
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De tussenschaal herzien
een theoretische verkenning van de tussenschaal, toegepast op de pieren aan de
Leuvehaven te Rotterdam

van der Steen, G.M.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f152f0b4-8a7b-49df-809c-31ee5523c612


ARR 
2008 
BWK 

4174 

De tussenschaal herzien 
Een theoretische verkenning van de tussenschaal, 
toegepast op de pieren aan de Leuvehaven te Rotterdam 

--

ONTWERPBIJLAGE 

G.M. van der Steen 



BSB 



De tussenschaal herzien 
Een theoretische verkenning van de tussenschaal, 

toegepast op de pieren aan de Leuvehaven te Rotterdam. 

ONTWERPBIJLAGE 10juni2008 

Geerte van der Steen 

Technische Universiteit Eindhoven 

Afstudeeratelier 'Het schisma tussen monumentenzorg en architectuur' 

Afstudeercommissie Prof. dr. Bernard Colenbrander 

Ir. Hans van der Heijden 

Ir. Sjefvan Hoof 

Drs. Marieke van Rooy 

1 



2 



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 3 

Inleiding 5 

Probleemanalyse 7 

De omsloten tuin 13 

Ruimtelijke ontwikkeling 17 

Interventies 25 

In detail 30 

Impressies 40 

Doorsneden I gevelaanzichten 50 

Plattegronden 60 

3 



4 



Inleiding 

Dit boekje is te lezen als bijlage bij 

het essay 'De tussenschaal herzien', 

welke geschreven is ter afronding 
van mijn afstudeeropdracht. Naast 

een theoretisch onderzoek bestond 

deze opdracht uit het maken van 
een ontwerp. In dit boekje worden 

de koppeling tussen de theorie en 

ontwerp en het nieuwe ontwerp 
voor de locatie, de pieren aan de 

Leuvehaven te Rotterdam, kort 

toegelicht. 
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Probleemanalyse 

In het essay is al geconstateerd en 

toegelicht dat domeinvorming op de 
pieren problemen oplevert. 

Dit is goed terug te zien op de 

afbeeldingen van de lege kades. De 

materialisering met 30x30 tegels en 
'70 bloembakken heefteen kwalitatief 

lage uitstraling, maar wat vooral 
opvalt is dat de ruimte niet gebruikt 

wordt. Het is zowel voor bewoners 

als bezoekers onduidelijk wiens 
domein de ruimte op de kades en de 
binnenstraat is. Er hangen camera's 

en bordjes waarmee (ongewenste) 
bezoekers worden geweerd, maar 

tegelijkheid is er ook sprake van 
kleine bedrijvigheid die bezoekers 
juist op de pieren uitnodigen. 

De aansluiting met de stad is 
altijd moeizaam geweeest door de 
eilandachtige ontwikkeling van 
Rotterdam zelf, maar met name door 
de ontsluitingswijze (afhankelijk 

van de vorm van de ondergrond) 

en de toegepaste, afwerende 
architectuustijl. 

Deze enclavekenmerken zijn echter 
ook aanleiding de pieren verder 

te ontwikkelen. De dynamiek van 
de oprukkende hoogbouw in de 
omgeving nodigt uit om de pieren 

juist als rustgebied uit te werken. 
Door de pieren te benoemen als 

afgeschermd woondomein wordt de 
open ruimte integraal onderdeel van 

het totale complex. De open ruimte 

op de pier wordt een schakel tussen 
de woning en de stad, en vormt een 
publiek domein voor weliswaar 

select, maar ook relatief groot 

gezelfschap. Door gebruik te maken 

van de aanwezige zachte grenzen 

en de koppeling tussen de schalen 
stedebouw en architectuur voegt 
het (her)nieuw(d)e woondomein is 

eenvoudig in de bestaande situatie. 
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De omsloten tuin 

Met de transformatie totafgeschermd 

woondomein wordt echter 

voorbijgegaan aan de belangrijke 
landschappelijke kwaliteiten 
van de locatie: het water van de 

Leuvehaven. Dit is een relatief groot 
open oppervlak aan de rand van 

het centrum, waar veel ruimtelijke 

kwaliteiten aan kunnen worden 
ontleend. Daarnaast is het een 
historische locatie, die centraal heeft 

gestaan bij de ontwikkelingen van 
Rotterdam, als combinatie van stad 

en haven. 

De landschappelijke component 

kan direct aan de typologie van het 

afgeschermde woondomein worden 
teagevoegd door het introduceren 
van de typologie van de omsloten 

tuin. Hiermee wordt voldaan aan 
de wens van de gemeente om het 
stadscentrum als aantrekkelijk 

woonklimaat te profileren en wordt 
de rustige, teruggetrokken kwaliteit 
van de locatie ten volste uitgebuit. 

Deze stedelijke bouwsteen beweegt 

zich net als het afgescherme 
woondomein tussen de schaalniveaus 
van architectuur en stedebouw 

en manifesteert zich tussen het 

gebouw en de stad. De open ruimte 
is een essentieel onderdeel van het 
architectonische type en brengt het 
landschap in de stad. De omsloten 

tuin borduurt voort op een van de 
belangrijkste discussiepunten van 

het afgeschermd woondomein: de 

toegangenzorgtvooreen 'programma' 

voor het gemeenschappelijke 
binnengebied en lokt zo gezamenlijk 
gebruik uit, wat een meerwaarde is 

voor het publieke domein. 

De term 'omsloten tuin' is een 

pleonasme: hiermee wordt zowel 
de omheining als de omheinde 

ruimte aangeduid. De open ruimte 
wordt hierdoor een intrinsieke 

kwaliteitsdrager, gevangen door 
een wand die de ruimte omsluit. De 
opening( en) in deze wand zijn echter 
essentieel, want deze zorgen voor 

een koppeling met het omliggende 

weefsel. De omsloten tuin ontleent 
haar kwaliteiten aan het anders zijn 
dan de ruimte die haar omgeeft, 

maar is tegelijkertijd complementair 
én biedt een nieuw perspectief op 

de omgeving. Ze functioneert als 
katalysator en contrapunt. 
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Ruimtelijke archetypen 

De omsloten tuin 
landschappelijke als 

kent zowel 
gebouwde 

'referenties'. De oase en open plek 
in het bos zijn te zien als vroege 

landschapsarchitectonische mid
de~en om een plek in de natuur in te 
kaderen. l]n het model van de Griekse 

tempel zijn zowel de begrenzing als de 
open ruimte essentieel voor het type, 
deze worden door een peristylium 
met elkaar verbonden. 
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Tuin - plein - park 

Naast het openbare plein en park 
en de private tuin biedt de omsloten 
tuin een nieuw element aan in de 

stad: het collectieve. De omsloten 

tuin is altijd sterk verbonden met een 
gebouw en relateert zich sterk aan de 
openbaarheid daarbuiten. Het is een 
intieme ruimte, die ook verbonden is 
met het stadsweefsel erbuiten. 
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Ruimtelijke ontwikkeling 

Het gebied rondom de Leuvehaven 

is een van de oudste havens van 
Rotterdam. Vroeger legden inde bocht 
aan de Maas de grote VOC-schepen 

aan en werd de stad via de kades aan 

de Boompjes, de Scheepmakerskade 
en Bier- en Wijnhaven bevoorraad. 
Tot in de 19e eeuw was het in het 

gebied rondom de Leuvehaven een 
drukte van belang, het was een 

dichtgebouwd gebied gekenmerkt 
door veel bedrijvigheid, op- en 

overslag in combinatie met wonen. 

Het bombardement in de Tweede 
Wereldoorlog maakte hier een einde 
aan en vaagde in één klap de hele 

dichte binnenstad van Rotterdam weg. 
Tijdens de wederopbouwperiode 

werd in het Basisplan de Leuvehaven 
aangewezen als 'venster op de 
rivier' en het gebied ontwikkeld als 

binnenvaartcentrum, o.a. ten behoeve 
van aanvoer van bouwmateriaal voor 
de wederopbouw van het centrum. 
Er werden extra pieren uitgegraven 
om meer kademeters en dus 
aanlegplaatsen te creëren. Dit was 
bepalend voor de huidige vorm van 

de ondergrond van de locatie. 

Al snel bleek het binnenvaartcentrum 

als functie achterhaald, veel vervoer 
ging over land en in het kader van 

de city-vorming werden er plannen 
gemaakt om de pieren te bebouwen 
met een Wereldhandelscentrum. 

Begin jaren zeventig echter vond 

er een omslag plaats in het denken 
over de stad en ontstond er een 

hernieuwde aandacht voor de 

historische stad. Wonen in de stad 
stond centraal in de discussies 
rondom een levendige stad. Enkele in 
onbruik liggende locaties rondom het 

centrum, waaronder de pieren aan 
de Leuvehaven werden aangewezen 

als woningebouw gebied. De 

pieren aan de Leuvehaven is het 
eerste voorbeeld van een typisch 
Rotterdams fenomeen: wonen in een 
voormalig havengebied. 

Het ontwerp is een nieuwe 
ontwikkeling in de ruimtelijke 
transformaties van de pieren aan 
de Leuvehaven. De ondergrond 

van de pieren is een belangrijk 
uitgangspunt voor het ontwerp en er 

vind voornamelijk een transformatie 
plaats in de bebouwing op de pieren, 
om deze beter bij de ontwtkkelingen 

in de omgeving en de wensen van een 
stad in de 21 • eeuw aan te passen. 
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bestaande situatie: te slopen blokken in rood 

opbouw nieuwe situatie: nieuwe blokken in rood 
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diagram afscherming en toegankelijkheid I links bestaande situatie, rechts nieuw 
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Interventie 

Diagram 

De feitelijke ingreep die wordt 

uitgevoerd op de pieren aan de 
Leuvehaven bestaat ten eerste uit 

de sloop van de lage wonigblokken 
en de woningen op de kop van de 

pieren, aan het einde van de hogere 
haken. Daarna zal op de pier naast 
de bestaande haken een nieuwe haak 

worden ingevoegd, die met een hoger 

blok aan de straatzijde de pier afsluit 
Het blok over de lengte van de pier 
krijgt de gemiddelde hoogte van de 

bestaande bebouwin, ?lagen, het 
straatblok wordt 14 lagen hoog, als 

intermediair tussen de bebouwing 
op de pieren en de torens in de 
omgeving. 

Deze strategie levert het diagram op 
de linkerpagina op. 

In de bestaande situatie vindt de 
toegang tot de pier weliswaar aan de 

straatzijde plaats, maar versnipperd. 

In de nieuwe situatie wordt deze 
gebundeld en vormt het nieuwe blok 

aan de straatzijde als een poort een 
architectonische overgang tussen 
openbaar en privé. 

Door het openbreken van de koppen 
wordt het spel van de wel zichtbare 

maar niet toegankelijke pieren 
uitgebuit. De kern van de pieren is 

visueel toegankelijk, maar fysiek is 
de grens aan de straatzijde versterkt. 

Daartussen bevindt zich de pier zelf, 

een woongebied dat zowel door het 

water als grens wordt ingesloten, 
en daarbinnen door de blokken een 
eigen gebied in kadert. De bebouwing 

is zowel onderdeel van de omsloten 
tuin als de begrenzing. 

Elementen 

De omsloten tuin is het uitgangspunt 
geweest voor de ruimtelijke opbouw 

van de elementen waarmee het 
nieuwe blok en het totaalensemble 
op de pieren is vormgegeven. 

De bestaande gelaagde entree wordt, 

geheel in lijn van het herwaarderen 
van de tussenschaal, uitvergroot 
door de nieuwe ingreep. Het hoge 

blok aan de straatzijde geeft duidelijk 
de locatie van de toegang naar de 
pieren aan en vindt aansluiting op 

het maaiveld met een kolommenrij. 
Het blok loopt als het ware over de 

openbare ruimte op de stoep heen 
en claimt zo haar eigen positie. De 
volgende laag in de toegang is een 
grote glazen gevel met daarachter 

een trap die als stedelijk element 
lijkt mee te spelen in het straatbeeld, 

maar tegelijktijd het verhoogde 

binnengebied op de pier ontsluit. 

Het lagere gedeelte van het nieuwe 

blok voegt zich tegenover de 
bestaande haak op de pier. Door het 
blok als het ware in te duwen wordt 
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het perspectief over de lengte van de 
pier vervormd. Dit werkt enerzijds 

vervreemdend, maar koppelt 

anderzijds deze zichtlijn en de 

binnenruimte sterk aan de omgeving 

buiten de pier. 

De trap aan de straatzijde splits zich 

halverwege in een kleinere trap die 

verder naar boven de verschillende 

verdiepingen ontsluit. De galerijen 

kruisen elkaar bij de trap waardoor 

deze voor diverse zichtpunten over 

de pier zorgt. De draaiende beweging 

laat de omsloten tuin boven de pier 

uitstijgen. 

Een kolommenrij aan de voet van het 

nieuwe blok zorgtvoor een koppeling 
tussen het binnengebied en de 

massa van het blok. Deze klassieke 

opdeling tussen plint en bovenstuk 

is een van de oudste middelen om 

de gelaagdheid tussen binnen en 

buiten aan te geven. Dit gebaar 

wordt herhaald aan de zijde van het 

jaren zeventig blok: door luifels toe 
te voegen bij de entree krijgt ook 

deze gevel een sterke ritmiek over 

de lengte van de pier en wordt de 

relatief benauwde toegang naar het 

trappenhuis open gebroken. 

De lengte van de pierwordtopgedeeld 

door de trappenhuizen van hetnieuwe 

blok. Deze verticale elelmenten 

verspringen qua onderlinge afstand 
door het verschuiven van de 

woningplattegronden, van smal en 

diep naar breed en ondiep. 

26 

Ook de bomencirkels delen de lengte 
op in 'plekken', voor of achter, binnen 

of buiten de cirkel. Door deze vorm 

aan beide woonblokken te situeren 
maken ze een koppeling tussen de 

verschillende gebouwonderdelen. 

Op de koppen wordt de discrepantie 

tussen het zicht op en het uitzicht 

vanaf de pieren vormgegeven door 

een hellingbaan-trapcombinatie, die 

de niveaus van het binnengebied en 

de kade koppelt. 



overzicht ruimtelijke elementen 'omsloten tuin ' 
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In detail 

Entree 

De entree tot de pieren wordt 

vormgegeven als een lobby, 

vergelijkbaar met de toegang tot 

de woontorens in de omgeving. De 

bebouwing op de pieren kan zo 
worden gezien als een liggende toren. 

De gelaagheid die de kolommen 

aangeven wordt op de stoep 

benadrukt door het gebruiken van 

eenzelfde materiaal, zowel binnen 

als buiten. Deze 'vloerbedekking' zal 
op de hele pier worden doorgevoerd. 

De transparante gevelloopt over drie 
lagen en wordt door de gelaagdheid 

en beweging van de trap zowel 

onderdeel van de pierbebouwing als 
het stedelijke ensemble op straat. De 

lobby kent naast het gebruikelijke 

programma als toegang naar de 
parkeerlagen, postkasten en een 

lift- en trappenhuis ook een extra 
gebruiksfunctie. De ruimte onder 

de trap verbergt een keuken- en 

toiletblok, zodat de lobby door de 

bewoners ook als activiteitenruimte 

gebruikt kan worden voor een feestje, 

diner of vergadering. 

Wonen 

Het wonen vindt plaats op de grens 
van de omsloten tuin, maar de woning 

is ook opgenomen in de omsloten 

tuin. Om dit de benadrukken kennen 

alle woningen een dubbel oriëntatie: 

zowel op de Leuvehaven als het 

30 

binnengebied van de pier. De gevel aan 

deLeuvehavenis'dun'vormgegeven 

met een verjongende vloer en 

ramen die van vloer tot vloer lopen 

en naar buiten uitgeklapt kunnen 

worden. De buitenruimte wordt zo 

in de woning gehaald. De gevel naar 
het binnengebied op de pier is 'dik' 

vormgegeven, met op liggende ramen 

en uitstekende kozijnen. Hierdoor 

krijgt de gevel ene plastische 

uitstraling en wordt in de inkijk door 

overburen beperkt. De elementen met 

de te openen geveldelen kunnen aan 

de buitenzijde worden voorzien van 

een bloembak, om het gevelaanzicht 

verder te verlevendigen. Aan de 

binnenzijde kennen deze ramen een 
extra brede vensterbank, zodat ook 

hier interactie met de buitenruimte 

plaats kan vinden. 
De ontsluiting van de woningen vindt 

per tweetal plaast via portieken die 

aan het binnengebied de ritmiek 
dirigeren. Het trappenhuis kent een 

tweetal elementen die een koppeling 

maken tussen binnen en buiten: een 

gedeeld balkon en een houten element 

dat naar schuin in het trappenhuis 

staat en op het binnengebied uitloopt 
in een zitelement. 

Buitenruimte binnengebied 

Het binnengebied van de omsloten 

tuin, de verhoogde binnenstraat op 

de pieren wordt vormgegeven als 

een collectieve tuin. Echter geen tuin 



volgens het klassieke beeld van een 
groen gebied, maar voortbordurende 

op de eerder beschreven 

structuurelementen. 

Het element dat in de trappenhuizen 
van binnen naar buiten loopt wordt 
vormgegeven in hout. Dit geeft over 

de hele pier een warme uitstraling. 

Bovendien lopen de eindputen uit in 
een zitelement of zandbak, waardoor 
het element ontmoetingen uitlokt 

en zo de grens tussen binnen en 
buiten oprekt. De gedeelde balkons 
aan de trappenhuizen nodigen uit 

tot toeëigening. De ingekaderede 
ruimte kan dienen als etalage aan het 

binnengebied of de valbescherming 
kan eenvoudig worden begroeid met 
een klimplant. 

De natuursteen die als 
'vloerbedekking' over de hele pier 

wordt toegepast loopt als een 
lambrizering door over de onderste, 
teruggelegen, woonlaag van het 

nieuwe blok. De sterke ritmiek van 
de kolommen wordt onderdeel van 
geheel in plaats van een grenszone. In 
het vloeroppervlak zijn op sommige 
punten vormen uitgefreesd. Deze 
delen liggen enkele milimeters lagen 
en zullen na een regenbui fungeren 
als 'waterspiegel', waarin de gevels 

van de woningen zullen worden 
weerspiegeld. 

De waterspiegels geven 

bijzondere natuurbeleving, 
wordt ook gecreëerd door 

een 
deze 

de 
beplanting van de boomringen. Door 

te kiezen voor bomen met een rood 

blad met kenmerkende bloesem in 
het voorjaar wordt de natuurbeleving 

op sensitieve wijze beleefd. 

Deverlichtingindebuitenruimtevindt 

plaats met behulp van lichtpunten in 
de vloer die een koppeling maken 
naar de ondergelegen parkeerlaag 

en verlichting onder de luifels aan de 
bestaande gevel. Op deze manier zijn 
er geen 'standaard' lantaarnpalen 
nodig en wordt het binnengebied van 

diverse zijden aangelicht. 

Uitzicht I inzicht 

De bebouwing op de pieren wordt op 

de kop beeindigd doorhetingedeukte 
blok en een nieuw onderdeel dat 
de snede van het slopen van de 
bestaande kopbebouwing opvult. 

De trap en hellingbaan zijn hier 
kruislings aan gekoppeld. Op deze 

manieren wordt de kop vormgegeven 
door twee nieuwe elementen die in 
elkaar lijken te schuiven, waardoor 

het zicht op het binnengebied wordt 
geleid door de bebouwing. De trap
hellingbaancombinatie vormt als het 

ware een collectief balkon dat uitkijkt 
over de kade en het wateroppervlak. 
In de trap is ruimte uitgespaard voor 
bloembakken, waar geurige bloemen 

en kruiden een sensitieve ervaring 
geven aan het stijgen of dalen. 
De kop zelfwordtaangekleed meteen 

nieuwe laag roodbladerige bomen, 
het kadeoppervlak is een grasveld. 

De kop vormt zo een ruimte die nog 

het meest van alle zones bij het beeld 
van een klassieke tuin komt, waar 

geluierd, gespeeld en gekeken kan 
worden. 
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