 

Leuvehaven in Rotterdam. 

Rotterdam is een fascinerende stad. Een stad waar veel wordt gebouwd, een stad die 
haar imago als haven- en architectuurstad bewust lijkt te kiezen en te combineren. 

Een stad met veel nieuwbouwplannen in voormalige havengebieden en een stad aan 

het water van de Maas, een stad met zicht op een indrukwekkende skyline als je vanuit 

het zuiden over een vierbaans snelweg de stad in rijdt. Maar ook een industriestad, 

een stad met een weggevaagde geschiedenis en met een 'leeg' imago op het gebied 

van openbare ruimte. De levendige en gedetailleerde tekening die bij de omschrijving 

van het project van ABBT stond trok mijn aandacht. Op een drietal pieren staat een 

1 Rapport Bloemkoolwijken, p9-10 
2 Vletter, de, Martien I De kritiese jaren zeventig, Architectuur en stedenbouw in Nederland 

1968- 1982 1 NAi Uitgevers, 2004 

9 



woningbouwcomplex met getrapte hoogte, afgeschuinde daken, veel hoeken van 45 

graden en getekend met veel oog voor kleine details. De bebouwing bestaat uit U

vormige haken opgetrokken uit baksteen, rondom een verhoogde binnenstraat. In 

het water liggen diverse boten, wat het geheel tot een aansprekend ensemble maakt. 

Na een bezoek aan de locatie blijven de tegenstelling tussen het grote formaat van 

het gehele complex en de aanwijsbaarheid van de individuele woning daarin, als 

eerste indruk hangen. Aan de rand van het huidige stadscentrum, maar centraal in de 

voormalige Waterstad, achter de beschermende pier van het voormalige stadsfront 

aan het water, de Boompjes en in de luwte tussen de stadsboulevards Coolsingel en 

Blaak liggen de pieren aan de Leuvehaven verborgen. 

De omgeving van de Leuvehaven wordt gekenmerkt door een hoge bouwdynamiek 

De hoogbouwplannen van de gemeente Rotterdam bewegen zich in het gebied 

tussen het station en Kop van Zuid, de Leuvehaven ligt hier precies tussenin. De 

pieren vormen als het ware de tenen van de voet die wordt gevormd door het 

Wijnhaveneiland. Voor dit gebied heeft het bureau van Kees Christiaanse, KCAP een 

beeldloos stedebouwkundig plan gemaakt door een set rekenregels op te stellen die 

resulteren in een hoge woningdichtheid in diverse slanke torens die op en tussen de 

bestaande (kantoor)bebouwing worden geplaatst.3 Deze torens lijken de bebouwing 

op de pieren echter letterlijk en figuurlijk te overschaduwen en de vraag doet zich 

voor of eenzelfde 'behandeling' ook niet gepland zal worden voor de jaren zeventig 

bebouwing van ABBT. 

Aan de andere kant bieden de latente kwaliteiten van het gebied aanleidingen om 

de bebouwing op de pieren te herwaarderen. Het complex lijkt de potenties van 

de locatie - aan het water, dicht bij het stadscentrum maar toch relatief rustig -

niet volledig uit te buiten. De intenties van het ontwerp van ABBT zijn nog steeds 

geldig, maar sluiten niet meer aan op de huidige context. De typische jaren zeventig 

uitgangspunten van het ontwerp werken vervreemdend in plaats van verbindend en 

versterken het afwijkende karakter van het gebied. Aan de andere kant bieden thema's 

als geborgenheid en kleinschaligheid aanleidingen om het gebied aan te pakken 

en het wonen als alledaagse bezigheid te versterken, parallel aan het programma 

van de woontorens die oprijzen. Het wateroppervlak van Leuvehaven is één van de 

'unique selling points' van de locatie, de pieren bieden de vorm en ondergrond voor 

bijzondere woningen die een directe relatie aangaan met het water. 

Deze kenmerken vormen de uitgangspunten van het onderzoek naar de woningbouw 

van Apon, Ter Braak, Van den Berg en Tromp aan de Leuvehaven in Rotterdam. Dit 

afstudeeronderzoek bestaat uit twee takken: ten eerste bestaat het uit een theoretisch 

3 Dit plan wordt o.a. besproken door Crimson in het boek 'Re-urb: zij typeren het stedebouwkundige 
plan als '1+1=2': de torens worden op de bestaande bebouwing geplaatst waardoor het 
programma wordt verdubbeld. 
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onderzoek naar thema's uit de woningbouwarchitectuur van de jaren zeventig, waar 
de thematiek van de tussenschaal, met de locatie als aanleiding, wordt uitgelicht om 

deze vervolgens binnen de context van de hedendaagse stad opnieuw te positioneren. 

Het tweede deel van mijn afstudeeronderzoek is een ontwerpcasus, waar de analyse 

van de locatie en het theoretisch kader samenkomen in een voorstel om de pieren 

verder te ontwikkelen, door het toepassen van de typologieën van het afgeschermde 

woondomein en de omsloten tuin. 

In dit essay zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod komen: In 

de eerste hoofdstukken zal de locatie zelf worden toegelicht, zowel een beschrijving 

van de pieren en bebouwing in de huidige context als een historisch overzicht 

geven een inzicht in de karakteristieken, potenties en problemen van de locatie. In 
het tweede hoofdstuk wordt de opgave die van toepassing is op de pieren aan de 

Leuvehaven verder toegelicht. In hoofdstuk drie worden de ideologieën en thema's 

die in de jaren zeventig een prominente rol hadden in het vormgeven aan de stad 

op stedebouwkundig en architectonisch niveau uiteengezet. Vervolgens worden de 

kenmerkende projecten en architectuurstijl in het licht van deze thema's geplaatst. 
Door de gestelde opgave op de locatie wordt het thema 'de tussenschaal' verder 

uitgediept in hoofdstuk vier. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de tussenschaal 

in de hedendaagse stad kan worden ingezet, in het bijzonder op de pieren aan de 

Leuvehaven. Tot slot is de conclusie te lezen in hoofdstuk vijf. 

afb. 2 en 3 I jaren zeventig woningbouw tussen recente hoogbouwontwikkelingen 
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afb. 4 I Leuvehaven omstreeks 1790 
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1 Historie 

1.1 Van stadsdriehoek tot binnenstedelijk woongebied 

1.1.1 Waterstad 

In de 16• eeuw liep de zuidgrens van Rotterdam op de plek waar zich nu 

Blaak en de Burgemeester van Walsurnweg bevinden. De Leuve of Loeve(n) was 

toen slechts een smalle en ondiepe kreek, waarin alleen met platbodems gevaren 

kon worden. De aangeslibde grond tussen de Oudehaven en de Leuve werd in 1556 

voor het eerst in kaart gebracht. Het programma bestond uit niet veel meer dan 

een viertal woningen met in de zomer een blekerij en wat grazende koeien. In 1598 

werd begonnen met het uitdiepen en verbreden van de kreek, ten behoeve van een 

stadsuitbreiding. De nieuwe haven moest net zo breed worden als de al bestaande 

Oudehaven en was uiteindelijk in 1608 gereed. Het ruim gekozen formaat van de 
oudste gegraven haven van Rotterdam sloot aan bij de te verwachten groei van de 

haven. Enkele jaren later volgden de Wijnhaven, Scheepmakershaven, Glashaven en 

Bierhaven. De Waterstad was geboren, een buitendijks gelegen stadsdeel waar eb en 

vloed vrij spel hadden. 

De grond rondom de Leuvehaven werd in erven uitgegeven, beschikbaar voor 

bebouwing met woningen en bedrijven. Na iedere tien erven was ruimte ingepland 

voor een straat of steeg, als verkeersweg of brandgang. De rechteroever werd eerst 

vrijgegeven, de linkeroevertien jaar later. Een enkele brug verbond de Schiedamsedijk 

met de Wijnhavenkade. Het gebied ten zuiden van de Hoogstraat en ten oosten van 

de Schiedamsedijk bestond feitelijk uit een aantal grotere en kleinere eilanden, die 

contact hielden via pontjes en kleine bruggen. Pas in 1849 werd een tweede brug 

over de Leuvehaven gebouwd, tegenover de Boompjes. 

De kades van de Leuvehaven werden in hoog tempo volgebouwd. In 1623 waren de 

meeste panden nog bescheiden van opzet en werden bewoond door timmerlieden 

en metselaars die hoopten hun panden met winst te kunnen verkopen. Daarnaast 

woonden er veel zuilui en schippers, aangezien zeevaart en handel groeiende 

economieën waren. Door de groeiende welvaart bouwden rijke reders en kooplieden 

tussen bescheiden trapgevels steeds forsere panden, soms met zeer diepe tuinen, 

een luxe in de binnenstad. De ruimten op de begane grond werden ingericht als 
bedrijfsruimte: brouwerijen, een haringpakkerij of wijnhandel. 

Het wonen vond haar plaats bovenin de panden, met een fascinerend uitzicht op de 

vele zeilschepen en het gekrioel op de kades. Tot halverwege de 19• eeuw konden 

grote Oost-Indiëvaarders in de Leuvehaven aanmeren, kleine binnenschepen 
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afb. 6 I foto Leuvehaven en omgeving, 1939 

afb. 7 I kaart Basisplan wederopbouw Rotterdam, 1946 
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zorgden voor verdere bevoorrading. De bouw van de nieuwe Leuvebrug sloot deze 
doorgangsmogelijkheid af. In 1849 vond een grote brand plaats in een suikerraffina

derij en legde 20 grote herenhuizen in de as. De leegte werd opgevuld door pakhuizen 

en bood mogelijkheid tot het verbreden van een enkele steeg. De verplaatsing van 

de tramrails leverde ook een bredere steeg op. Rond 1900 deden de voormalige 

koopmanshuizen dienst als kantoor of praktijk, een functie zowel gerelateerd aan 

de haven (o.a. Van Nelle) als aangetrokken door de statige panden (arts, notaris, 

makelaar). Toen de stoomvaart de functie van de zeilvaart overnam en schepen steeds 

groter werden, kreeg de Leuvehaven een belangrijke rol als binnenvaartcentrum. 

Ook vormde zij een geliefde thuishaven voor veel zeilschippers. 

Aan de zuidoostzijde van Leuvehaven bevond zich een ruim aantal pakhuizen, enorme 

bergruimten die voor veel bedrijvigheid op de kades zorgden. Voor de kades lagen 

diverse sleepboten, gereed om de grotere schepen met vracht de haven in te leiden. De 

kop van de Leuvehaven bij de Blaak bood plaats aan een grote vismarkt, en zorgde zo 

voor een levendige ontmoetingsplek tussen stad en haven. De omgeving werd echter 

langzamerhand mondainer (gekenmerkt door nieuwbouw van modehuis Gerzon) 

en omdat ook het verkeer meer ruimte nodig had, verkruimelde de bonte taferelen 

rondom vishandel, al voor de bombardementen in 1940. De dichtbebouwde blokken 

rondom de Schiedamsedijk waren rauw van karakter en groeiden uit tot een specifiek 

zeemanskwartier met ambachtslui, een rosse buurt en veel cafés. De verbinding naar 

de Leuvehaven werd gemaakt via een groot aantal zijstraten, stegen en doorgangen. 
Over het algemeen leverde de oude waterstad een gefragmenteerd beeld op: donkere 

en groezelige sloppenbuurten en statige grachtenpanden op steenworp afstand van 

elkaar. 

1.1.2 Basisplan 

Op 14 mei 1940 bombardeerden de Duitsers de binnenstad van Rotterdam, 

als een reactie op het verzet van de Nederlandse troepen. Binnen nog geen kwartier 

voltrokken de Duitsers een vonnis over de historische stad, de vernietiging was 

gigantisch. De bommen vielen op het centrum, Kralingen, Crooswijk en het Oude 
Noorden, de stad brandde nog dagenlang na. Meer dan 24.000 woningen en 11.000 

andere panden werden in de as gelegd, ongeveer 850 mensen vonden de dood en 

80.000 Rotterdammers werden dakloos. Toen de volgende dag de Duitsers dreigden 

om op dezelfde manier ook andere steden te bombarderen, was dit reden genoeg voor 

de capitulatie van Nederland. Het beeld 'De verwoeste stad' van Ossip Zadkine op 

Plein 1940, aan de noordzijde van de Leuvehaven, herinnert aan het bombardement 

in 1940. 

In Rotterdam was vrijwel het gehele centrum, het hart van de stad, veranderd in 

een smeulende puinhoop. Tegelijk met de bezetting begon ook het puinruimen in 

15 



afb. 8 I nieuwe wegenstructuur Basisplan 

afb. 9 I functionele zonering Basisplan 
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de stad, met een deel van het puin werden de Blaak en de Schie gedempt. Door een 

totale grondonteigening ontstond er een grote leegte in de stad, zowel letterlijk 

als figuurlijk. Kort na het bombardement stortte stadsarchitect Willem Gerrit 

Witteveen zich op een plan voor de wederopbouw van het centrum van Rotterdam. 

De aanleiding mocht dan rampzalig zijn, het bombardement had wel de mogelijkheid 

geboden het oude bedompte stadscentrum in één keer te vernieuwen. Door de 

afgekondigde bouwstop in 1942 kwam de wederopbouw lange tijd stil te liggen. Eén 
van de weinige gerealiseerde plannen was de scheepvaartverbinding tussen de Rotte 

en de Leuvehaven en het uitgraven van een drietal pieren, waardoor de bekkens aan 

de Leuvehaven als binnenvaartcentrum konden worden gebruikt. Onder druk van 

o.a. Club Rotterdam, een groep vooruitstrevende ondernemers, werd na de oorlog 

de reconstruerende benadering van Witteveen ingeruild voor een radicaal andere, 
moderne opzet, uitgewerkt door Witteveens rechterhand Cornelis van Traa. Geen 

nostalgische herbouw van de stad, maareen nieuw centrum voor de nieuwe behoeften 

van nieuwe generaties. In het Basisplan van Van Traa is het oude stratenpatroon 

vervangen door een continu stelsel van straten en boulevards, die zorgen voor een 

overzichtelijke verkeersafwikkeling. De verschillende functies van een stad, zoals 

wonen, winkelen en werken, zijn door middel van een vlekkenplan over het centrum 
verdeeld. Door ingetekende bouwblokken niet als een duidelijke vorm, maar slechts 

als een indicatie te zien en te spelen met het moment van ontwikkelen van plekken in 

de stad hield Van Traa het plan flexibel en toekomstgericht. Qua intentie liep het plan 

verder dan de brandgrens, ook de herstructurering van de 19•-eeuwse woonwijken 

vloeide voort uit het 'Basisplan Herbouw Binnenstad Rotterdam'. Deze vormde dan 

ook tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw de basis voor bouwactiviteiten in het 

centrum. 

1.1.3 Cityvorming 

Dat de Leuvehaven aangewezen werd als centrum voor binnenvaart is al 

terug te vinden in het wederopbouwplan van Witteveen. Door het centraliseren 

van de spoorlijnen in station Delftse Poort werd het Maasstation overbodig. De 

herontwikkeling van de locatie van dit uitgebrande station bracht een einde aan de 
tweedeling van het stadscentrum in land- en waterstad, de waterkering kon namelijk 

verplaatst worden naar de rivieroever. Witteveencombineerde bovendien, net als zijn 

voorganger Willem Nicolaas Rose, een civieltechnische met een stedebouwkundige 

ingreep toen hij de Boompjes als wandelboulevard aan de Maas ontwierp. De 

beslissing om de Leuvehaven te moderniseren tot binnenvaartcentrum had geen 
economische onderbouwing, het is eerder een verwijzing naar vroeger. Witteveen 

wilde de schoonheid van het water en de bedrijvigheid van de haven zichtbaar laten 

in de nieuw te bouwen stad. Later zou dit in het Basisplan worden gekenmerkt als het 

'venster op de rivier'.4 Van Traa realiseerde via de Leuvehaven een open verbinding 

4 Massa en weerstand I http://www.crimsonweb.org/spip.php?article15 I december 2007 
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afb. 10 1 kaarten Leuvehaven voor en na W02 over elkaar geprojecteerd 
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afb. 11 I luchtfoto gebruik pieren Leuvehaven 1963 
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afb. 12 I pieren in gebruik als parkeerplaats, media jaren '60 

afb. 13 I planvorming Wereldhandelscentrum ap de pieren, 1968 . 

a/b. 14 I planvorming Waterverband, 1971-1973 
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tussen de Coolsingel en de Maas. Hiervoor is het restant van het pand van de Bijenkorf, 

ontworpen door Willem Dudok, gesloopt. 

Toen het vrachtverkeer over de weg in de jaren zestig opkwam, verviel echter 

de binnenvaartfunctie van de Leuvehaven totaal en werden de pieren gebruikt 

als parkeerplaats. Vanaf 1968 zijn er plannen gemaakt voor de bouw van een 

Wereldhandelscentrum aan de Leuvehaven. Hiermee zou de cityfunctie van het 

Rotterdamse centrum worden bevestigd: twee kantoortorens van 145 meter hoog, 

een hotel, expositiehallen en parkeerruimte. De ruimte hiervoor werd gegenereerd 

door een groot deel van de Leuvehaven zelf te dempen. Deze plannen kwamen echter 

te vervallen toen de pensioenfondsen van Philips en Shell zich terugtrokken als 

financiers. 

Met de komst van het nieuwe linkse college in 1974verschoof de aandacht naarwonen 

in de binnenstad. De bouw van aantrekkelijke woningen in het stadcentrum moest 

voorkomen dat bewoners, met name de bovenmodale inkomens, uit het stadcentrum 

vertrokken. In de gemeentelijke beleidsnota van 1975 was 'nieuwbouw in open gaten 
en overloopgebieden' een van de hoofdpunten, in de deelnota Stadsvernieuwing 

komt de mogelijkheid woningen te bouwen op verouderde haventerreinen 

naar voren.5 De woningbouw aan de Leuvehaven was het eerste omvangrijke 

koopwoningenproject binnen de Rotterdamse Ruit. Daarnaast werden door middel 

van stadsvernieuwingsprojecten veel 19•-eeuwse woonwijken opgeknapt en de 

leefbaarheid van de binnenstad hiermee verhoogd. 

1.2 Wonen op de pieren 

1.2.1 Stedebouwkundige context 

Tussen 1971 en 1973 voerde architect Jan Hoogstad een studie uit naar 

de mogelijkheden tot opwaardering van het Rotte-tracé in het centrum van 

Rotterdam: Het Waterverband had een aantrekkelijk woonklimaat als doel met 

een langzaamverkeerroute tussen het stadscentrum en de Maas, en vormde een 

conceptuele voorloper op de plannen aan de Leuvehaven. Het gemeentebestuur 

bediscussieerde lange tijd of de plannen voor de pieren deel uit moesten maken 

van een integraal plan 'van Blaak tot Maas', of als postzegelplan uitgevoerd moest 

worden. Uiteindelijk werd besloten de woningbouwvraag los te koppelen, om deze 

ontwikkeling niet afhankelijk te laten zijn van de wisselende wensen rondom het 

Wereldhandelscentrum, zodat snel de gewenste woningbouw in het centrum 

gerealiseerd kon worden. 

5 Afstudeerverslag Helen Kruythoff, p42 
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afb. 15 I luchtfata Leuvehavengebied, 1972 
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afb. 16 i luchtfata Leuvehavengebied, 2007 
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afb. 17 en 181 plangebied Leuvehaven in groter verband- ontwerp ABBT ingepast op de locatie 
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Er werd een projectgroep opgericht, waaraan gemeentelijke diensten, 

aannemerscombinatie Dura Woningbouw en Era Woning BV, stedebouwkundig 

bureau Van Hezik Partners, projectontwikkelaar Polyzathe en architectenbureau 

ABBT deelnamen. Hetstedebouwkundig ontwerp stond in eerste instantie sterk onder 

druk van aannemers, de kwaliteiten van het Waterverband waren ondergeschikt 

gesteld aan bouwtijd en -kosten. De projectgroep stelde alternatieven, waarin de 

bebouwingsmogelijkheden en inrichting van de Leuvehaven werden bekeken.6 

• het grotendeels dempen van de Bier- en Rederijhaven (zoals gepland was bij 

de bouw van het WHC); 

• het openhouden van de havenbekkens, met een afsluiting tot bassins met 

rondom bebouwing, al dan niet met fiets- en voetgangersbruggen; 

• het niet afsluiten van de havenbekkens, met vrijhouden van binnenschepen 

van noordelijke kaden; 

• het volledig in gebruik houden van beide havenbekkens. 

In een schetsontwerp wordt een variant uitgewerkt met lage beweegbare bruggen, 

zodat een aantal ligplaatsen voor binnenvaartschippers kunnen blijven bestaan 

tussen de pieren. Zoals op de intekening van het plangebied te zien is, raakt het 

postzegelbestemmingsplan ook aan de Schiedamsedijk Op deze uitstulping waren 

woningwetwoningen gepland, die vanwege de hoge grondprijs en kostbare fundering 

niet realiseerbaar waren op de pieren zelf. 

1.2.2 Bezwaar van binnenschippers 

Op deze plannen kwam massaal bezwaarvan de binnenschippers. Nietalleen 

het beperkte aantalligplaatsen stuitte hen tegen de borst, maar ook de kwaliteit van 

de plekken die overbleven was te laag. De ligplaatsen werden alleen ingepland aan 

de noordzijde van de pieren en de vorm (hoogbouw) en de positionering van de 

woningen langs de randen van de pieren, gericht op het zuiden, zou onder andere een 

verlies van privacy en bezonning betekenen. Daarnaast voelen de schippers zich niet 

gewaardeerd als 'oorspronkelijke' bewoners van de Leuvehaven: "Wat betekenen de 
binnenvaart en zeevaart niet allemaal voor Rotterdam? En toch worden we behandeld 
als verschoppelingen. Ook deze haven is een woonwijk. Het is gewoon een klein dorp."7 

Ze waren bang dat in de 'dure flats' bewoners uit een heel ander milieu kwamen te 

wonen, die zich tegen de schippers en hun werkzaamheden zouden keren. Ondanks de 

beperkte voorzieningen voor schippers waren ze erg gehecht aan deze veilige haven, 

dicht bij het stadscentrum. De schippers stellen voor alleen het middenstuk van de 

pier te bebouwen, zodat de kades vrij blijven als werkgebied voor de schippers. Het 

ontwerp van ABBT vinden zij 'een ontzettend cleane toestand' en betogen dat 'alleen 
wanneer er zo'n soort randgebied ontstaat, is er daadwerkelijk een kans op integratie 
tussen wonen en schipperij'.8 

6 Afstudeerverslag Helen Kruythoff, p50 

7 Schipper Wierdsma in Wonen-TA/BK 24-77, ptV 

8 ibid. 
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afb. 19 I typische jaren zeventig plankaart met overzicht woningbouwplannen gemeente Rotterdam, 1980 

afb. 20 I basisdoorsnede nieuwe woningbouw op de pieren 
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In opdracht van de gemeente Rotterdam voert TNO een windtunnelonderzoek uit, 

waaruit blij kt dat het windklimaat alleen in de Wijnhaven verslechtert en in de beide 

andere bekkens zelfs verbetert. Ook bezonning levert geen onevenredige bezwaren 

op. Hiermee worden de belangrijkste argumenten van de binnenvaartschippers 

van tafel geschoven. De uitstulping aan de westzijde van de Leuvehaven zal komen 

te vervallen, maar op de pieren zelf wordt een bebouwing gerealiseerd met een 

hoogte van 15 à 25 meter. De aanwezigheid van de binnenvaartschippers wordt 

nadrukkelijk in het bestemmingsplan beschreven, waardoor nieuwe bewoners niet 

'met de Hinderwet in de hand kunnen gaan klagen als ze een ankerlier horen'.9 Bij het 

definitieve ontwerp wordt rekening gehouden met de gewenste 'samenleving' van 

schippers en woningbewoners. De wederzijde privacy zal worden gewaarborgd door 

het positioneren van bergingen en slaapvertrekken aan de noordzijde van de pieren, 

bovendien zorgen de bomenrij en de parkeerfunctie voor verdere afscherming. Het 

nieuwbouwplan doet volgens B&W recht aan het specifieke Rotterdamse karakter, 

wat gekenmerkt wordt door een verweving van wonen, handel en scheepvaart. 

1.2.3 Aantrekkelijke woningen 

De wethouder mr.). Mentink, zag in de woningbouw op de Leuvehaven een 

haast symbolische functie, een paradepaardje, een voorbeeld van hoe Rotterdam op 

de beste plaatsen in de stad niet kantoren, maar woningen bouwt, een voorbeeld van 

aantrekkelijk stedelijk wonen.10 Dezevisie was bepalend voorde sector en woonvorm. 

De woningen vallen in de premiekoopsector, door renteverlies tijdens de langdurige 

braakligging en verhuispremies voor resterende bedrijven waren de opstartkosten 

flink opgelopen. In het stadscentrum was grote behoefte aan goed gelegen 

appartementen met zoveel mogelijk karakteristieken van een eengezinswoning ten 

aanzien van indeling, ruimte, afwerking, privacy en buitenruimte. "Gebruikmakend 

van het specifieke ruimtelijke gegeven zal er een woonvorm ontstaan die een deel 

van de Rotterdamse bevolking sterk zal kunnen aanspreken."11 Het ontwerp voor 

de woningen is verder uitgewerkt door het architectenbureau ABBT en zal in de 

volgende paragraafworden toegelicht. 

1.3 Apon, Van den Berg, Ter Braak en Tromp 

1.3.1 Over ABBT 

Het bureau ABBT werd in 1955 opgericht door vier studiegenoten aan de 

Academie van Bouwkunst in Rotterdam. De groep kende een 'grote diversiteit in hun 

afkomst en geloofsovertuiging', maar waren ook 'zeer één in de wil gezamenlijk iets te 

9 Wethouder Mentink in Wonen· TA/BK 24·77, pV 

10 Afstudeerverslog Helen Kruythoff, p61 

11 Piontoelichting Leuvehoven, in Wonen-TA/BK 24-77, p/11 
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doen' 12
. De naam van het bureau is afgeleid van de achternamen: Dick A pon, Hans 

van den Berg, Toon ter Braak en Wim Tromp, later wordt de naam gestroomlijnd tot 

ABBT. 

Tijdens hun studietijd hadden Apon en Van den Berg bij het bureau van Van Tijen en 

Maaskant gewerkt, Ter Braak voor Van den Broek en Bakerna en Tromp bij Eschauzier. 

In het viermanschap kwamen al deze invloeden samen. "De bijna gemeenschappelijke 
visie op de architectuur was zeer beïnvloed door Le Corbusier, Perret, de Nieuwe 
Zakelijkheid en vooral hetachtergelegen democratisch-socialistischgegeven van de toen 
zich weer oprichtende Nederlandse samenleving." 13 In veel onderlinge discussies over 

architectuur kwamen de vraagstukken over de koppeling tussen beeld en vorm en 

over de wederzijdse beïnvloeding van architectuur en gebruik nadrukkelijk aan bod. 

Een wederzijdse begeestering van de vier leden van het bureau maar ook anderen in 

het vakgebied werkten inspirerend. Aan het einde van zijn intreerede als hoogleraar 

Architectonisch Ontwerpen richt Dick Apon zich tot zijn bureaugenoten: "De vele 
gesprekken die we 15 jaar geleden hielden om onze opvattingen over de betekenis 
van architektuur in onze samenleving te laten uitmonden in een gemeenschappelijke 
houding en taal heeft geleid tot onze samenwerking. De gelegenheid doet zich maar 
weinig voor en daarom wil ik op dit moment openlijk van mijn dankbaarheid getuigen 
voor de kansen die jullie me telkens weer hebt gegeven met het aandeel dat ik mocht 
hebben tijdens ons werk." 14 

Het bureau presenteert zich als een collectief, ze spreken af gezamenlijk naar 

buiten te treden en niet als individu. "Slechts voor ingewijden is te zien van wiens hand 
een ontwerp is." 15 Aan de meeste projecten werd in tweetallen gewerkt, afhankelijk 

van de soort opgave en de opdrachtgever, vaak was er sprake van een langdurig 

contact met eenzelfde partij. Het ontwerp voor de woningbouw aan de Leuvehaven 

is gemaakt door Toon ter Braak, waarbij hij in de eerste periode waarin overlegd 

moest worden met de gemeente en projectontwikkelaar, bijgestaan werd door Hans 

van den Berg. 

De kenmerken van de ontworpen van ABBT vinden hun basis in de eerder genoemde 

discussies, maar werden ook bepaald door meer pragmatische onderwerpen als de 

economie: "Wij waren ons er wel van bewust dat de toenmalige economie en ook de 
krachtsverhoudingen in de opdrachten en architectenwereld zeer bepalend waren voor 
de beperkingen van de opdracht. Uitgaandevan de situatie ter plekke en de mogelijkheden 
van toen werd getracht het maximale eruit te halen. Slechts in uitzondering kon een 

12 Brief Hans van den Berg, 11 apri/2007 

13 ibid. 

14 Intreerede O.C. Apon, Technische Universiteit Eindhoven 

15 Waonplannen, p2 

29 



afb. 22 I presentatietekening ontwerp ABBT 
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gebouw ontstaan wat meer dan de trendmatigheid weerspiegelde." 16 Het karakter van 

de verschillende ontwerpers krijgt meer ruimte als het bureau meer bekendheid 

verwerft, door de contacten met diverse onderwijsinstellingen, maar met name door 

Apons redacteurschap bij het tijdschrift Forum. Hierdoor kon het bureau met meer 

specifieke architectuur naar buiten treden, met een meer dynamische vormentaal, 

zoals de Scheveningse Pier, de Nederlandse ambassade in Delhi maar ook in diverse 

woningbouwprojecten. Naast de woningbouw aan de Leuvehaven heeft het bureau 

meerdere projecten gerealiseerd in Rotterdam: De Muur in de Alexanderpolder en 

het crematorium in Zuidwijk Een bekend jaren zeventig-project is de bebouwing 

in het centrum van Almere-Haven, een prototype van Nederlandse architectuur uit 

deze periode. 

Een groot deel van het oeuvre van ABBT wordt beslagen door woningbouw. 

Het viertal is geboeid door de relatie tussen de architect en de (onbekende bewoner). 

In de ontwerpen wordt veel aandacht besteed aan de combinatie tussen architectuur 

en dagelijks gebruik. De functionele eisen zijn niet zaligmakend, de focus ligt op 

eenvoudig bouwen met de woonwensen van de tijd in het achterhoofd. ABBT geeft de 

voorkeur aan het combineren van ambachtelijk bouwen en efficiënte bouwmethoden. 

Deze visie is terug te zien in de vele door ABBT gerealiseerde woonprojecten, die 

zelden als zeer spectaculair te typeren zijn en meegaan in de grote stroom van 

massaproductie maar waar wel telkens opvallen door de gedetailleerde wijze waarop 

ieder bouwplan toch zijn eigen karakteristieken kent. Geheel in de lijn van de tijd werd 

gebruik gemaakt van diagonale lijnen om de beleving van de ruimte te versterken en 

worden nieuwe woningplattegronden ontwikkeld. Op een grotere schaal speelt de 

verhouding tussen het individu en de massawoningbouw en de overzichtelijkheid 

van de eigen woonplek een grote rol. Plannen zijn vaak caleidoscopisch en op 

meerder manieren te lezen, maar de waarde van de woonplek wordt ten alle tijden 

onderschreven waardoor het totaalplan overzichtelijk blijft. 

1.3.2 Over Leuvehaven 

In 1982 verschijnt de publicatie 'Woonplannen', een overzichtswerk van 

25 jaar ABBT waarin 150 woningplattegronden worden uitgelicht en beschreven. 

Over het project aan de Leuvehaven staat het volgende geschreven: "Het wonen, 

geïntegreerd met het werken, weer terug in de stad en wel met hoge dichtheid aan 

de Leuvehaven. Op de pieren wordt een verhoogd voetgangersgebied in de lengte 

gelegd met ter weerszijden de bebouwing. Aan de zijde van de stad worden de wanden 

verlevendigd metgebogen trappenhuizen. De stedelijkeatmosfeer van ditgedeelte wordt 

benadrukt door de aanwezigheid van binnenschepen en een te realiseren museum. Het 

opnieuw gebruiken van een oud havengebeid in Rotterdam geeft aanleiding tot een 

grote woningdichtheid. De verhoogde wandelstraat en de diverse soorten woningen 

16 Brief Hans van den Berg, 11 april 2007 
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geeft kleur aan het wonen in de stad bij het water. De wijze waarop de erkers en de 

balkons aan de woonruimte grenzen, geeft aan dat naast plasticiteit van de gevel ook 

het binnen/buiten van belang wordt geacht in deze situatie." 17 

De opgave was duidelijk: er moesten woningen gerealiseerd worden in het 

stadscentrum, en wel binnen afzienbare tijd om de levendigheid van het gebied te 
verhogen. "Ter Braak wilde in de Leuvehaven vorm geven aan de vraag van stedebouw 

en gemeente om diversiteit en wonen in een aanvaardbare vorm terug te brengen in de 

uitlopers van Blaak en Cao/singel." 18 Het project van ABBT was er een van 'gewoon 

wonen', terwijl de kubussen van Blom even verderop en de Peperklip op Kop van Zuid 

naast het realiseren van woningen ook andere, meer politieke motivaties kenden. "De 

Peperklip was een project wat mede op het ontstaan van projecten als de Leuvehaven 

kon ontstaan als zodanig, eenvoudiger gezegd men permitteerde zich excepties op 

grond van hetfeit dat er ook veel normaals ontstond." 19 

Om voldoende levendigheid te realiseren en de juiste bewonersgroepen 

aan te trekken (de zo gewilde middenklasse) zijn de bestaande pieren op inventieve 

wijze bebouwd. Door het toepassen van twee verschillende stroken ontstaan 

er mogelijkheden voor een grote diversiteit aan woningplattegronden. "De zeer 

verschillende woningtypes sluiten aan op ons gevoel voor grote diversiteit en ook op de 

wens van de gemeente om wonen in de stad voor alle soorten en groepen mogelijk te 

maken. De winkeltjes sloten aan de visie van de stedebouw om een koppeling te maken 
langs de aanzetten van de pier bebouwing." 20 

afb. 23 I doorsnede over drie pieren 
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"Pieren en water en het gebruik daarvan [zijn] een grote factor geweest in dit plan. 

Vandaar ook parkeren op waterniveau met de bedoeling dat binnenvaartschepen daar 

zouden kunnen blijven. ( .. .)De verhoogde straat en de ontsluitingen komen voort uit de 

beoogde diversiteit. Wij zagen het plan als geheel met een grote densiteit. (. .. ) Het leek 

ons toen niet juist een bijvoorbeeld stralend wit plan daar te maken met een industrieel 

accent, ook al omdat het Rotterdamse beeld van de straatbebouwing bijna altijd bestaat 

uit bedrijvigheid op de begane grond met kleine bedrijven daarop en woningen daar 

weer boven." 21 De hoogte werd bepaald door de omgeving: enerzijds de bestaande 

kantoorbebouwing van zo'n zeven lagen hoog, anderzijds het niveau van het water 

en de omringende kades. Deze kades waren na de watersnoodramp in 1953 zo'n drie 

meter verhoogd, waardoor de Leuvehavenbekken nauwelijks meer zichtbaar was en 

eerder als een gat dan een drukke haven werd ervaren. De woningen zorgend ervoor 

dat ze zowel boven de kaderanden als de omliggende bebouwing uitstaken en door 

de vorm van de pieren speelde de drie koppen in op het zicht vanaf de stadsas over 

de Coolsingel en Schiedamsedijk 

17 Woonplannen, p119 

18 Brief Hans van den Berg, 11 april 2007 

19 ibid. 

20 ibid. 

21 ibid. 
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afb. 24 I pieren Leuvehaven, 1981 -foto vanaf Schiedamsedijk 
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afb. 25 I pieren Leuvehaven, 1981 -foto vanaf Schiedamsedijk (2) 
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afb. 26 I pieren Leuvehaven, 1981 -zicht op zuidzijde pier 
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afb. 27 I pieren Leuvehaven, 1981 -foto vanaf kop in kom 
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afb. 28 I aansluiting ontwerp ABBT op Glashaven 

afb. 29 I straatgevel aan de Glashaven, 2007 
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afb. 30 I overzichtskaartje afbeeldingen fenomenoloigsche kennismaking 

[A] 
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2 Anno 2008 

2.1 Een fenomenologische kennismaking 

2.1.1 Een dynamische omgeving 

Rondom de Leuvehaven 

De huidige vorm van de Leuvehaven is ontstaan na het uitgraven van twee 

extra bekkens waardoor een drietal pieren zijn ontstaan variërend in lengte tussen 

120 en 200 meter. De kades zelf zijn in de loop van de tijd stapsgewijs bebouwd: 

in de jaren zeventig met de woningen van ABBT en de eerste gebouwen voor het 

Havenmuseum, in de jaren tachtig aangevuld met de woontorens aan de Boompjes 

en het Maritiem museum. Door de rommelige inrichting van de omliggende kades 

en de grote diversiteit aan functies heeft het gebied een onduidelijke identiteit. Er is 

zowel sprake van een woonfunctie, op de pieren en in de torens, als een recreatieve 

functie, de musea en het wateroppervlak zelf en een werkfunctie in de vorm van de 

binnenvaartschepen en de kantoorpanden. 
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Aan de westzijde van de Leuvehaven, aan de Schiedamsedijk zijn het Maritiem 

Museum en het Havenmuseum gevestigd, hier wordt het historische karakter van 

de voormalige VOC-haven toegelicht en uitgebeeld. In de Leuvehaven zelf liggen 

diverse grote oude boten permanent tentoongesteld, in de zomerperiode wordt 

de collectie uitgebreid. Een enkele arm met aangemeerde boten vertrekt vanaf de 

J ufferkade, maar deze takt niet aan bij het netwerk van het museum. Het onderkomen 

van het Maritiem Museum is een markant driehoekig gebouw dat visueel gezien 

het 'venster op de rivier' vanuit het stadscentrum afsluit. Ze beperkt hierdoor de 

potentie van de Leuvehaven als koppeling van stad en haven, zoals beoogd in het 

Wederopbouwplan, zowel in de versie van Witteveen als van Van Traa. De kades zijn 

na de Watersnoodramp in 1953 opgehoogd, waardoor zelfs vanaf de stadsboulevard 

Coolsingel - Erasmusbrug het water moeilijk zichtbaar is. Vanaf het tramperron zijn 

de koppen van de pierbebouwing prominent aanwezig. 

Aan de noordzijde van de Leuvehaven is recentelijk het vernieuwde Plein 1940 

opgeleverd. Het beroemde 'in het hart getroffen' beeld van Ossip Zadkine herinnert de 

stad en haar bewoners aan de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, zowel 

aan de verwoesting zelf als aan de daaropvolgende wederopbouw. Aan de zuidzijde 

schermt De Boompjes de Leuvehavenbekken af van de Maas, en zorgt er voor dat de 

bebouwing erachter letterlijk en figuurlijk in rustig vaarwater ligt. 

Wijnhaveneiland 

Op de bebouwingsstructuur uit de jaren vijftig, veelal gevuld door kantoren 

en semi-industriële bedrijvigheid worden diverse woontorens gebouwd. Kees 

Christiaanse Architects & Planners (KCAP) maakte hiervoor een stedebouwkundig 

plan dat volledig uit regels en richtlijnen bestaat. Door deze 'beeldloze stedebouw' 

wordt voorkomen dat de torens massief overkomen en wordt er een grote diversiteit 

in de gevels behaald. De onderste bebouwingslagen zijn in de wederopbouwperiode 

op bijna exact dezelfde plek gebouwd als hun vooroorlogse voorgangers, de dichtheid 

van het gebied wordt door het recent toegevoegde woonprogramma verdubbeld. 

Door een grotere variatie in het programma wordt het hele gebied gedurende de 

hele dag levendiger. Hiermee neemt echter ook de druk op de openbare ruimte toe, 

die gekenmerkt wordt door nauwe straatjes tussen de blokken en een rondgang 

langs de kades. De openbare ruimte is (vooralsnog) weinig interessant. Zodra je als 

voetganger je blik naar boven richt, speelt er zich een interessant schouwspel af, 

maar de ruimtebeleving op straatniveau is minimaal. 

Perspectief vanaf de Schiedamsedijk 

Het zicht op de pieren, vanaf de Schiedamsedijk of vanuit de omliggende 

woontorens, vormt een interessant schouwspel. De veelgebruikte stadsas over de 

Coolsingel en Erasmusbrug grenst aan de Leuvehaven, waardoor automobilisten, 

fietsers, voetgangers en tramreizigers direct zicht hebben op de woningen in het 
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complex van ABBT. Vanaf de hoger gelegen kade wordt over het water, tussen de 

masten en achter een bomenrij een bijzonder perspectief op de pieren geboden. 

Het eetcafe naast het Havenmuseum heeft niet voor niets een 'panoramaterras'. De 

drie pieren en de kommen delen het wateroppervlak als relatief grote open ruimte 

op door hun sterke ritmiek. Achter het complex doemen de torens op die over het 

complex uitkijken, hierdoor wordt de gelaagdheid in het gebied benadrukt. 

Perspectief in de Glashaven 

De straat tussen de bouwblokken met woontorens en de woningen op de 

pieren, de Glashaven is een relatief drukke stadsstraat, gekenmerkt door verkeer. De 

vele geparkeerde auto's zijn in het bezit van werknemers in de omliggende kantoren 

en worden 's avonds ingeruild voor auto's van bewoners. De straat kent een smal 

profiel, welke versterkt wordt door de knik in de weg, waardoor het perspectief 

wordt verkleind. 

De straatwand van het complex van ABBT kent in vergelijking de tegenover gelegen 

kantoorgevels meer plasticiteit, door de ronden trappenhuizen en de verspringende 

hoogte. Op de hoeken waar de haken zich op de pier voortzetten draait de oriëntatie 

van de woningen, hierdoorwordthet strenge bakstenen gevelvlakenigszins gebroken. 

Door winkelruimte in te plannen in de onderste bebouwingslagen aan de zijde van 

de Glashaven werd in het ontwerp een koppeling met de stad op stedebouwkundig 

niveau nagestreefd, de straatwand van het complex van ABBT heeft echter een 

gesloten uitstraling. De winkelruimte op de onderste laag is ingevuld door kantoren 
die geen relatie aangaan met de stoep en straat en deze met nauwelijks transparante 

gordijnen zelfs buitensluiten. Verder wordt de plint ingevuld door facilitaire ruimtes 

voor het parkeren van fietsen en motoren of bergingen. 

Het complex kent een afstandelijke relatie tot de omgeving. De pieren 

worden weliswaar ontsloten via de Glashaven, maar liggen ook beschermd achter de 

straatwand en zijn vanuit de straat niet goed overzichtelijk door het toepassen van 

een verhoogde binnenstraat. De drie pieren aan de Leuvehaven vormen als het ware 

de tenen van een voet te vormen, die verder ingevuld wordt door het Wijnhaveneiland 

aan de oostzijde. De tenen en het ontwerp van ABBT zijn niet opgenomen in het 

'1 + 1=2' -masterplan 22 van KCAP en vormen door hun afwijkende type ook geen 

geheel met de nieuwe bebouwing aan de overzijde van de straat. 

22 Re-urb, p204-212 
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2.1.2 Inzoomen op de pieren 

Gebouwstructuur 

Het ontwerp van ABBT voor een wooncomplex aan de Leuvehaven geeft 

vorm aan een typische jaren zeventig visie op wonen in de stad. Aan de rand van 

het stadscentrum, ontwierp Toon ter Braak op de pieren van een voormalig 
binnenvaartcentrum een structuur van woningen welke een ruimtelijke koppeling 

probeert te maken tussen de bestaande bebouwing uit de jaren vijftig en het 

waterniveau. Op elke pier is een langwerpige U-vormige bebouwing gekomen, 

bestaande uit een hoog deel aan de noordkant en een laag deel aan de zuidkant. 

De blokken lopen op in hoogte tot maximaal negen bouwlagen, ertussen ligt een 
verhoogde woonstraat Onder de woonstraat en de blokken zijn parkeergarages 

aangelegd. Het splitsen van verkeersstromen is een typische zeventiger jaren 

ingreep om zo de voetganger een prominente rol te geven in de woonomgeving. Door 

het parkeren op straatniveau te positioneren en de woningen met tussengelegen 

wandelstraat hier bovenop te tillen, wordt het kadeoppervlak als het ware vergroot, 

waarmee beoogd werd meer levendigheid te verkrijgen in het gebied. 

Gevels 

De gevels van de het ontwerp van ABBT kennen duidelijk twee 'gezichten'. 

Aan de noordzijde is de gevel veel dichter en afstandelijker dan aan de zuidzijde, die 

meer als open en levendig te typeren zijn. De gevels van de blokken parallel aan de 

straat zijn een combinatie van beide karakters. 

De gevel aan de noordzijde kent weinig openingen en is redelijk 'plat' vormgegeven. 

De trappenhuizen en verspringende delen geven wat beweging aan de gevel. De 

witte belijning van de spekbanden geeft deze gevel een horizontale uitstraling. Op de 
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noordkade is de toegang naar de parkeergarage gesitueerd, waardoor de onderste 

laag wordt gekenmerkt door vele openingen. 

Aan de zuidzijde daarentegen vallen deze witte lijnen bijna niet op door de grote 

variatie in gevelonderdelen die hier zijn toegepast. Het aanzicht bestaat aan deze zijde 

eigenlijk uit twee blokken, omdat achter de lage blokken de hoge haken tevoorschijn 

komen. Kenmerkend voor de jaren zeventig is de extra aandacht die besteed is aan de 

overgang tussen binnen en buiten, wat heeft geresulteerd in een gelaagde gevel met 

een onderverdeling in loggia's, balkons en erkers. 

Wonen aan een binnenstraat 

Hetverhoogde binnengebied wordt ontsloten via een trap en een hellingbaan. 

Deze zijn kleinschalig vormgegeven, waardoor het op straat niet meteen duidelijk is 

dat er zich achter deze wand een binnenstraat bevindt, waaraan per pier tussen de 

90 en 150 woningen gesitueerd zijn. 

De verhoogde binnenstraat heeft wat weg van een woonerf, door de 
aankleding met typische jaren zeventig plantenbakken. Vanaf het binnengebied 

worden de woningen met behulp van portieken met maximaal drie tegelijk en waar 

mogelijk individueel ontsloten. In de lage blokken maken enkele grondgebonden 

woningen een koppeling tussen de niveaus van de binnenstraat en de kade. De 

beoogde diversiteit in woningaanbod heeft geleid tot 12 verschillende woningtypen 

die voornamelijk bewoond worden door één- en twee-persoonshuishoudens, 

zowel starters als ouderen. Het complex vervult hiermee een belangrijke rol in het 

woningaanbod van het door de gemeente gewilde middensegment. 

Er wordt midden op iedere pier door het gebruik van trappen een verbinding 

gemaakt tussen de niveaus 0 en + 1. Dit komt omdat er in het ontwerp rekening is 

gehouden met een voetgangersbrug die de drie pieren over de tunnel van Blaak heen 

met het stadscentrum zou verbinden. Deze is uiteindelijk, na veel bezwaren van de 

binnenvaartschippers, niet gerealiseerd. De bezwaren van binnenvaartschippers 

hebben er ook voor gezorgd dat in alle gevels is een verschil af te lezen is tussen 
de eerste twee lagen en de verdiepingen erboven. De onderste laag is ingericht als 

parkeerruimte, de laag erboven wordt grotendeels ingevuld met bergingen, ateliers 

en een paar woningen. De schippers vreesden voor klachten over overlast naar 

aanleiding van hun werkzaamheden op en rond het schip, de afstand tussen de boten 

en de woningen is op deze manier met een verdiepingslaag vergroot. 

Openbare ruimte op pier 

In de huidige situatie wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van de open 

ruimte rondom het complex. Op de koppen van de pieren is de openbare ruimte 

wel wat meer aangekleed. Vanaf een enkel bankje kan over een grasveldje tussen 
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enkele grote bomen door worden uitgekeken over de boten van het Maritiem 

Buitenmuseum of de watertaxi die tussen de Wilhelminapier en Plein 1940 op 

en neer pendelt. Tussen de lage blokken aan de zuidzijde van de pieren zijn klein 

pleintjes gecreëerd. In het oorspronkelijke ontwerp waren hier zelfs zandbakken en 

wipkippen ingetekend, deze zijn echter nooit gerealiseerd. Het pad aan deze zijde 

van de pieren is soms minder dan een meter breed en dus nauwelijks beloop baar. De 

kades hebben een functioneel karakter dat vormgegeven wordt door de ontsluiting 
van de parkeergarage en 'achterkantfuncties' als bergingen en containers. 

De kwaliteit van deze plekken is minimaal: de openbare ruimte bestaat uit 

onduidelijke gebieden met weinig verblijfskwaliteit en sluit totaal niet aan bij de 

potenties van de locatie. Het water van de Leuvehaven vormt een natuurlijke buffer 

tussen de stad en de pieren, die daardoor in de luwte van het binnenstad liggen. De 

open ruimte op de pieren kan een waardevolle schakel vormen tussen de woningen 

en de stad, passend bij de architectuurfilosofie van de jaren zeventig en de actuele 

ontwikkelingen. De openbare ruimte staat daarmee centraal in de opgave van deze 

locatie. 
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2.2 De opgave aan de Leuvehaven 

In de stadsvisie voor Rotterdam in 2030 komt de wens tot verdichting 

van de binnenstad naar voren. In het centrum is sprake van een onbalans tussen 

arbeidsplaatsen en woningen: de verhouding bewoners/werkers is 1:3, terwijl 

deze verhouding in bijvoorbeeld Amsterdam 1:1 is. Een evenwichtige verhouding 

tussen beide draagt bij aan een sterk en aantrekkelijk centrumstedelijk milieu, 

omdat een hoger inwoneraantal samenhangt met het draagvlak van voorzieningen 

en bedrijvigheid. Daarnaast zal ook een representatieve en kwalitatieve openbare 

ruimte bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Rotterdam als 

woon locatie. 23 

Beide opgaven, zowel de woningbouwopgave als die van de openbare ruimte, 

staan centraal in de casus rondom de jaren zeventig bebouwing op de pieren aan de 

Leuvehaven. 

In de zone vanaf het station tot aan de Kop van Zuid wordt het hoogbouwbeleid van 

de gemeente toegepast. In het gebied rondom de Leuvehaven heeft dit geresulteerd 

in de bouw van diverse woontorens, met woningen in voornamelijk het midden en 

hoge segment. De voormalige waterstad is een geliefde woonlocatie omdat vanuit 

de torens het uitzicht over de Maas en de diverse (voormalige) havenbekkens echt 

Rotterdams aandoet, en bovendien midden in het centrum van de stad ligt, grenzend 

aan de binnenstad. De oprukkende hoogbouw komt echter dreigend over op de 

dertig jaar oude woningbouw op de pieren van het voormalige binnenvaartcentrum. 

De vraag doet zich voor of en wanneer de torens verder op zullen rukken. 

De bestaande bebouwing sluit echter naadloos aan bij de wensen van de gemeente: 

wonen in het centrum. De woningen worden door de bewoners zelf goed gewaardeerd 

vanwege de relatief ruime appartementen, de grote diversiteit aan woningtypen 

en uiteraard de locatie van de woningen. Er zijn echter ook probleempunten te 

benoemen: de uitstraling van de typerende jaren zeventig architectuur draagt niet in 

positieve zin bij aan de uitstraling van het complex, maar met name de kwaliteit van 

de openbare ruimte laat te wensen over. 

'IHs ze die pieren volbouwen volgens de huidige plannen, ontstaat er een 

gebiedje waar je eigenlijk niet kan komen, want je loopt er meteen als indringer 

rond. Echt een stukkie stad wordt het nooit meer of ze moeten de bewoners per 

verordening verplichten tot slenteren bij toerbeurt om het nog wat te laten lijken." 24 

Een vooruitziende blik van een van de schippers, in de jaren zeventig gelegen in de 

binnenvaarthaven in de Leuvehaven. Een echt stuk stad zijn de pieren inderdaad 

nooit geworden. Typerend voor Rotterdam is de schoksgewijze bebouwing waarmee, 

23 Stadsvisie Rotterdam, p46 

24 Schippers De Boer en Verschoor in Wonen-TA/BK 24-77, pV 
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voornamelijk in de Wederopbouwperiode, het centrum van de stad opnieuw is 

ingericht. Door de keuze voor een sterk grid van wegen verviel de bebouwen ruimte tot 

een structuur van eilanden, waarbinnen telkens delen werden ontwikkeld. De pieren 

aan de Leuvehaven vormen hier een typisch voorbeeld van: eerst de ontwikkeling 

tot binnenvaartcentrum en vervolgens één van de eerste voormalige havengebieden 

waar woningen werden gebouwd, totaallos van de context. 

De architectonische uitwerking met de dichte baksteen gevels aan de stad- een 

straatzijde dragen bij aan een afstandelijke uitstraling, die de woningen op de pieren 

als enclave versterken. De gekozen bebouwingstypologie waarbij de hogere haken 

de lage blokken en een verhoogde binnenstraat insluiten, is hierbij ook van belang. 

De getrapte entree van het gebied door de splitsing van de verkeerstromen en het 

plaatsen van de woningontsluitingen aan de binnenstraat schermen de bebouwing 

af van de stadsstraat De ruimte rondom en tussen de woningen is weliswaar vrij 

toegankelijk, maar kent nauwelijks kwaliteiten, niet voor de bewoners en ook niet 

voor bezoekers. Aan de binnenstraat hebben zich in voormalige bergingen diverse 

kappers, tandartsen en organisatiebureautjes gevestigd, die juist niet-bewoners 

de pieren op trekken. De binnenstraat zelf doet denken aan een woonerf, met 

bloembakken en een enkel zitelement en ook de koppen zijn gedeeltelijk ingericht 

als verblijfsruimte, met een verhoogd grasperk en een bankje dat uitzicht biedt over 

de Leuvehaven. Hier maakt echter niemand gebruik van, terwijl open ruimte met 

landschappelijke kwaliteiten zeker in het centrum van de stad schaars is. 

Door de actieve vereniging van eigenaren zijn echter over bordjes opgehangen met 

gedragsregels en bewaken camera's de toegang tot de pieren en de onder de woning 

gelegen parkeergarage. De beoogde stedebouwkundige koppeling tussen het complex 

en de Glashaven, door het plaatsen van commerciële functies in de plint, wordt teniet 

afb. 36 I noordkade pier- beperkte kwaliteit apenbare ruimte 
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gedaan door de ondoorzichtige gordijnen waarachter een anoniem kantoor schuil 

gaat. De 'leesbaarheid' van het gebied is niet helder: niet (meer) qua architectuurtaal 

en zeker niet op het gebied van de openbare ruimte. Een direct zichtbaar probleem 

op de pieren en rondom de woningen is het vraagstuk van toegang: er is sprake van 

een onduidelijk domein. 

Lange tijd waren de woningen van ABBT de enigen in de directe omgeving. 

Nu is er wederom behoefte aan een grotere woonfunctie in de stad en het behouden 

van de gewilde middenklasse in het centrum, waaraan vooral ruimte wordt geboden 

in de vele woontorens die in en om het centrum verrijzen. De woningen op de pieren 

hebben zeer zeker bijgedragen aan de leefbaarheid van het gebied, maar het aantal 

woningen en bewoners bleek altijd te klein om echt draagvlak te creëren voor een 

levendige openbare ruimte. Met de toevoeging van de woontorens zal het hele gebied 

rondom de Leuve- en Wijnhaven een drukkeren levendiger stadsdeel worden. Door de 

vorm en ondergrond van de woningen, de pieren, is de aansluiting op de omliggende 

bebouwing altijd erg beperkt geweest, maar dit biedt ook perspectief op een nieuwe 

impuls voor de bebouwing op de pieren, zij vormen namelijk een potentieel rustpunt 

in een dynamische omgeving. 

De woonbebouwing op de pieren aan de Leuvehaven vormt een interessante 

testcase om te kijken hoe een herwaardering van de in de jaren zeventig geldende 

thema's en architectonische ingrepen, een tegenwicht kan bieden aan de typologie 

van de woontoren, die het gebied steeds sterker is gaan domineren. In de volgende 

hoofdstukken zullen de achterliggende ideologieën en uitgangspunten van de jaren 

zeventig worden onderzocht en in het licht van de huidige manier van denken over de 

stad worden geplaatst, om zo te onderzoeken welk thema een oplossing kan bieden 

voor een verdere ontwikkeling van de pieren aan de Leuvehaven. 
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3 De architectuur van de jaren zeventig 

3.1 Denken over de stad 

De architectuur van de jaren zeventig reageerde sterk op de decennia ervoor. 

De homogene maatschappij van de jaren zestig was door tendensen als globalisering 

en massaconsumptie in een hoog tempo veranderd in een ontzuilde maatschappij met 

heterogene kenmerken en kwaliteiten. Het afval van de consumptiecultuur leidde tot 

grote milieurampen en de oliecrisis van begin jaren zeventig legde de kwetsbaarheid 

van het ultieme vrijheidssymbool, de auto bloot. 

3.1.1 Afzetten tegen het Modernisme 

Het utopische beeld van het Modernisme, een stad vol objecten in een 

groen vlak dat doorliep tot aan de horizon en verder, lag ten grondslag aan de wijze 

waarop de woonomgeving tot in de jaren zestig werd vormgegeven. De denkwijze 

van de Modernisten was toegesneden op rationalisatie en industrialisatie. Door deze 

thema's als uitgangspunt te nemen hoopten zij dat het architectonisch ontwerp en 

stedebouwkundig plan opnieuw de status van ordeningsmodel van de samenleving 

op zich zou kunnen nemen. Er was in de stad sprake van een strenge functiescheiding 
en door de open ruimte te zien als een continuüm verdween de samenhang tussen de 

losse objecten die de gebouwde omgeving vormen. 

De benodigde efficiëntie en snelle woningbouw na de Tweede Wereldoorlog sloot 

perfect aan op de Moderne visie. De wederopbouwwerd in grote stappen gerealiseerd 
en ging gepaard met processen van massaproductie en standaardisatie. Het voorrang 

geven aan efficiëntie in de woningbouw en de grootschalige architectonische 

ingrepen resulteerden in enorme uitbreidingswijken aan de rand van het centrum. 

De toegepaste typologie, veelal strokenbouw en stempels, zorgde weliswaar voor 

veel licht, lucht en ruimte in de woonomgeving, maar verkleinde de mogelijkheid tot 

identificatie met de woonomgeving in zeer grote mate. Er kwam tegenwerking tegen 

de uniformiteit en anonimiteit van de Modernistische architectuur, die de stad had 

doen vervallen in een wat al te efficiënte machinerie. 

3.1.2 De kern van de opgave 

Een van de grootste kritieken op het Modernisme was dat "maatverschillen en 

heterogenegroeperingen verdwenen uit het architectonisch vocabulaire. De compositie 

werd geleid door herhaling van objecten en structuren zonder richting of hiërarchische 

verhoudingen." 25 Het losse object in de vloeiende openbare ruimte zorgde ervoor dat 

25 De tussenmaat, p30 
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de individuele tuinen worden samengevoegd totgemeenschappelijkgroen en de eigen 

toegang tot de woning wordt gegroepeerd via een portiek of een gemeenschappelijk 

trappenhuis. In de Moderne stadsvisie was geen ruimte voor de verbijzondering, 

het unieke individu. De woonomgeving werd gedicteerd door grote infrastructurele 

lijnen, eentonige bouwblokken en gedeelde voorzieningen. Er was "noch van 

individu, noch van collectiviteit sprake, omdat met het ene ook het andere verdwenen 

is." 26 Een van de belangrijkste opgaven voor de architecten en stedebouwkundigen 

van de jaren zeventig was het opnieuw vormgeven van het collectieve domein, 

waarin een prominente rol is weggelegd voor het individu. "Wat de architectuur 

van de jaren zeventig deed, was het afbreken van monolithische systemen en de weg 

vrijmaken voor een grotere variëteit in de schaal en functies van ruimte. ( .. .) Het was 

een architectuur van fragmentatie en onzekerheid die de grandeur van het verleden uit 
de weg ruimde." 27 

De essentie wat de Nederlandse architectuur in de jaren zeventig wilde 

verwezenlijken is volgens Aaron Betsky in de inleiding van het boek 'De kritiese 

jaren zeventig' (2004) dan ook 'gemeenschap en consensus, veiligheid, zekerheid 

en een gevoel ergens thuis te horen: 28 Wonen werd in de jaren zeventig gezien als 

een maatschappelijk proces en de menselijke maat is het uitgangspunt geworden 

van de stedebouwkundige en architectonische vormgeving. De architectonische 

doelstellingen werden in de jaren zeventig beschreven met begrippen uit de 

sociologie: herbergzaamheid, menselijke maat en humane architectuur. 

3.1.3 Denken over de stad 

Het tussen 

Het ontmoeten, huiselijkheid en de straatals intermediairvormen belangrijke 

uitgangspunten voor de esthetiek van de jaren zeventig. Architectuur en stedebouw 

zijn gericht op de vormgeving van een kleinschalige en afwisselende omgeving 

waarin de stedelijke ruimte als het ware de contramal vormt van de aangrenzende 

architectuur. Er is een sterke wisselwerking tussen binnen en buiten, die wijst op het 

bestaan van een tussengebied die deels bij de woning en deels bij de straat lijkt te 

horen en fungeert als schakel tussen architectuur en stedebouw. 

Het 'tussen' is een fenomeen dat onlosmakelijk is verbonden met de 

Nederlandse architect Aldo van Eyck. Van Eyck ging tegen de al maar doorlopende 

ruimte van het Modernisme in door het introduceren van 'tweelingfenomenen', die 

de overlap en grens tussen complementaire en schijnbaar tegengestelde thema's 

26 Forum, p271 

27 De kritiese jaren zeventig, p10 

28 De kritiese jaren zeventig, p9 
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aangeeft. "De overgang moet daarentegen worden gearticuleerd door middel van 
geprononceerde tussenruimten die een gelijktijdig bewustzijn wekken van wat er aan 
elke kant van belang is. Een tussenruimte in deze zin levert een punt van overeenkomt 
waar conflicterende polariteiten weer tweelingfenomenen kunnen worden." 29 

Begrippen als binnen - buiten, eenheid - veelheid en individu - collectief, zet hij 

in zijn eigen ontwerpen veelvuldig in om vorm te geven aan het 'tussen'. In het 

Burgerweeshuis maakt hij dit concreet door bijvoorbeeld cirkelvormige drempels 

toe te passen, die als het ware een soort geleidelijke overgang aangeven van binnen 

naar buiten, en omgekeerd. 

In het ontwerp voor het Hubertushuis in Amsterdam toont Van Eyck aan dat het 

tussen niet alleen fn een gebouw toepasbaar is, maar ook als sociaal en stedelijk 

element kan fungeren. Het Hubertushuis is een opvanghuis voor alleenstaande 

ouders en hun kinderen. De opgave die Van Eyck kreeg voorgelegd bestond deels 

uit een renovatieopgave van een neo-barok pand en deels een direct naastgelegen 

nieuwbouwopgave. Hij paste het nieuwe gedeelte in het bestaande bouwblok, maar 

sneed de gevel in ter plaatse van de entree en het trappenhuis. De route die van de 

straat naar de wooneenheden loopt wordt zo een kritische koppeling tussen de straat 

en het weefsel. De geopende gevel past qua verhoudingen bij de bestaande gevel, 

maar geeft het Hubertushuis een prominente rol in de straatwand, wat ondersteund 

wordt door het afwijkende kleurgebruik Tegelijkertijd biedt de fragmentatie biedt 

een open, maar intieme ruimte binnen een dichtbebouwde context. De thematiek van 

contrast en aanvulling is een manier om meer complexiteit in de stad te brengen. 30 

Drempel en ontmoeting 

Forum, het maandblad voor architectuur en gebonden kunsten, is in 1946 

gestart als een breed geschakeerd, cultuurbeschouwend opinieblad. Door een 

toenemend onbehagen over de maatschappelijke en architectonische ontwikkelingen 

in de jaren vijftig en om nieuwe zienswijzen ruimte te bieden, wordt in 1959 een nieuwe 

redactie bijeengebracht. Deze redactie bestaatonder andere uitJaap Bakema, Al do van 

Eyck, Herman Hertzberger en Dick A pon, één van de architecten uit het viermanschap 

ABBT. Het initiatiefillustreert de een omwenteling in het denken over architectuur. 31 

Eén van de eerste kritische geluiden is het artikel 'Drempel en ontmoeting: de gestalte 

van het tussen', gepubliceerd in 1959. "Het nieuwe Forum heeft maar één verhaal; het 
verhaalvan een bewoonbarestad-een bewoonbaar huis. Hetverhaalvan een menselijke 
en menswaardige architectuur. Ter wille van deze menselijkheid en bewoonbaarheid 
zijn huis en straat, deur en raam, balkon en dakterras opnieuw probleem geworden. Zijn 

29 DAT is architectuur, p388-389 

30 A/do van Eyck: Humanist rebel, p 117-118 

31 http://www.aeta.nl/forum I apri/2008 
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de architectonische vormen, waardoor en waarin de mens zichzelf en zijn medemens 

ontmoet- zichzelf en al het andere.'' 32 In het artikel wordt verwoord waarom 'het 

ontmoeten' een dergelijk belangrijk thema is in de woningbouwprojecten die zich 

losmaken van het Modernisme, waarin zowel voor het collectieve als het individuele 

geen plaats meer was: Of mensen "samen iets als een gemeenschap zullen gaan vormen, 

wordt in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop de wooncellen op elkaar en 

op de gemeenschappelijke ruimte betrokken zijn (. .. ); op welke wijze men met elkaar 
geconfronteerd wordt." 33 Alleen wanneer er een plaats is waar de bewoner zichzelf 

kan zijn en de buurman geen vreemde meer is, kan er een gemeenschap worden 

gerealiseerd, zo wordt betoogd. Wanneer de tuin, het terras of het balkon zodanig 

ten opzichte van de woning zijn gepositioneerd dat er eerder sprake is van 'collectief 

exhibitionisme' dan van een waardevolle eigen ruimte die een meerwaarde biedt aan 

de woning zal er nooit sprake zijn van 'werkelijk samenleven'. 

Het gewenste beeld van een 'toevallige ontmoeting' in plaats van de ongewenste 

'gedwongen confrontatie' kan volgens dit artikel eenvoudig worden gecreëerd door 

het schuiven van wooncellen ten opzichte van elkaar. Door deze organisatiewijze ook 

in de hoogte toe te passen ontstaat er een breed scala aan nieuwe verkavelingsvormen. 

Er wordt erg gezocht naar een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving: 

"( . .) die verscheidenheid waarin de mens niet alleen zijn eigen maat, maar ook zijn 

medemens kan terugvinden. Want de mens bouwt niet alleen om zich van zijn omgeving 

af te zonderen - hij wil zich er ook mee kunnen identificeren." 31 Een volgende stap is 

realiseren van ruimte die op meerdere manieren kan worden gebruikt, zowel door 

een persoon alleen als door de gemeenschap die door de schakeling van woningen 

al in ruimtelijke zin is gecreëerd. Een balkon kan ook een buitenkamer zijn en zo 

direct betrokken zijn bij de woning zelf en het wonen als activiteit, een brede galerij 

biedt de mogelijkheid tot ontsluiting maar geeft ook ruimte aan spelende kinderen 

of andere 'straat-activiteiten'; onderlinge betrekkingen worden gerealiseerd door 

het meeontwerpen van ruimte voor alledaagse dingen. De drempel tussen binnen 

en buiten is op deze manier niet alleen een podium voor afscheid of ontmoeting, 

maar slaat een 'brug tussen individu en gemeenschap: De 'drempel is gebied en geen 

niemandsland' en zorgt juist voor 'ontplooiing, activering en humanisering van het 

huis'. Hier krijgt de ontmoeting tussen twee werelden gestalte, en "wanneer deze echt 

ontmoeting vorm heeft gekregen in ons leven en in onze architectuur dan bestaat 'das 

Gestaft gewordene Zwischen": 35 

3:Z Forvm, p:Z49 

33 Forvm, p:Z71 

34 http://static.nai.nl/nl/collectie/nievws/:Z006/0610_bakema_amerika.html: Jaap 

Bakerna herkende in het pleidooi van de Amerikaanse sociologe Jane Jacobs tot het 

vermengen van zoveel mogelijk fvncties, zijn eigen zoeken naar de wisselwerking tvssen 

de mens en zijn omgeving. I janvari :Z008 

35 Farvm, p:Z69 

67 



afb. 43 I visie op de straat, Jaap Bakerna 

afb. 44 I visie op de straat, Frans van Gooi 

68 



Een kleinschalige stad 

Er was veel kritiek op de openbare ruimte die ontwikkeld was volgens de 

idealen van de jaren vijftig en zestig: de buitenruimte was niet meer dan restruimte, de 

scheiding van functies leidde tot onveiligheid en criminaliteit. Daarnaast resulteerde 
de monotone ordening van de woonblokken in een toenemende anonimiteit en 

afnemende betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Het pleidooi van veel 

stadssociologen ging dan ook uit naar functiemenging, kleinere bouwblokken en 

concentratie van bebouwing. 36 Bij het ontwikkelen van stedebouwkundige plannen 

wordt teruggegrepen op de ordeningsprincipes van de traditionele stad, er vindt een 

herwaardering plaats van de straat als ordenend principe en sociale condensator. 

Deze werkwijze wordt ondersteund door het pleidooi van de Amerikaans

Canadese schrijfster Jane Jacobs. Begin jaren zestig kwam haar boek 'The death and 

life of great American cities' uit, waarin zij scherpe kritiek uitte op de toen geldende 

Moderne stadsvernieuwing en ontwikkelingsprojecten. Hierin werd volgens haar te 

weinig rekening werd gehouden met de menselijke maat en het belang van sociale 

openbare ruimte. In haar betoog pleitte Jacobs voor een herwaardering van de straat 

en stoep als publiek domein. De stoep speelt volgens haar een belangrijke rol in de 

openbare ruimte van de stad, het is een 'overgangszone tussen het privé-domein van 

de woning en het netwerk van stedelijk verkeer en communicatie' en biedt ruimte voor 

ontmoeting, zowel met bekenden als onbekenden. Sociale controle hangt volgens 

Jacobs niet alleen af van daadwerkelijke aanwezigheid van mensen op straat, maar 

kan ook worden gecreëerd door gebouwen op de straat te oriënteren, zogenaamde 

'eyes on the street'. 37 

Een leefbare stad is volgens Jacobs vooral multifunctioneel en opgebouwduitcompacte 

gemeenschappen waar een grote diversiteit van bevolking, functies en architectuur 

geldt, het tegenovergestelde van de Modernistische functiescheiding. Ze stelt een 

maximum grootte voor bouwblokken voor en geeft aan dat gebouwen uit perioden 

naast elkaar in de stad moeten blijven bestaan, in plaats van totale verandering 

van de gebouwde omgeving door grootschalige sloop- en vernieuwingsprojecten. 

Het fijnmazige netwerk van straten en voorzieningen dat zo ontstaat, geënt op de 

inrichting van de historische stad, creëert een scharrelstructuur voor voetgangers, 

die van Jacobs een prominente rol krijgen toebedeeld in het vergroten van de 

levendigheid, veiligheid en sociale interactie in de stad. 38 

36 Stedelijke openbare ruimte, pll 

37 ibid, p8 

38 KEI, Kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing I Dossier Jane Jacobs 1 
http://www.kei-centrum.nljview.cfm?page_id=2624l april2008 
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3.2 De ontwerpopgave 

Het tussen is niet alleen in een gebouw of slechts op de drempel tussen 

binnen en buiten terug te vinden, maar was ook een leidend ontwerpprincipe in 

de twee grote woningbouwopgaven van de jaren zeventig: stadsvernieuwing en 

suburbane uitbreidingswijken. 

In de stedebouwkundige en architectonische opgaven ging veel aandacht uit naar 

de sociale aspecten van het wonen en het stedelijke leven. De geëmancipeerde 

bewoner kreeg meer invloed op het totale plan- en bouwproces middels inspraak of 

participatie en schoof bij architecten en gemeente aan tafel om volgens een bottorn

up methode mee te ontwerpen aan de eigen woonomgeving. "Was de oorspronkelijke 
wijkgedachte doortrokken van een christelijk en conservatief gemeenschapsdenken, 
aan het eind van de jaren zestig beleefde dit concept een wedergeboorte, nu echter 
gekleed in linkse idealen. De nieuwe propagandisten waren welzijnswerkers en als 
architecten vermomde amateursociologen." 39 De aandacht voor de menselijke maat 

is niet alleen een procesmatig relict van de jaren zeventig, maar kent ook ruimtelijke 

componenten in de vorm van stadsvernieuwingsprojecten, woonerven en een 

kenmerkende architectuurstijL 

3.2.1 Stadsvernieuwing 

In de jaren vijftig en zestig werden 'krotten' in oude wijken gesaneerd om 

plaats te maken voor grootschalige kantoorpanden, moderne winkelboulevards, 

verkeersdoorbraken en parkeergarages. Belangrijk motieven waren de 

economische ontwikkeling van het centrum en het bieden van ruimte aan de 

stijgende (auto)mobiliteit. In tegenstelling tot de Moderne cityvorming waarvoor 

dichtbebouwde, slecht onderhouden 19• eeuwse stadswijken zonder pardon werden 

gesloopt, kwam er in de jaren zeventig een hernieuwde interesse op voor deze 

historische, traditioneel opgebouwde stadsdelen. Bewoners gingen Ietterlijk de 

straat op om te protesteren tegen deze drastische sloop en nieuwbouw en streden 

voor behoud van (hun) woningen in het centrum. De overheid verlegde de focus naar 

het ontwikkelen van kwalitatieve en betaalbare woningen in het stadscentrum, om 

zo de levendigheid te behouden. Middels de filosofie van 'bouwen-voor-de-buurt' 

werden de vooroorlogse wijken gerenoveerd, echter nu niet via grootschalige sloop, 

maar veel meer door een 'bottom-up' verbetering van bestaande woningen. De 

stadsvernieuwing werd in een sociale context geplaatst, waarbij de nieuwe projecten 

niet alleen ruimtelijk werden ingepast tussen de bestaande bebouwing, maar ook 

aansloten op de sociale structuren van de buurt en haar bewoners. 40 

39 Bart Tromp I De wonderlijke terugkeer van de wijkgedachte I Het Parool, 29 maart 2007 

40 <op volgende pagina> 
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In het ontwerp dat Aldo van Eyck samen met Theo Bosch in 1970 maakte 
voor de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam komt een soortgelijke visie in het denken 
over de stad naar voren. Na de aanleg van de metro en een nieuwe doorbraak van de 
Weesperstraat naar de !}tunnel lagen hier grote stukken stad braak door benodigde 
sloopwerkzaamheden. Bewoners protesteerden tegen de sloop van nog meer 

woningen en de aanleg van kantoren en winkels. Van Eyck herstelde het weefsel op 
een zodanige manier dat de infrastructurele ingrepen niet meer zichtbaar waren. 
Hij paste zijn ontwerp op een subtiele manier in de omringende context, door de 

bestaande rooilijnen aan te houden en voort te bouwen op de fijnmazige structuur 

van de historische stad. Het grote woonblok werd opgedeeld in een kleinere structuur 
waarbij de woningen en openbare ruimte in elkaar over lijken te lopen. Op deze 
manier zorgde het ontwerp voor kleinschalige stadsontwikkeling, toegesneden op 

de interactie tussen bewoners. 41 

afb. 46 I dakenplan Nieuwmarktbuurt 

40 KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing I Dossier Rijksbeleid door de jaren heen: van 

sanering naar stadsvernieuwing I http:/ /www.kei-centrum.nl/view.cfm ?page_id=2498 I 
mei2008 

41 Crimson, Re-Urb- samenvatting van de Inleiding I 
http://www.vpro.nl/data/laatjarchitectuur/reurb.htmll mei 2008 
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3.2.2 Woonerven 

Parallel aan de stadsvernieuwingsprojecten werden veel steden 

uitgebreid met een suburbaan ingerichte woonwijk, voor de nieuwe middenklasse. 

Discussies over een nieuwe sociale wijkstructuur gaven de aanzet tot een levendig 

stedebouwkundig debat. "Een van de meest succesvolle resultaten was de ontwikkeling 

van het woonerf De (her jontdekking van het woonerf maakte het mogelijk op grote 

schaal kleinere omgevingen te ontwerpen, waarbij een nieuw begrip van publieke en 

collectieve ruimte zijn intrede deed." 12 De laagbouw in een labyrintische structuur is 

een directe reactie op de hoogbouwplannen met rechte straten uit het Modernisme. 

"Het woonerf en de zitkuil waren geen centra en leidden evenmin ergens heen, de 

configuraties waren niet hiërarchisch en de vormen niet direct herkenbaar, hoewel ze 

vaak vagelijk bekend voorkwamen als mengelingen van het recente (modernistische) 

en een verder verleden." 13 

Als 'herinterpretatie van het vroeg 20•-eeuwse tuindorp'biedt het woonerf de 

mogelijkheid om, in ieder geval in naam, een plattelandstraditie te laten herleven in 

een stedelijke context. 44 Wies Sanders heeft voor haar afstudeerscriptie onderzoek 

gedaan naar de verdwaalwijk, bloemkoolwijk of easytown - zoals het woonerf ook 

wel genoemd wordt. Zij constateert dat de woonerven moesten concurreren met het 

platteland, waardoor ruim opgezette wijken zijn ontstaan die gekenmerkt worden 

door expressieve architectuur en waarin werd geëxperimenteerd met de relatie 

tussen openbare en privé-ruimte in bijvoorbeeld de ontsluitingsstructuur en de 

begrenzing of juist koppeling van ruimtes. 

Eén van de ruimtelijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor deze wijken is het 

ruimtelijke isolement. Zeker van bovenaf of op kaarten zijn deze wijken eenvoudig 

herkenbaar: je beweegt je in de kronkelige ruimten van de bloemkoolwijk of je staat 

afb. 47 I woonerf 

42 De kritiese jaren zeventig, p21 

43 ibid., plO 

44 ibid., p21 
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afb. 49 I diagoon · h wonmg - et gezin centraal 
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er duidelijk buiten. De buurten worden van elkaar gescheiden door een ringweg, die 
zorgt voor ontsluiting en aansluiting met de rest van de stad. Het isolement biedt 

veiligheid en beslotenheid en is een directe vertaling van het ontwerpuitgangspunt 

'kleinschaligheid', wat zo kenmerkend is voor de jaren zeventig. De invulling van de 

woongebieden zelf vindt plaats volgens een stelsel van erven, brinken en donken. 

Dit zijn de feitelijke 'boosdoeners' van de verdwaalstructuur, door woningen en 

'plekken' telkens op andere wijze te schakeren rondom een collectieve buitenruimte 

en zo de auto een snelle doorgang belemmeren. 45 De verkeersluwe ruimte vormde 

een schakel tussen de individuele woning en de overige buurten, waar buren elkaar 

ontmoeten bij alledaagse bezigheden en kinderen kunnen spelen. 

De geëmancipeerde bewoner kreeg niet alleen meer invloed op de 

woonomgeving middels inspraak, maar kreeg in de vernieuwende woonvormen 

ook daadwerkelijk ruimte in en om de woning om zijn creativiteit en individualiteit 

naar voren te laten komen. De cascowoning als halffabrikaat, die door de bewoner 

zelf aangepast kon worden, passend bij de veranderende woonwensen van het 

groeiende gezin. Tegelijkertijd reageerde het woningtype op de massawoningbouw 

met rijenlange woningen met een standaardplattegrond. De architectonische en 

stedebouwkundige kwaliteit is opgenomen in het casco en wordt zo tot in het interieur 

vastgelegd. 46 De veelheid in woningtypen; diagoonwoningen, split-levelwoningen of 

maisonnettes, geschakeld rondom kleine kernen als een woonerf, geeft vorm aan de 

wisselwerking tussen het individu en de gemeenschap. 

afb. 50 I (zelf) uitbreidbare woningen 

45 afstudeerropport Wies Sanders, pl3-27 

46 OASE 57- Noor een pluriform moxihuis, p56 
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3.3 Kenmerkende architectuur 

Thema's a Is de mense\ ijke maat, kleinschaligheid en herbergzaamheid stond en 

aan de wieg van het woonerf en veel stadsvernieuwingsprojecten. De architectuur 

van de jaren zeventig is te typeren als sociale architectuur, niet alleen omdat het gezin 

gekozen is als maatgevende eenheid voor de woning maar ook omdat ontmoeting 

een belangrijk uitgangspunt vormde voor de inrichting van de woonomgeving. Alle 

woningbouwexperimenten uit de jaren zeventig hebben een sterk ideologische 

lading, vaak rondom thema's als zelfbestemming of communicatie, tussen gezin en 

buurt of in het gezin zelf. 47 Het gezin staat centraal in de woningindeling; een open 

plattegrond met een centrale trap bevordert ontmoeting tussen de gezinsleden, het 

plaatsen van de keuken aan de voorzijde en de woonkamer aan de achterzijde geeft 

aan dat het leven zich binnen afspeelt. 

Waardoor wordt de verdere architectonische uitwerking van de ideologieën 

gekenmerkt? De kenmerken van de architectuur zijn moeilijk onder één noemer 

te plaatsen, de grote verscheidenheid aan vaak experimentele projecten levert 

een diffuus beeld op. Aan de andere kant zijn deze stedebouwkundige plannen en 

architectonische projecten snel te herleiden naar hun decennium van herkomst. De 

uitstraling is onmiskenbaar 'typisch jaren zeventig'. 

Er is vaak sprake van een complexe hoofdvorm, die ontstaat door veelvuldige 

gebruik van kappen en schuine daken in combinatie met terrassen en uitbouwen. Het 

ongebruikelijke silhouet en de verspringende rooilijn aan de straat resulteren echter 

afb. 51 I jaren zeventig architectuur 

47 OASE 57- Naar een plurifarm maxihuis, p58-59 

48 Welstandsnota Zuideramstel: kleinschaligheid I 
http://www.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite .shtml?id=59100 I maart 2008 
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wel in een gebouw of woningcluster met een sterke visuele eenheid. De esthetiek van 
de architectuur van woningbouw uit de jaren zeventig wordt in grote mate bepaald 

door de wijze waarop gebouwen en gebouwdelen op specifieke wijze voor huiselijk 

gebruik zijn ontworpen: bordestrappen bij de voordeur, een carport met daarop een 

dakterras of een erker aan de keukenzijde. Aan alle elementen die een rol kunnen 

spelen in het sociale leven en de ontmoeting tussen mensen kunnen bevorderen is 

extra ontworpen. 46 

Het gevelbeeld wordt bepaald door hoeken van 45 graden, schuine daken, de 

veelvuldige toepassing van baksteen gecombineerd met grote vlakken van houten 

delen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van ornamenten in de gevel, maar de 

gevelcompositie wordt zorgvuldig samengesteld. Er is sprake van een zeer grote 
diversiteit in elementen die de overgang van binnen naar buiten markeren. De 

overgangen tussen privé en openbaar zijn doelbewust vormgegeven, wat zorgt voor 

een uitgesproken en gevarieerd straatbeeld. De tuin wordt vaak vormgegeven als 

een tussenzone en functioneert als een buitenkamer of als collectieve ruimte tussen 

individu en de openbare ruimte, ook de nis, de loggia, de galerij, het dakterras, de 

erker en de patio zorgen voor een actieve wisselwerking tussen de woning en de 

stad omdat zij de beweging tussen binnen en buiten begeleiden. 49 De mogelijkheid 

tot beschutte speelplekken voor kinderen en toevallige ontmoetingen met de buren 

dragen bij aan de verbondenheid met de woonomgeving. "De menselijke maat is 

uitgangspunt geworden voor de wijze waarop straten, stegen en tuinen zijn geordend, 

als de architectonische verschijningsvorm, waarbij de gevels op speelse en levendige 

manier zijn vormgegeven." 50 

afb. 52 I jaren zeventig architectuur {2) 

49 De kritiese jaren zeventig, p22 

50 OASE 57- Naar een pluriform maxihuis, p56 
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4 Herinterpretatie van de tussenschaal 

4.1 Leren van de jaren zeventig 

De beschreven visies en betogen resulteerden in de jaren zeventig in een 

verfijning en variatie in de stad ten opzichte van de Moderne, functionele visie die 

daarvoor gold. Als reactie hierop ontstonden leefbare stadswijken, zowel in het 

centrum als aan de randen van steden en dorpen waarbij de bewoner als individu 

en in een gemeenschap, centraal stond. Ten opzichte van de jaren zeventig is de 

maatschappij echter wederom veranderd, en zijn de idealen van toen niet meer één

op-één toepasbaar in de huidige visie op de stad; het stadslandschap. 

4.1.1 Sociale verbanden in het stadslandschap 

Het stadslandschap is opgebouwd uit 'relicten' die ontstaan zijn in de 

periode van het traditionele of Moderne stadsmodel, of gebouwd onder één van 

de filosofieën uit de decennia erna. Het strikte verschil tussen stad en landschap 

lijkt te zijn verdwenen. De huidige stad kan daarom worden benoemd als een 

'stadslandschap', een stedelijk veld, gekenmerkt door een hybride samenstelling van 

zowel stedelijke als landelijke bebouwingstypologieën. Deze stad wordt ook wel de 

netwerkstad genoemd, door de toegenomen mobiliteit lijkt zij te zijn opgebouwd uit 

een stelsel van knooppunten en lijnen, waartussen plekken zich als enclave staande 

weten te houden of vervallen tot een non-place. 51 De opgave die zich voordoet in 

de hedendaagse stad is de 'bijna vergeten opgave die samenhangt met de teloorgang 

van de architectuur van de stad, namelijk het vormgeven aan het stadslandschap als 

ruimtelijke constellatie' 52
, zodat het stedelijk veld een bepaalde mate van eenheid en 

samenhang blijft behouden. 

De sociale achtergronden van de individuen in een woonwijk zijn meer heterogeen 

en hun mobiliteit is enorm toegenomen, waardoor mensen ook minder snel en 

minder lang verbonden zijn met hun woonomgeving. De ruimtelijke vormgeving 

krijgt hierdoor een belangrijkere rol in het creëren van kleinschalige verbanden, die 

juist door de netwerkstad weer opnieuw op de woonwensagenda is komen te staan. 

Filosoof en sociaal geograaf Ivan Nio stelt dat "De ultieme paradox van de netwerkstad 

is het feit dat schaalvergroting gepaard gaat met schaalverkleining. (. .. ) Door de 

individualisering ontstaan nieuwe vrijwillige en kleinschalige collectieve verbanden 

op een lager schaalniveau dan de wijk of buurt." 53 Mensen trekken een culturele 

51 Op zoek naar een nieuw publiek domein, p29 

52 De omsloten tuin, p19 

53 De tussenmaat, p26 
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status rond het lokale woondomein, die kan bestaan uit alleen de woning en de 

bijbehorende tuin, maar dit domein kan ook de straat, de wijk of zelfs het dorp in zich 

opnemen. De woning wordt gezien als activiteitencentrum, waar overlast veel meer 

dan vroeger als storend of bedreigend worden ervaren. 54 Mensen zijn dus op zoek 

naar woonomgevingen met een herkenbare identiteit, die in woonwensen worden 

uitgedrukt met termen als 'geborgenheid; 'beslotenheid' en 'herkenbaarheid'. 55 Dit 

lijstje kent sterke overeenkomsten met de wijze waarop woongebieden in de jaren 

zeventig worden omschreven: "Het labyrint, het tussenin en de beweging naar binnen 

zijn er nog altijd, in fragmenten, als de bouwstenen van een nieuwe maatschappij, 

mogelijk gemaakt door de heroriëntatie van de jaren zeventig."56 

4.1.2 Schaalvergroting in kleinschaligheid 

Het Modernisme blijkt een belangrijk breekpunt in niet alleen het denken 

over de stad, maar ook in de fysiek gebouwde omgeving. In de Moderne stad werden 

grote leesbare structuren aangelegd, waardoor de gelaagdheid van de traditionele 

stad uit elkaar werd getrokken: informele enjof dubbelzinnige (collectieve) ruimtes 

waren niet langer gewenst. In het bouwblok of tussen de stroken rijwoningen werd 

weliswaar een grootschalige collectieve ruimte opgenomen, maar diversiteit en 

schaalverschillen maakten niet langer onderdeel uit van het architectonische type, 

waardoor niet alleen de bebouwing maar ook de openbare ruimte als een stempel 

lijkt te zijn herhaald. De betogen van Jane Jacobs en de Forumredactie om de 

levendigheid op straat te vergroten door mensen elkaar veel vaker op een schijnbaar 

informele, maar door architectuur en stedebouw geregisseerde wijze, te laten 

ontmoeten, past niet meer in de huidige visie op de stad. Door de toenemende vraag 

naar eengezinswoningen, een toenemende mobiliteit en schijnbaar permanente 

bereikbaarheid is er sprake van een herdefinitie van de term 'ontmoeten'. 57 De 

kleinschaligheid die zij voorstelden om de megalomane Moderne stad aan te vallen 

zou in de netwerkstad geen plaats kunnen innemen omdat zij geen houvast zou 

kunnen vinden tussen alle dynamische structuren. De korrel is simpelweg te klein. 

Daarnaast slaat de architectuur van de jaren zeventig door in haar streven naar 

kleinschaligheid. Ook in andere architectuurstijlen is verfijning in het gevelbeeld 

niet onbekend, maar in vergelijking met bijvoorbeeld de Amsterdamse School is 'een 

groot verschil( .. .) dat de blokken in de jaren zeventig 'geen kop en staart hebben' en 

daarmee de monumentaliteit missen die de architectuur van de Amsterdamse School 

zo aantrekkelijk maakt.' 58 Door iedere woning een eigen karakter te willen geven in 

S4 Niek de Roo in OASE 60, p66 

SS Afgeschermde woondomeinen, plO 

S6 De kritiese jaren zeventig, pll 

Sl Op zoek naar een nieuw publiek domein, plS 

SB Ben Loerakker aangehaald in De kritiese jaren zeventig, p2S 
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de vorm van een steeds wisselend element als een loggia, balkon of erker of door 
bewoners zelf aan de slag te laten gaan om hun woning naar eigen smaak te kunnen 

verbouwen en uitbreiden, wordt aan deze woonwens invulling gegeven op het 

niveau van de individuele woning. De architectuur met de vele hoekjes en trapjes, 

de toepassing van hout en baksteen in gevel en de algehele kleinschalige uitstraling 

lokte Care! Weeher uit tot het typeren van deze architectuur als 'nieuwe truttigheid: 

In het artikel 'Geen architectuur zonder stedenbouw' neemt hij al eind jaren zeventig 

afstand van deze architectuurstijl die volgens hem slechts 'woongeluk in een klein 

hoekje' opleverde. 59 

Daarentegen is de aandacht die in de jaren zeventig werd gegeven aan 

het vormgeven van de overgangen van binnen naar buiten, zeer bruikbaar in 

het stadslandschap. Deze hybride constructie van landschappelijke en stedelijke 
kenmerken, van losse objecten en compact weefsel mist een verbinden element, 

waardoor sommige delen hun betekenis (lijken te) verliezen. Door op een 

aandachtige wijze koppelingen te maken tussen verschillende onderdelen van het 

stadslandschap kan er een nieuwe betekenis worden toegekend aan de bestaande 

ruimtelijke constellatie. Hiervoor zal 'het tussen' echter naar een hoger schaalniveau 

getild moeten worden, namelijk naar die van het collectieve. Op deze wijze vindt 

een herwaardering plaats van een van de leidende thema's van de stedebouw en 

architectuur van de jaren zeventig. 

In de Moderne stad wordt het stadsblok, omgeven door straten, vervangen door 

'urban islands', omgeven door natuur. Deze omslag geeft een nieuwe manier van het 

begrijpen van stedelijke elementen weer, hun onderlinge relaties en hun relatie met de 

natuur. Er is echter nog steeds geen 'sufficiently stabie model' gevonden om te bouwen 

in en te construeren aan het stadslandschap. 60 Samenvattend kan gesteld worden 

dat aan het collectieve dus juist op de schaal van het blok of enclave moet worden 

vormgegeven. Vanuit deze schaalniveaus kan zowel een koppeling naar binnen, met 

het private domein, als naar buiten, met het openbare stadsleven worden gemaakt. 

Het collectiefkomt hiermee op zichzelf te staan en kan als schaalverbindend element 

eigen kwaliteiten en karakter genereren via aansluiting met of afscherming van 
grotere (publieke) of kleinere (private) structuren. Het koppelen van object en ruimte 

en het bewust aanbrengen van grenzen en overgangen zorgen voor een kwaliteitsslag 

in de stedelijke omgeving en biedt hiermee ruimte voor de herintroductie van het 

collectiefzonder in de valkuilen van de kleinschaligheid te vervallen. 

59 http://www.kei-centrum.nl/websites/kei/files/kei2003/documentatie/gemeentezoetermeer-degave 

stod-rokkeveen-2002.pdf en http://www.kunstbus.nljarchitectuur/carel+weeber.html I april 

2008 

60 Urban Themes, p66 
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afb. 60-61 I de Boogjes, Mecanoo, 2007 
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afb. 62-67 I foto's probleemanalyse apenbare ruimte pieren Leuvehaven 

86 



4.1.3 Toegepast op leuvehaven 

Binnen het eerder beschreven discours van de architectuur van de jaren 

zeventigneemt de bebouwingvan ABBT aan de Leuvehaven een bijzondere plek in. Het 

is geen iconografisch ontwerp zoals de Kubuswoningen van Piet Blom, of de Peperklip 

van Care! Weeber, maar past ook niet zomaar tussen alle bloemkoolwoonwijken of 

binnenstedelijke herstructureringsopgaven. De inrichting van de pieren aan de 

Leuvehaven zoals we die nu kennen, is ontstaan in periode waarin een focus lag 

op de (historische) stad: zowel stadsvernieuwing als (meer) wonen in centrum 

stonden hoog op de gemeentelijke agenda. Voormalige havengebieden rondom het 

stadscentrum werden aangewezen voor woningbouw, sommigen als overloopgebied 

en anderen om aantrekkelijke woongebieden voor middenklasse in nabijheid 

centrum te realiseren. De opgave van ABBT was dus geen herstructureringsopgave 

van een in het slop geraakte woonwijk in de oude binnenstad van de stad, maar een 

ontwerpopdracht op de pieren van een voormalig havengebied, in de periferie van 

het centrum. 

In het ontwerp is geprobeerd aansluiting te zoeken met de bestaande 

context door te kiezen voor een getrapte hoogte zodat het hoogteverschil tussen 

de kantoren en het wateroppervlak geleidelijk over de pieren af zou lopen. De 

vorm van de pieren is sterk bepalend geweest voor de typologie van het complex. 

Door te kiezen voor hogere haken die lage blokken en een binnenstraat omarmen, 

konden veel woningen via het middengebied en de pieren efficiënt, in een relatief 

hoge dichtheid ontsloten worden. De architectuurtaal is erg herkenbaar, door het 

baksteengebruik en de vele overgangen van binnen naar buiten is aan het complex 

direct af te lezen in welke periode het is ontworpen en gebouwd. ABBT heeft een 

groot aantal woningplattegronden ontwikkeld en hierbij rekening proberen te 

houden met de mogelijke woonstijl van de nog onbekende bewoner. Alhoewel de 

verhoogde binnenstraat met de bloembakken wel wat wegheeft van een woonerf en 

de gevel aan deze zijde vriendelijk oogt met alle balkons, loggia's en erkers, lijken er 

door de architectuur weinig ontmoetingen uitgelokt of gefaciliteerd te worden. 

Zoals in een eerder hoofdstuk al is aangegeven, is er sprake van een probleem 

met de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. In het licht van de thematieken 

uit de jaren zeventig kan dit verder worden gedefinieerd als een probleem van 

onduidelijke domeinvorming: er is sprake van een tussenzone, die een buffer vormt 

tussen de woningen en de stad. Dit tussengebied wordt gevormd door de open ruimte 

op de pieren achter de straatwand maar heeft nu geen kwaliteiten zoals beoogd in 

de jaren zeventig: ze maakt geen koppeling tussen het private leven van de woning 

en het openbare van de stad en biedt ook geen meerwaarde als bij de woningen toe 

te eigenen ruimte bij de woningen. Het is slechts een lege huls zonder gebruiks

of verblijfskwaliteiten. Door deze ruimte te herwaarderen en weer als 'originele 

tussenruimte' te gaan zien, met in het achterhoofd de kritiek op en potenties van de 
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architectuur van de jaren zeventig, kan worden gezocht naar een oplossing om de 
bebouwing op te pieren weer in ere te herstellen. 

4.2 De stedelijke broekzak 

Frappant genoeg biedt een in de jaren zeventig geschreven betoog inzicht in 

hoe de benodigde schaalvergroting van het tussen kan worden ingezet. In het boek 

'Collage city' toont Colin Rowe aan dat er in de jaren zeventig eigenlijk ook al sprake 

was van een stadslandschap, hij pleit niet voor niets voor het lezen van de stad als 

een 'bricolage'. Hij zag in dat in het stadslandschap van de jaren zeventig het ook al 
niet meer mogelijk was puur vanuit van het object of de ruimte alléén na te denken 

over de ontwikkeling van de stad: "neitherobject norspace fixations are, in themselves, 

any Jonger representative ofvaluable attitudes': 61 Rowe stelde daarom een werkwijze 

voor, gebaseerd op de 'solid-void dialectic', die hij beeldend weergeeft in de bekende 

zwart-wit-diagrammen. Deze tonen een naast en met elkaar bestaan van de geplande 

en ongeplande ruimte in de stad, het unieke object en toevallige gebeurtenissen, het 
publieke en het private, gemeenschap en het individu. 

Zijn voorstel is tweeledig: hij stelt in de eerste plaats voor een van de minst erkende 

maar meest zichtbare elementen van het Modernisme overboord te zetten, namelijk 

61 Collage city, p83 

afb. 68 I figure-ground diagram traditionele stad (Parma) 
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het uitgangspunt dat alle openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Rowe erkent de iconografische kracht van een open veld met losse objecten, maar 

betoogt dat 'exclusion may gratify the imagination: 62 Het is niet interessant om overal 

te mogen komen, het is bevredigender om barrières tegen te komen. 

Ten tweede is het volgens Rowe in dit perspectief interessant een gebouwde 

tussenschaal in te voeren, die fungeert als filter tussen openbaar en privé en daarmee 

gradaties aangeeft in de toegankelijkheid. De soort bebouwing die hij voorstelt heeft 

zowel kenmerken van de traditionele stad waarin het weefsel anoniem en de open 

ruimte bepaald was en van de Moderne stad, waarin dit omdraaide en de gebouwen 

juist expliciet waren vormgegeven en de open ruimte oneindig doorlopend 

voorgesteld werd. Het gebouw van de tussenschaal krijgt geen eenduidige status, niet 

als object en niet als onopvallend onderdeel van het weefsel. Maar, zo betoogt Rowe, 

deze ambivalentie, een dubbele waarde en een dubbele betekenis, zorgt juist voor 

een interessante provocatie. Een gebouw dat zowel als massa als leegte kan fungeren 

is een waardevol element van de hedendaagse stad. "However, though speculation 

may thus be incited by thejluctuations ofthefigure-ground phenomenon (which may 
be volatile or may be sluggish), the possibilities of any such activity- especia/ly at an 

urban scale- would seem very largely to depend upon the presence ofwhat used to be 

called poché." 63 

62 Colloge city., p66 

63 ibid., p79 

afb. 69 I figure-ground diagrom Moderne stad (Soint-Dié, Le Corbusier) 
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Rowe leent de term 'poché' van Venturi, die het begrip in het hoofdstuk 'The inside 

and the outside' aanhaalt als mogelijkheid om vorm te geven aan tussenruimte, als 

een 'architectural recognition of the in-between'. 64 Venturi denkt voornamelijk na 

over de tussenruimte op gebouwniveau, als letterlijke overgang tussen binnen en 

buiten, Rowe zet daarentegen het begrip poché op een stedelijke schaal in. "But if 

poché, understood as the imprint upon the plan of the traditional heavy structure, 

acts to disengage the principal spaces of the building from each other, if it is a solid 

matrix which frames a series of major spatial events, it is not hard to acknowledge 

that the recognition of poché is also a matter of context and that, depending on 

perceptual field, a building itself may become a type of poché, for certain purposes a 

solid assisting the legibi/ity of adjacent spaces." 65 Gebouwen die te typeren zijn als 

een poché benadrukken de overgang tussen diverse ruimtes in de stad. Het nut van 
deze 'stedelijke broekzak' is duidelijk te zien in de diagrammen van Rowe, waarin zij 

zowel de rol van figure' (zwart) als 'ground' (wit) kan aannemen, hierdoor wordt de 

ambiguïteit van deze tussenruimte in één oogopslag duidelijk. 

Een poché kan in eerste instantie zowel een binnen- als buitenruimte zijn, als een 
stadspark, patio of buitenkam er, maar de kwaliteit van dit element is dat zij meerdere 

gedaantes kent en dus op het ene moment onderdeel is van het aangrenzende 

gebouw en meteen daarna opgenomen kan worden in het diffuse weefsel van de stad. 

Bij het toepassen van patio's en binnenpleinen ontstaat er zelfs een tussenruimte 

die dominanter is dan de ruimte(s) die haar omringt( en), deze ingesloten ruimte is 
dan ook bepalend voor het karakter van het gebouw. Daarnaast heeft deze ruimte 

als kwaliteit dat zij aansluitende ruimtes (zowel in de openbare ruimte als in 

bebouwing) kan activeren en hiermee een leidende rol kan spelen in het gebruik van 

het stadslandschap. 

Redenerend vanuit het perspectief van de jaren zeventig, waarin kleinschaligheid 

en de drempel sleutelbegrippen zijn, onderzoekt Rowe op een praktische wijze de 

potenties van een ruimte op de tussenschaaL Deze vormt niet alleen een grenszone, 

maar vormt een wezenlijk en karakteristiek onderdeel van een stuk stadsweefsel 

of een gebouw en brengt daarmee een nieuwe vorm van een gebouwde collectieve 
ruimte voort, die zich op verschillende wijzen tussen de bestaande onderdelen van 

het (actuele) stadslandschap kan voegen. 

64 Complexity and con tradietion in architecture p75·76 

65 Collage city, p 79 
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4.3 Opnieuw vormgeven aan het tussen 

Voortbordurend op de visie van Co !in Rowe, waarbij de 'stedelijke broekzak' 

en koppeling maakt tussen bebouwde en onbebouwde ruimte en het gebouw en 

de stad door meerdere gedaantes aan te nemen, blijft de vraag overeind hoe deze 

ambigue kwaliteit in te passen is in het actuele stadslandschap. Met andere woorden: 

hoe kan opnieuw vorm worden gegeven aan de tussenschaal? 

4.3.1 Schaalvergroting in aansluiting 

In de aansluiting met de stad kan in vergelijking met de architectuur van 

de jaren zeventig de eerder betoogde vergratingsslag worden gemaakt, wanneer de 

individuele woning wordt gezien als een onderdeel van een groter geheel. De woning 

wordt via een gemeenschappelijke tussenzone verbonden met de openbaarheid 

van de stad. In het boek 'Een handboek voor het collectieve woongebouw' (2006) 

introduceren Like Bijlsma en Joehem Groenland het meergezinshuis als alternatief 

voor denken over wonen in de stad. Ten opzichte van het standaard rijhuis vervult het 

collectieve woongebouw een ambivalente rol in de architectuur van de stad; enerzijds 

is zij verbonden aan het dagelijkse leven en het private domein van de individuele 

woning, anderzijds zorgt zij op de schaal van het publieke domein voor een bijna 

monumentale representatie van die alledaagsheid. Echter: "Het woonhuis is verbonden 

met alledaagse gebruikspatronen en persoonlijke expressie en is eerder te typeren als 

onderdeel van het weefsel dan als een autonome architectonische structuur."66 De 

essentie van de typologie van het collectieve woongebouw is overlapping, gericht op 

de rol van de kavel in de stedelijke dynamiek. "In het woongebouw wordt tussen het 

openbare en het privé-gebied een reeks ruimten geïntroduceerd, die gemeenschappelijk 

worden gebruikt: portalen, hallen, vestibules, trappen, binnenplaatsen. Het wonen 

ondergaat daarbij als geheel een verandering. In de stad is een element, dat aan de 

straat grenst niet langer een huis maar een gebouw dat meerdere woningen bevat." 67 

Het uitgangspunt van de multifunctionele galerij die zowel voor ontsluiting 

van de woningen zorgt, ruimte voor spelende kinderen biedt en toevallige 

ontmoetingen faciliteert blijft overeind en wordt nog sterker ruimtelijk verknoopt 

in het totale woongebouw. Bijlsma en Groenland onderscheiden een drietal lagen 

die de relatie tussen het gebouw van de tussenmaat en de stad bepalen: het niveau 

van de kavel, de enclave en het weefsel. Op het niveau van de kavel worden zowel de 

kwaliteiten van het wonen, als die van de open ruimte vastgelegd. De kavel wordt 

zorgvuldig op het grensvlak tussen openbaar en privé ingedeeld: representatieve 

ruimtes worden permanent gedeeld en fungeren als filter naar het openbare domein, 

66 De tussenmaat, p34 

67 Henk Engel, nawoord bij De rationele stad, p281 
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afb. 72 I Begijnhof, Breda 
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daarnaast is de toegang tot de private ruimtes altijd meervoudig. Het totale ensemble 

van bebouwing en buitenruimte manifesteert zich op het niveau van de enclave als 

onafhankelijke eenheid, per definitie niet direct gekoppeld aan het weefsel. Locatie, 

gebouwvorm en typologie zorgen uiteindelijk op het hoogste schaalniveau voor 

aantakking met het weefsel van de stad, als een soort 'Gesamtkunstwerk', waarin 

gebouw en openbare ruimte, stedebouw en architectuur van elkaar afhankelijk zijn. 

Openbaar en privé zijn in nauwe samenhang met elkaar ontworpen, het aantakken 

van de enclave aan de stad vindt plaats op dit schaalniveau. In een samenhangend 

systeem van een verkeersnetwerk, bebouwde en open ruimte krijgt het gebouw van 

de tussenmaat op deze wijze een cruciale positie toegewezen voor het organiseren 

en verbinden van het openbare, collectieve en private gebruik van het stedelijk 

weefsel. 

4.3.2 Overmaat als onderdeel van het type 

De 'urban villa' van Ungers en Kollhoff geldt in de jaren zeventig als nieuwe 

woonvorm waarbij het collectief een belangrijke rol speelt. Qua formaat middelt de 

urban villa tussen het een klein bouwblok en een grote woning en net zoals bij de 

19•-eeuwse arbeiderswoningen worden meerdere wooneenheden onder het dak 

van een groot model samengebracht. Dit woningtype werd regelmatig ingezet bij 

stadsvernieuwing, gezien de potentie van het model om stedelijke dynamiek in zich 

op te nemen. Hierdoor wordt een oplossing geboden voor de in het slop geraakte 

binnensteden. De 'urban villa'vormt echter geen ruimte op stedebouwkundige schaal, 

maar is slechts een object op zich. Hiermee blijft de openbare ruimte een neutrale 

betekenis houden, terwijl juist het overlappen van domeinen zorgt voor inbedding 

in de stad. 

Het zijn 'stedelijke, maar geen monumentale, gebouwen die een grote bindende 

potentie en een strategische waarde voor de stad bezitten omdat zij dynamiek 

kunnen opnemen'. 68 Een voorbeeld van een typologie waarbij overlap de stedelijke 

dynamiek wel degelijk regisseert is het begijnhof. Het begijnhof is opgebouwd uit 

een sterke rand van arbeiderswoningen rondom een helder gedefinieerde collectieve 

binnenruimte die intermedieert tussen de schaal van de stad en de woning, Het hof 

is een sterke intermediair tussen de stad en de individuele woning en is passend 

voor deze rol aangekleed met elementen als een grasveld, enkele bankjes en een 

waterpomp. De overmaat aan open ruimte kan op hybride wijze worden gebruikt en 

speelt een belangrijke rol in de vormverhoudingen binnen het totale woongebouw. De 

overlappende functie die zich hierin manifesteert is essentieel voor de kwalitatieve 

rol als katalysator en koppelstuk, die de tussenschaal in het stedelijk veld op zich kan 

nemen. 

68 Steven Hol/, aangehaald in De tussenmaat, p38 
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afb. 73 I dialoog tussen binnen en buiten 
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Een belangrijke en intrinsieke kwaliteit van het gebouw van de tussenmaat 

is de overmaat die zij bezit, op zowel het architectonische als stedebouwkundige 

niveau. Deze 'extra ruimte' is uitermate geschikt om in te zetten als koppelstuk tussen 

openbaar en privé: Als autonoom object definieert het gebouw van de tussenmaat in 

eerste instantie de ruimte om zich heen, maar daarmee nog geen stedelijke ruimte, 

dit wordt bepaald de door de relatie met het omliggende weefsel. Het is van belang 

dat de open ruimte een integraal onderdeel uitmaakt van het architectonische type, 

zodat de overgang tussen de stad en de woning gradueel verloopt. 

4.3.3 Private intrusie in het openbare domein 

Begin jaren negentig introduceert de Spaanse architect Manuel de Solà

Morales de term 'collectiefdomein'in een debat over nieuwe publieke domeinen. In een 

toonaangevend artikel met als titel 'Openbare en collectieve ruimte; de verstedelijking 

van het privé domein als nieuwe uitdaging' 69 bepleit hij dat de klassieke tegenstelling 

van openbaar en privé niet langer overeenkomt met de huidige realiteit van de stad 

en dat het stug volharden in een scheiding van deze twee fenomenen nergens toe zal 

leiden. Hij stelt dat alle stedelijke ruimte gebruikt door (groepen) mensen ook een 

sociale betekenis kennen en dat er verschillende gradaties in openbare en private 

sferen bestaan, dit noemt hij het collectieve domein. 70 De Solà-Morales ziet deze 

gradaties als een van de belangrijkste kenmerken van stedelijkheid: "Een feit is dat 

de stad precies de plek is waar het privé-domein een sociaal domein kan zijn en vaak 

ook is; net zoveel afmeer nog dan het openbare. [Een stad waar] particuliere gebouwen 

openbare elementen zijn en een sociale betekenis en waarde uitstralen die verder reiken 

dan het gebouw zelf en waarin hun stedelijke karakter ligt besloten. { .. .) De collectieve 

ruimtes (verbonden aan deze gebouwen) vormen de rijkdom van de historische steden 

en zijn zeker ook de belangrijkste structuur voor de toekomstige stad." 71 

Bijlsma en Groenland betogen dat de gebruiksrelatie tussen typologie en stedelijk 

weefsel van belang is om collectieve verbanden te laten slagen in de netwerkstad. 

"We zien de stad niet als een eenheid die door openbaarheid wordt samengebonden, 

maar als een schakeling en verweving van verschillende soorten en maten collectieven 

die een nauwe relatie onderhouden met de gebouwtypologie." 72 Het gebouw van de 

tussenmaat beweegt zich op de grens tussen stedebouw en architectuur en heeft 

daardoor een belangrijke organiserende rol in de stad. 

69 OASE 33: 'Openbare en callecffeve ruimte; de verstedelijking van het privé domein als nieuwe 

uitdaging' 

70 Onderzoeksvoorstel 'Secret ciffes- the potennol of the collecffve domain: pl 

71 De tussenmaat, p26 

72 ibid., p58 
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afb. 74 I afgeschermde woondomeinen -boven Warschau, onder 's-Hertogenbosch 
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Het verrassende effect dat de tussenschaal in de stad teweeg kan brengen 

ontstaat niet door het opnemen van het openbare domein in een stedelijk ensemble, 

maar door de nadruk te leggen op het doelgericht koppelen of afschermen van private 

domeinen. De stedebouwkundige opgave in het stadslandschap is het integreren 

van openbare en onduidelijk geprivatiseerde ruimtes tot een stabiel netwerk van 

stedelijke collectieve ruimten. Dit is een van de uitgangspunten die stadssociologen 

Maarten Hajer en Arnold Reijndorp bepleiten in hun zoektocht naar nieuwe publieke 

domeinen: de angst voor privatisering van de openbare ruimte wordt omgezet in de 

potentie van het trekken van private ruimtes in het openbare domein. 73 

4.4 Wonen in geborgenheid 

Manuel de Solà-Morales introduceert in het eerder aangehaalde OASE

artikel bewust het vraagstuk van eigendom in de discussie over het collectieve 

domein. Hierdoor wordt het scala van mogelijke collectieve ruimten enorm verbreed: 

van intieme woonerven tot grote verkeersknooppunten. De essentie van een goed 

publiek domein is de overlap van belevingswerelden, maar de ruimte waarin dit 

plaatsvindt hoeft niet per definitie volledig openbaar en toegankelijk te zijn om te 

fungeren als goed publiek domein. De nieuwe publieke domeinen worden gevormd 

door collectieve, privaat beheerste ruimten, waarin niet-bewoners te gast zijn en 

hekken juist voor openbaarheid zorgen. 74 

4.4.1 Gated community? 

De discussie over nieuwe vormen van toe-eigening, afscherming en afsluiting 

komt sterk terug in het debat over afgeschermde woondomeinen. Deze besloten 

domeinen bieden woonomgevingen met een herkenbare identiteit en kunnen in 

het bijzonder in relatie tot privaat eigendom en beheer van gemeenschappelijke 

buitenruimten juist een positieve impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Hiermee vormen afgeschermde woondomeinen een middel om op hernieuwde wijze 

vorm te geven aan de jaren zeventig-thematiek in het 21 •-eeuwse stadslandschap. 

De enclavevorming van de gegroepeerde woningen kan ten volste benut worden als 

het woondomein zich juist ruimtelijk en programmatisch afsluit van de omgeving 

en de bewoners zich binnen haar muren bewegen. Dit uitgangspunt roept echter 

sterke vraagtekens op, omdat hiermee het beeld van een 'gated community' wordt 

opgeroepen. De ruimtelijke kwaliteit van een afgesloten stadsdeel is dan ook precies 

het punt waarop de actuele ontwikkeling van afgeschermde woondomeinen wordt 

bekritiseerd. "Ook in Nederland wordt er fel gewaarschuwd voor het ontstaan van 

73 Op zoek naar een nieuw publiek domein, p49 

74 Stelling van Ivan Nio, aangehaald in Op zoek naar nieuw publiek domein, p 121 
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in zichzelf gekeerde, homogene enclaves en voor aantasting van de openbaarheid. 
Daarmee wordt zowel gedoeld op de openbare toegankelijkheid van bepaalde plekken 
als de publieke kwaliteit van de openbare ruimte." 75 De publicatie 'Afgeschermde 

woondomeinen in Nederland' van het Ruimtelijk Planbureau maakt duidelijk dat 

het idee dat deze domeinen in het Nederlandse stadslandschap zouden fungeren als 

'gated communities' volkomen onterecht is. 

Gated communities zijn echter ontstaan in landen waar vaak sprake is van angst voor 

criminaliteit en grote inkomensverschillen tussen bevolkingsgroepen. De vergelijking 

met de Nederlandse context kent veel verschillen: "in opzet, inrichting en ontwerp van 
besloten woondomeinen Daarnaast: Denk aan onze hoogontwikkelde verzorgingsstaat 
met relatief kleine verschillen tussen arm en rijk en de van oudsher grote rol van de 
overheid in de ruimtelijke planning en de volkshuisvesting." 76 In buitenlandse villa

wijken worden hekken en poorten als statussymbool ingezet en lijken ze rust 

en privacy te bieden, terwijl ze feitelijk alleen de eigen kavel en het privé-domein 

afschermen. Wat ook voorkomt is dat gemeenten die een beperkt budget hebben 

privatisering van woondomeinen juist stimuleren, omdat de bewoners dan zelf 

verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van infrastructuur en beveiliging 

- het is dus lang niet in alle gevallen een initiatief van projectontwikkelaars of 

(vermogende) huizenkopers. Bovendien zijn in Nederland de afgeschermde 

woondomeinen over het algemeen kleiner van opzet dan de buitenlandse voorbeelden 

en bevatten ze naast het wonen nauwelijks andere functies. Ten derde bestaat er 

een groot verschil tussen een afgeschermd en een afgesloten woondomein. Bij 

Nederlandse voorbeelden "is niet zozeer sprake van 'beveiliging door afsluiting; als 
wel van 'beslotenheid door begrenzing: Typerend voor de Nederlandse vorm is de keuze 
voor zogeheten zachte randen [die bestaan uit water, groen en niveauverschillen) en 
een defensieve architectuur, waardoor hekken en afgesloten poorten veelal overbodig 
worden." 77 

4.4.2 Beslotenheid door begrenzing 

De traditie van afgeschermde woongebieden is al terug te zien in de 
geschiedenis van arbeiderswoningen of begijnhoven. De keus voor deze afwijkende 

bebouwingstypologie is meestal niet gebaseerd is op efficiënt ruimtegebruik of 

financiële overwegingen, maar vormt vaak een uiting van een bepaald idealisme. 

In het voorbeeld van het begijnhof profileerde een weldoener zichzelf op positieve 

wijze door het bouwen van gezonde woningen in een kleine, veilige gemeenschap 

voor achtergestelde groepen in de samenleving, zoals weduwvrouwen of arbeiders. 

Hierdoor ontstonden vaak andere ruimten in de stad, met een eigen set regels, maar 

75 Afgeschermde woondomeinen, p28 

76 ibid., p11 

77 ibid., p12 
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afb. 76 I Mariaplaats Utrecht- situatiemaquette 

afb. 77 I Mariaplaats Utrecht- groot binnenhof 
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het bevorderen van een ruimtelijke kwaliteit van een (besloten) deel van de stad was 
geen doel op zich. 78 

Een belangrijk kenmerk van de meeste Nederlandse afgeschermde woondomeinen 

is de samenhang in het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur, waardoor de 

gewenste herkenbare identiteit van het woondomein al in de collectieve vorm tot 

stand komt. Vaak wordt er voor de typologie van het woningcluster teruggegrepen 

op historische referenties als het hof, kasteel of landgoed, deze worden voornamelijk 

in een suburbane context toegepast. In een stedelijke omgeving is het afgeschermde 

woondomein terug te vinden in de vele hoogbouwcomplexen, waar diverse 

voorzieningen in de toren zelf zijn opgenomen. Het is frappant dat over deze 

woontorens veel minder discussie is over de toegankelijkheid van het domein. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de (exclusieve) voorzieningen niet aan 

de buitenruimte gesitueerd zijn, waardoor de relatie tussen eigendom en gebruik 

niet ter discussie staat. Ook de context van deze woondomeinen speelt hierbij een 

rol, de leefbaarheid van de binnenstedelijke woondomeinen is namelijk gebaat bij 

'een relatief scherpe markering van de grenzen tussen het collectieve en het openbare 

domein: 79 Het is hierbij van belang dat de uitstraling van het terrein van het 

afgeschermde woondomein en de formele eigendomssituatie overeenkomen. Zodra 

een collectief domein niet als zodanig wordt herkend door de omgeving zal dit al 

snel leiden tot overlast voor de bewoners en conflicten tussen hen, omwonenden 

en andere potentiële ruimtegebruikers. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden er 
weinig moeite hebben wanneer een gemeenschappelijke binnentuin niet voor hen 

toegankelijk is, zolang dit maar duidelijk wordt aangegeven. 80 

Afscherming en afsluiting zijn terugkerende termen in het bespreken van besloten 

woondomeinen. In Nederland is er zelden sprake van afgesloten woondomeinen, 
maar is er meestal sprake van sterk afgeschermde gebieden. "Door de toepassing van 

besloten bebouwingstypen, herkenbare architectuurstijlen en door samenhangende 

stedenbouwkundige concepten worden in Nederland woondomeinen gecreëerd die zich 

duidelijk van hun omgeving onderscheiden." 81 De woondomeinen hebben vaak een 

beperkt aantal entrees, gevormd door een onderdoorgang naar een binnenplein of 
een toegangsweg voorzien zijn van een poort. In tegenstelling tot de buitenlandse 

voorbeelden - gated communities - dienen deze poorten niet als fysieke afsluiting, 

maar hebben zij slechts een symbolische functie. Door in het ontwerp gebruik te 

maken van kleinschalige ensembles met een duidelijk identiteit wordt er voldaan 

aan de woonwens van de bewoners, die zich thuis voelen in hun eigen, herkenbare 
domein. 

78 Onderzoeksrapport 'De beleving von collectieve tuinen: p23-27 

79 Afgeschermde woondomeinen, p13 

80 ibid., p99- onderzoek Oude Ophuis, 2000 

81 ibid., p98 
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In een stedelijke context, waar meer kans is op overlast en onveiligheid, is -

gedeeltelijke of tijdelijke - afsluiting een valide optie om deze geborgenheid voor 

bewoners te waarborgen. "De afsluiting in deze projecten vormt geen bedreiging voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Ten eerste omdat de collectieve ruimten relatief 
kleinschalig zijn (op blokniveau}, ten tweede omdat ze voor de omgeving van weinig 
stedelijke, publieke betekenis zijn." 82 In de meeste gevallen zijn de binnenterreinen van 

afgeschermde woondomeinen geen onderdeel van de algemene routes en het publiek 

domein, waardoor daadwerkelijke afsluiting zelden een kwaliteitsvermindering 

betekent voor het publieke, maar een duidelijke kwaliteitsvermeerdering voor het 

private. 

4.5 Een oplossing voor Leuvehaven 

Het probleem van de onduidelijke domeinvorming op de pieren aan de 

Leuvehaven zal worden verhelderd door het aanpassen van het complex tot een 

afgeschermd woondomein. Het water vormt een natuurlijke grens aan drie zijden, 

aan de Glashaven wordt de straatwand ingevuld met woningen, zodat de grens met 

architectonische middelen wordtaangegeven. Hierdoorworden de enclavekenmerken 

van het gebied versterkt, waardoor ze als rustige en teruggetrokken gebied 

complementair is aan de dynamiek van de omgeving. Tegelijkertijd zal het geheel 

van pieren en woningen een tegenwicht bieden tegen de typologie van de toren, die 

de omgeving is gaan domineren. 

Door het toepassen van de typologie van het afgeschermde woondomein wordt de 

kwaliteit van de open ruimte voor de bewoners vergroot, er sprake van een zekere 

waarborging van ruimtelijke aspecten en verblijfskwaliteit. De vorm van het complex 

maakt het eenvoudig de pieren gedurende een gedeelte van de avond en 's nachts af 

te sluiten, waardoor het geheel een wat exclusievere uitstraling krijgt en bewoners 

zich sterker met hun woondomein verbonden zullen voelen, zonder dat het publieke 

domein wordt ondermijnd. De avondafsluiting beperkt de overlast van 'gasten' en 

versterkt het complex als bijzondere woonbuurt in de stad, passend bij de actuele 

discussie over geborgen woonvormen en aansluitend bij de ontwikkelingen van 

het omliggende weefsel. De pieren aan de Leuvehaven zullen door hun afwijkende 

vorm en het omliggende water altijd visueel toegankelijk blijven, waardoor de 

gedeeltelijke fysieke afsluiting in het stadslandschap niet als negatief ervaren zal 

worden. Het gedeeltelijk afsluiten van de pieren is eigenlijk het uitbreiden van de al 

bestaande getrapte entree met een extra laag, en sluit zo op 'natuurlijke' wijze aan bij 

het bestaande ontwerp. 

82 Afgeschermde woondomeinen, p97 
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Er wordt hiermee echter voorbijgegaan aan een belangrijke ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteit van de locatie: het wateroppervlak van de Leuvehaven. 

Waar de torens in de omgeving juist het uitzicht verkopen, bieden de pieren als 

ondergrond van de locatie een bijzondere kwaliteit voor wonen direct aan het water. 

De typologie van de omsloten tuin is een landschapsarchitectonische beheersing 

van de tussenschaal en biedt de mogelijkheid de landschappelijke context van de 

Leuvehaven bij het gebouwcomplex te betrekken. 

De omsloten tuin maakt een extra kwaliteitsslag in de koppeling tussen de open 

ruimte, de gebouwde massa en de omgeving mogelijk. In de typologie van de 

omsloten tuin zijn de begrenzing en de omgrensde ruimte intrinsiek aan elkaar 

verbonden: de structuur en het programma vallen in deze bouwsteen samen met 

een landschappelijke component. De omsloten tuin vangt het landschap binnen haar 

contouren en biedt tegelijkertijd een kritische blik op het stadslandschap waarbinnen 

zij zich manifesteert. De omsloten tuin overstijgt hiermee haar eigen kavel nog 

sterker dan een collectief woongebouw of afgeschermd woondomein en vormt een 

goed voorbeeld van nieuwe publieke maar bovenal collectieve domeinen in de stad. 

Door deze strategie toe te passen op het ontwerp van ABBT, wordt er 

een nieuwe interpretatie gegeven van één van de belangrijke uitgangspunten 

van de architectuur uit de jaren zeventig: de tussenschaaL Juist in het actuele 

stadslandschap biedt de tussenschaal, in de vorm van de omsloten tuin als aanvulling 

op het afgeschermde woondomein, de mogelijkheid om de gewenste samenhang 

en eenheid te creëren. Het drie decennia oude ontwerp biedt de uitgangspunten 

voor een vernieuwde woonomgeving waar de oorspronkelijke waarden in ere zijn 

hersteld en wonen als alledaagse bezigheid een bijzonder plek in het stadscentrum 

van Rotterdam inneemt. 
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5 Conclusie 

Het startpunt van dit afstudeeronderzoek zijn de pieren aan de Leuvehaven. 

Uitgegraven ten behoeve van een binnenvaartcentrum als onderdeel van het 

Basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam en in de jaren zeventig als één 

van de eerste voormalige havengebieden in de stad ontwikkeld als woongebied. De 

bebouwing van ABBT vormde lange tijd de enige woningen in de omgeving en is 

ook nu nog te typeren als een 'vreemde eend'. Door nieuwe ontwikkelingsplannen 

voor het stadscentrum schieten in de omgeving vele woontorens uit de grond, die de 

pieren letterlijk en figuurlijk lijken te overschaduwen. De bestaande bebouwing lijkt 

de potentie van de plek, een teruggetrokken woongebied aan het water in de luwte 

van het stadscentrum, niet waar te maken. 

Bij een eerste bezoek aan de locatie blijft de tegenstelling tussen de grote, massief 

ogende blokken en de kleine eenheden van de telbare woningen als een sterk beeld 

hangen op het netvlies. De verspringende gevel aan de binnenstraat is een gevolg 

van een typisch uitgangspunt van de jaren zeventig: het vormgeven aan de overgang 

tussen binnen en buiten, het betrekken van de woning bij de gedeelde buitenruimte 

om zo het straatleven te activeren. 

Dit gegeven nodigt uit tot een verder onderzoek naar de gedachten achter de 

architectuur van de jaren zeventig. Hierin werd sterk gereageerd op het Modernisme, 

waarin het utopische beeld van een stad vol objecten in een groen vlak dat doorloopt 

tot aan de horizon en verder, ten grondslag lag aan de wijze waarop de woonomgeving 

tot in de jaren zestig werd vormgegeven. Er was in de stad sprake van een strenge 

functiescheiding en door de open ruimte te zien als een continuüm verdween de 

samenhang tussen de losse objecten, die de gebouwde omgeving vormen. 

Eind jaren zestig kwam tegenwerking tegen de uniformiteit en anonimiteit van de 

Modernistische architectuur, die de stad had doen vervallen in een wat al te efficiënte 
machinerie. Een van de grootste kritieken op het Modernisme was dat afwisseling en 

hiërarchie waren verdwenen uit het architectonische vocabulaire. Er was geen ruimte 
meer voor het individu of verbijzondering. De woonomgeving werd gedicteerd door 

grote infrastructurele lijnen, eentonige bouwblokken en gedeelde voorzieningen. 

Een van de belangrijkste opgaven voor de architecten en stedebouwkundigen van 
de jaren zeventig was dan ook het opnieuw vormgeven aan het collectieve domein, 

waarin een prominente rol is weggelegd voor het individu. 

De essentiewat de Nederlandse architectuur in de jaren zeventigwilde verwezenlijken 

is te typeren met sociologische termen als gemeenschap, geborgenheid en 
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kleinschaligheid. Wonen werd in de jaren zeventig gezien als een maatschappelijk 
proces en de mens, het gezin, is het uitgangspunt geworden van de stedebouwkundige 

en architectonische vormgeving. De architectonische doelstellingen werden in 

de jaren zeventig beschreven met begrippen uit de sociologie: herbergzaamheid, 

menselijke maat en humane architectuur. 

In het nieuwe denken over de stad zijn werd scherpe kritiek geuit op de 

radicale Moderne stadsvernieuwing en ontwikkelingsprojecten. Hierin werd te 

weinig rekening werd gehouden met de menselijke maat en het belang van sociale 

openbare ruimte. Door een herwaardering van de straat en stoep als publiek domein 

wordt een overgangszone gecreëerd als schakel tussen het privédomein van de 

woning en openbare domein van de stad. De stoep biedt als sociale condensator 

ruimte voor ontmoeting bekenden en onbekenden. 'Toevallige ontmoeting' in plaats 

van 'gedwongen confrontatie' wordt als middel ingezet om gemeenschap te creëren. 

Door het schuiven van wooncellen ten opzichte van elkaar wordt gezocht naar een 

wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Door het ontwerpen van ruimte 

voor alledaagse dingen, een ruimte die op meerdere manieren kan worden gebruikt, 

worden onderlinge betrekkingen uitgelokt. Naast de stoep is ook de drempel 

belangrijk, deze slaat een brug tussen individu en gemeenschap. 

Het ontmoeten, huiselijkheid en de straatals intermediairvormen belangrijke 

uitgangspunten voor de esthetiek van de jaren zeventig. Architectuur en stedebouw 
zijn gericht op de vormgeving van een kleinschalige en afwisselende omgeving 

waarin de stedelijke ruimte als het ware de contramal vormt van de aangrenzende 

architectuur. Er is een sterke wisselwerking tussen binnen en buiten, die wijst op het 

bestaan van een tussengebied die deels bij de woning en deels bij de straat lijkt te 

horen en fungeert als schakel tussen architectuur en stedebouw. 

In de stedebouwkundige en architectonische opgaven ging veel aandacht uit naar 

de sociale aspecten van het wonen en het stedelijke leven. De geëmancipeerde 

bewoner kreeg meer invloed op het totale plan- en bouwproces middels inspraak of 

participatie en schoof bij architecten en gemeente aan tafel om volgens een bottorn

up methode mee te ontwerpen aan de eigen woonomgeving. De aandacht voor de 

menselijke maat is niet alleen een procesmatig relict van de jaren zeventig, maar 

kent ook ruimtelijke componenten. Het tussen is niet alleen in een gebouw of slechts 

op de drempel tussen binnen en buiten terug te vinden, maar was ook een leidend 

ontwerpprincipe in de twee grote woningbouwopgaven van de jaren zeventig: 
stadsvernieuwing en suburbane uitbreidingswijken. 

De architectuur van woningbouw uit de jaren zeventig wordt in grote mate bepaald 

door de wijze waarop gebouwen en gebouwdelen op specifieke wijze voor huiselijk 

gebruik zijn ontworpen: bordestrappen bij de voordeur, een carport met daarop een 
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dakterras of een erker aan de keukenzijde. Aan alle elementen die een rol kunnen 

spelen in het sociale leven en de ontmoeting tussen mensen kunnen bevorderen is 

extra ontworpen. De gevel krijgt als intermediair tussen de woning en de straat vorm 

door een erker, balkon en loggia. De keuze voor de materialen baksteen en hout en de 

hoeken van 45 graden geven het geheel de gevraagde herbergzame uitstraling. 

Synoniem voor tussenschaal is het collectief. Dit schaalniveau is bij 

Modernisme verdwenen: er werden grote leesbare structuren aangelegd, waardoor 

de gelaagdheid van de traditionele stad uit elkaar werd getrokken, informele enjof 

dubbelzinnige (collectieve) ruimtes waren niet langer gewenst. In '70 is het collectief 

weer in volle glorie hersteld als schaalniveau in de stad, maar nu niet meer één

op-één toepasbaar in het huidige stadslandschap. Van de sociale verbanden zoals 

toen voorgesteld is nu geen sprake meer. Door een sterk toegenomen mobiliteit en 

nieuwe communicatiemiddelen worden de stad en de woonomgeving op een andere 

manier beleefd. Iedereen stelt als het ware zijn of haar eigen stad samen uit diverse 

onderdelen, waardoor het stedelijke veld in enclaves uiteenvalt. Daarnaast slaat de 

architectuur van de jaren zeventig door in haar streven naar kleinschaligheid. De 

architectuur met de vele hoekjes en trapjes, de toepassing van hout en baksteen in 

gevel en de algehele kleinschalige uitstraling lokte Care! Weeher uit tot het typeren 

van deze architectuur als 'nieuwe truttigheid', een etiket dat nooit meer verwijderd 

is. 

Daartegenover staat dat de aandacht die in de jaren zeventig werd gegeven aan 

het vormgeven van de overgangen van binnen naar buiten daarentegen, zeer 

bruikbaar in is het stadslandschap. Deze hybride constructie van landschappelijke 

en stedelijke kenmerken, van losse objecten en compact weefsel mist een verbinden 

element, waardoor sommige delen hun betekenis (lijken te) verliezen. Door op een 

aandachtige wijze koppelingen te maken tussen verschillende onderdelen van het 

stadslandschap kan er een nieuwe betekenis worden toegekend aan de bestaande 

ruimtelijke constellatie. Hiervoor zal'het tussen' echter naar een hoger schaalniveau 

getrokken moeten worden, namelijk naar die van het collectieve. Op deze wijze vindt 

een herwaardering plaats van een van de leidende thema's van de stedebouw en 

architectuur van de jaren zeventig. Door het collectief op hernieuwde wijze vorm 

te geven op de schaal van het blok of enclave kan vanuit dit schaalniveau zowel een 

koppeling naar binnen, met het private, als naar buiten, met het openbare stadsleven 

worden gemaakt. De nieuwe collectieve ruimte zorgt voor een kwaliteitsslag in de 

stedelijke omgeving, zonder in de valkuilen van de kleinschaligheid te vervallen. 

Terug naar de locatie aan de Leuvehaven. Hier is sprake van een probleem 

met de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. In het licht van de thematieken 

uit de jaren zeventig kan dit verder worden gedefinieerd als een probleem van 

onduidelijke domeinvorming: Er is sprake van een tussenzone, die een buffer vormt 
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tussen de woningen en de stad. Dit tussengebied wordt gevormd door de open ruimte op de 

pieren, achter de straatwand maar heeft nu echter geen kwaliteiten zoals beoogd in de jaren 

zeventig: ze maakt geen koppeling tussen het private leven van de woning en het openbare 

van de stad en biedt ook geen meerwaarde als echt toe te eigenen ruimte bij de woningen. 

Het is slechts een lege huls zonder gebruiks- of verblijfskwaliteiten. Door deze ruimte te 

herwaarderen en weer als 'originele tussenruimte' te gaan zien, met in het achterhoofd de 

kritiek op en potenties van de architectuur van de jaren zeventig, kan worden gezocht naar 

een oplossing om de bebouwing op te pieren weer in ere te herstellen. 

Frappant genoeg biedt een in de jaren zeventig geschreven betoog inzicht in hoe de 

benodigde schaalvergroting van het tussen kan worden ingezet. Het voorstel van Colin Rowe 

is tweeledig: hij stelt in de eerste plaats voor een van de minst erkende maar meest zichtbare 

elementen van het Modernisme overboord te zetten, namelijk het uitgangspunt dat alle 
openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ten tweede is het volgens Rowe in dit 

perspectiefinteressant een gebouwde tussenschaal in te voeren, die fungeert als filter tussen 

openbaar en privé en daarmee gradaties aangeeft in de toegankelijkheid. deze ambivalentie, 

een dubbele waarde en een dubbele betekenis, zorgt juist voor een interessante provocatie. 

Een gebouw dat zowel als massa als leegte kan fungeren is een waardevol element van de 

hedendaagse stad. Hij gebruikt hiervoor de term 'poché'. 

Een poché kan in eerste instantie zowel een binnen- als buitenruimte zijn, als een stadspark, 

patio of buitenkamer, maar de kwaliteit van dit element is dat zij meerdere gedaantes kent 

en dus op het ene moment onderdeel is van het aangrenzende gebouw en meteen daarna 

opgenomen kan worden in het diffuse weefsel van de stad. Bij het toepassen van patio's en 

binnenpleinen ontstaat er zelfs een tussenruimte die dominanter is dan de ruimte(s) die 

haar omringt(en), deze ingesloten ruimte is dan ook bepalend voor het karakter van het 

gebouw. Daarnaast heeft deze ruimte als kwaliteit dat zij aansluitende ruimtes (zowel in de 

openbare ruimte als in bebouwing) kan activeren en hiermee een leidende rol kan spelen in 

het gebruik van het stadslandschap. 

Redenerend vanuit het perspectief van de jaren zeventig, waarin kleinschaligheid en de 
drempel sleutelbegrippen zijn, toont Rowe op een praktischewijze de potenties van een ruimte 

op de tussenschaal aan. Deze vormt niet alleen een grenszone, maar vormt een wezenlijk en 

karakteristiek onderdeel van het stadsweefsel of een gebouw en brengt daarmee een nieuwe 

vorm van een gebouwde collectieve ruimte voort, die zich op verschillende wijzen tussen de 

bestaande onderdelen van het (actuele) stadslandschap kan voegen. 

Bij het opnieuw vormgeven aan de tussenschaal zijn een drietal aspecten van belang. 

In de eerste plaats de aansluiting van het gebouw met de stad. Hier kan in vergelijking met 

de architectuur van de jaren zeventig de eerder betoogde vergratingsslag worden gemaakt, 

wanneer de individuele woning wordt gezien als een onderdeel van een groter geheel. In dit 

col.lectieve woongebouw word de woning via een gemeenschappelijke tussenzone verbonden 
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met de openbaarheid van de stad. Hierbij is overlapping van domeinen, gericht op de 

rol van de kavel in de stedelijke dynamiek van groot belang. Het uitgangspunt van 

de multifunctionele galerij die zowel voor ontsluiting van de woningen zorgt, ruimte 

voor spelende kinderen biedt en toevallige ontmoetingen faciliteert blijft overeind en 

wordt nog sterker ruimtelijk verknoopt in het totale woongebouw. 

Een tweede belangrijke en intrinsieke kwaliteit van de tussenschaal is de overmaat, 

op zowel het architectonische als stedebouwkundige niveau. Deze 'extra ruimte' 

in een gebouwcomplex is uitermate geschikt om in te zetten als koppelstuk tussen 

openbaar en privé: Als autonoom object definieert het gebouw van de tussenmaat in 

eerste instantie de ruimte om zich heen, maar daarmee nog geen stedelijke ruimte, 

dit wordt bepaald de door de relatie met het omliggende weefsel. Het is van belang 

dat de open ruimte een integraal onderdeel uitmaakt van het architectonische type, 

zodat de overgang tussen de stad en de woning gradueel verloopt. 

Het derde aspect van de herintroductie van de tussenschaal is het leggen van 

de nadruk op het doelgericht koppelen of afschermen van private domeinen, in 

plaats van het opnemen van het openbare domein in een stedelijk ensemble. De 

stedebouwkundige opgave in het stadslandschap is het integreren van openbare en 

onduidelijk geprivatiseerde ruimtes tot een stabiel netwerk van stedelijke collectieve 

ruimten. De angst voor privatisering van de openbare ruimte wordt omgezet in de 

potentie van het trekken van private ruimtes in het openbare domein. 

In het stadslandschap zijn mensen op zoek naar woonomgevingen met 

een herkenbare identiteit, die in woonwensen worden uitgedrukt met termen 

als 'geborgenheid', 'beslotenheid' en 'herkenbaarheid'. Schaalvergroting roept 

schaalverkleining op, de nieuwe publiekedomeinen worden gevormd door collectieve, 

privaat beheerste ruimten, waarin niet-bewoners te gast zijn en hekken juist voor 

openbaarheid zorgen, hiervan is sprake bij afgeschermde woondomeinen. Deze 

besloten domeinen bieden woonomgevingen met een herkenbare identiteiten kunnen 

in het bijzonder in relatie tot privaat eigendom en beheer van gemeenschappelijke 

buitenruimten juist een positieve impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Hiermee vormen afgeschermde woondomeinen een middel om op hernieuwde wijze 

vorm te geven aan de jaren zeventig-thematiek in het 21•-eeuwse stadslandschap. 

Een belangrijk kenmerk van de meeste Nederlandse afgeschermde woondomeinen 

is de samenhang in het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur, waardoor 

de gewenste herkenbare identiteit van het woondomein al in de collectieve vorm 

tot stand komt. Door gebruik te maken van zachte randen en een meer defensieve 

architectuurstijl is er sprake van 'beslotenheid door begrenzing' en blijft het 

woondomein onderdeel uitmaken van het stadslandschap, zonder zich er als een 

'gated community' tegen te verzetten. 
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Tot slot weer terug naar de locatie, de pieren aan de Leuvehaven. Het 

probleem van de onduidelijke domeinvorming op de pieren aan de Leuvehaven 

zal worden verhelderd door het aanpassen van het complex tot een afgeschermd 
woondomein. Tegelijkertijd zal het geheel van pieren en woningen een tegenwicht 

bieden tegen de typologie van de toren, die de omgeving is gaan domineren. Het 

water vormt een natuurlijke grens aan drie zijden en zorgt ervoor dat de pieren 

altijd visueel toegankelijk blijven, waardoor de gedeeltelijke fysieke afsluiting niet 

als negatief ervaren zal worden in het stadslandschap. De landschappelijke context 

wordt echter niet ingezet als kenmerk bij de oplossing van het domeinprobleem aan 

de Leuvehaven. Door het toepassen van de typologie van de omsloten tuin wordt een 

extra kwaliteitsslag in de koppeling tussen de open ruimte, de gebouwde massa en de 

omgeving mogelijk gemaakt. In de typologie van de omsloten tuin zijn de begrenzing 

en de omgrensde ruimte intrinsiek aan elkaar verbonden: de structuur en het 

programma vallen in deze bouwsteen samen met een landschappelijke component. 

De omsloten tuin vangt het landschap binnen haar contouren en biedt tegelijkertijd 

een kritische blik op het stadslandschap waarbinnen zij zich manifesteert. De 

omsloten tuin overstijgt hiermee haar eigen kavel nog sterker dan een collectief 

woongebouw of afgeschermd woondomein en vormt een goed voorbeeld van nieuwe 

publieke maar bovenal collectieve domeinen in de stad. 

Door deze strategie toe te passen op het ontwerp van ABBT, wordt er een 

nieuwe interpretatie gegeven van één van de belangrijke uitgangspunten van de 

architectuur uit de jaren zeventig: de tussenschaaL Juist in het actuele stadslandschap 

biedt de tussenschaal, in de vorm van de omsloten tuin als aanvulling op het 

afgeschermde woondomein, de mogelijkheid om de gewenste samenhang en eenheid 

te creëren. Het drie decennia oude ontwerp biedt intrinsieke uitgangspunten voor een 

vernieuwde woonomgeving waar de oorspronkelijke waarden in ere zijn hersteld en 

wonen als alledaagse bezigheid een bijzonder rol in het stadscentrum van Rotterdam 

vervult. 
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