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Dit verslag behoort bij het afstudeerproject van 

M. Kasper. 

Hierin is gebundeld een korte samenvatting van 

het gezamenlijke aanloopproject Clustering

Master4, een theoretisch kader waarin het 

project zich afspeelt, en een bespreking van het 

uiteindelijke gebouw. 

Het project is begeleid door prof. ir. T. 

Venhoeven, GeertHovinghen drs. P.J. Gijsberts . 
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een stad quo bevolking 

een dorp quo functies 

een verweving van domeinen 
een bypass van routes 

een ideale plek om te wonen 

een heterotopie; een toevluchtsoord 
een rustpunt 
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1 Inleiding 

ledereen heeft het er over. Het loopt uit de hand. 

We hebben het niet meer onder controle. Wat 

moeten we doen? Krijgen we iedereen zo ver 

de schouders eronder te zetten? Of blijven we 

praten zonder actie te ondernemen? 

Overal ter wereld groeit het besef dat we de 

aardbol aan het verbruiken zijn, en dat het 

einde in zicht is. Natuurlijke bronnen blijken 

niet onuitputtelijk, net als landbouwgrond en 

regenwoud. We raken er meer en meer van 

doordrongen dat we een goede wereld moeten 

achterlaten voor ons nageslacht. Als we de cijfers 

moeten geloven, wonen we over vijftig jaar 

met 9 miljard mensen op deze aardbol', die 

oliemooi gevoed en gehuisvest moeten worden. 

Longzoomaan dringt het tot ons door dot we er 

nu over moeten nodenken hoe we dot don goon 

doen. 

Dit project haakt in op deze problematiek. 

Het is een studie noor een nieuwe strategie tot 

stedebouwkundig ontwerpen. Deze strategie 

kenmerkt zich door opportunisme, improvisatie en 

informaliteit. Ze distantieert zich daarmee van 

de formele stedebouw zoals we die kennen. Het 

resultaat is een stukje stad dat door haar hoge 

dichtheid bol stoot van zaken als functiemenging, 

woon-werk combinaties, gedeelde ruimtes, en 

slimme infrastructuur. 

Dit project is een studie naar de mogelijkheden 

om een stad lokooi sterk te verdichten met 

behoud von kwaliteiten, om zo het gebied er 

omheen meer lucht te geven. 

Tijdens het aanloopproject afstuderen M4 stoot 

het stedebouwkundig ontwerp centraal. Het 

afstudeerproject zelf is het volledig uitwerken van 

een gebouw in deze context. 
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2 Vooronderzoek 

De voorgestelde aanpak voor een 

stedebouwkundig ontwerp verschilt van de 

welbekende traditionele stedebouw zoals we 

die om ons heen zien. Het onderscheid waar we 

op willen duiden, is het verschil tussen formele 

stedebouw en informele stedebouw. Om tot een 

duidelijk beeld te komen, hebben we in een 

vooronderzoek studie verricht naar beide typen. 

De formele stedebouw hebben we onderzocht 

door analyses te maken van de bakermat van 

de formele stedebouw: ideaalsteden die door 

de eeuwen heen de revue zijn gepasseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn de Griekse Polis, Cité 

lndustrielle of de Wiener Höfe . 

Het onderzoeken van informele stedebouw is een 

stuk lastiger. We hebben er voor gekozen om 

te kijken naar specifieke lokaties in Hongkong, 

en we hebben een Favela in Rio de Janeiro 

geanalyseerd . 
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3 Stedebouw - Master 4 

3.1 Opdracht 

Het stedebouwkundig ontwerp laat zich 

voornamelijk kenmerken als een opgave in 

hoge dichtheid. Er dient een FSI (Floer Space 

Index) van 5 gerealiseerd te worden op een 

oppervlakte van 1 00 x 200 meter. Dit resulteert 

dus in een totaal bruto vloeroppervlak van 

1 00.000 m2 (exclusief parkeerfaciliteiten). 

Het programma bestaat voor 70.000 m2 uit 

woningen, voor 30.000 m2 uit overige functies en 

voor 20.000m2 parkeergelegenheid. Maximale 

bebouwingshoogte is 50 meter . 

Met 'overige functies' worden alle functies 

bedoeld die bijdragen aan de leefbaarheid 

van een stad. Voorbeelden zijn een supermarkt, 

een bioscoop, kleine bedrijfsruimtes, kantoren 

of een kinderopvang. In totaal wordt een stad 

gerealiseerd die zichzelf grotendeels in stand 

kan houden. 

13 
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3.2 Uitwerking 

No ordinary design proeen 

In the design process of the urban area, a special 
path is followed. As on area of 500 by 400 is 
divided info ten different plots, a certain autonomy 
con be ottained by each designer. In the first stage, 
the exact /ocation of the plot was not known. 
Therefore the design had to be able to adopt to all 
kinds of surroundings, os it cou/d be in the middle 
of the area, or on one of the edges. In a second 
stage, the specific /ocotions were defined by rolling 
a dice, creating tensions at the borders of the 
plots ond creoting reactions on eoch other. A third 
stage defined the exact /ocation of the urbon area. 
We a/ready knew it would be in the Biilmermeer 
(Amsterdam), but now a metroline, a green belt, 
and a T-iunction intersected the area. In a fourth, 
and lost stage, we were allowed to design outsiele 
the borders of the plots and negotiate with our 
neighbours for extra space. 

Dissolving the horizontal city 

Creating high density oreos reduces the amount 
of greenery ovailable. The most common/y used 
salution is designing green roofs, which fundion 
os e/evoted gordens, very often in a semi-pub/ie 
context. 

As most designs (see for example design 05) 
promate a high density spafiat concept in 
combinotion with these elevated green facilities, 
this design is a reaction contrary to this so/ution. 
The basic concept is a big green area in the plot, 
creoting on outdoor green focility on groundlevel. 

As a result of the open groundspace, the 
surrounding area of the plot hos to be even more 
dense. The sco/e is like a smo/1 vi/lage, and should 
be treated as one. The program vories from 
apartments toa school, librory, religious foci/ities 
and a lot more. The normolly spread out city hos 
become vertical. 

15 
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In a conventional city, streets bring you from 
quarter to quarter end from neighbourhood to 
neighbourhood. You een roem the streets without 
really knowing where to go. This idee is integrated 
in the design. All spaces could be turned into living, 
office, shop or other facility. The streets run along 
these programs end give options for changing 
levels or changing blocks by airwelks end stairs. 
The concept incorporates the ability of change; the 
main concept of a city. The horizontal city dissolves 

• 

• 

• 
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ldeology 

The thoughts obout a collective habitat are 
very intriguing. When studying the heritoge of 
philosophies ond projects from Condilis, Josic 
ond Woods for Marseille, or moybe the Russion 
Constructivists fortheir desurbanisation, the 
generol ideo is thot of opportunism, phontosm 
or moybe even futurism. The aim was on a future 
society. The thought of a collective habitat is one 
that oppeols to mony people, but hos not mony 
times been concluded with a successful ending. 
The Belgion architect Lucien Krol/ reolised the 
building La Meme in Belgium in the nineties of last 
century. He creoted the building in cooperotion with 
the future inhobitants. This porticipotion movement 
roised mony eyes in those doys. Krol/ was being 
discredited for not being a reol designer. 
Now, looking back at the project, it hos been 
successfu/ offer all, and porticipotion hos been a 
voluoble tooi. 
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In my vision, collectivity and porticipation are 
inextricably connected. Proper collectivity needs 
participation, and porticipation generafes 
col/ectivity. Once this process is activaled (as con 
be seen in the solidarity among certain groups 
within the Biilmermeer), it needs to be moulded 
info on architectural shape which emphasises these 
feelings for col/ectivity. 

The assignment is to design the conditions for the 
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1. religious facility 
2. childcare 
3. primary school 
4. library 
S. multiple healtcare facilît ies 
6. dubbing area 
7. water treatment facility 

• 
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In het afstudeeratelier Clustering is met t ien 

personen een gebied in de Bijlmermeer 

ontwikkeld. Merendeel van het gebied 

ligt momenteel braak, aangezien de 

oorspronkelijke galeri jflats plaats moeten 

maken voor uitgestrekte wijken van laagbouw. 

Deze mogelijkheid is aangegrepen om een 
voorstel te doen voor een gebied met én hoge 

dichtheid, én kwaliteit van leefomgeving. 

De bestaande infrastructuur is a ls een vast 

gegeven meegenomen in het nieuwe plan. 



De uiteindelijke afstudeeropgave is een 

uitwerking van een deelgebied uit het 

stedebouwkundig plan. 

4.1 Vooronderzoek en inspiratie 

In het stedebouwkundig ontwerp zit een 

gedachtegoed verwerkt dat teruggrijpt op 

her leven in een collectief. Dit gedachtegoed 

wordt verder uitged iept en meegenomen in 

het uiteindelijke ontwerp van een gebouw. 

Om meer grip te krifgen op de schaal en 

de mogelijkheden is verder onderzoek naar 

vormen van collectief wonen en leven in hoge 

dichtheid noodzakelijk. Voorbeelden hiervan 

zijn re vinden in de Favelas en in Hongkong, 

zoals ook al in de vooranalyses van het 

stedebouwkundig ontwerp naar voren kwam. 

Alvorens aan her ontwerp van het gebouw te 

beginnen zijn deze twee analyses nog wat 

verder uitgediept. 
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4.1 .1 Favelas 
Een aspect van de Favelas, dat is meegenomen 

in de opzet van het woongedeelte van het 

afstudeerontwerp, is het gebruik van de 

openbare ruimte tussen de woningen. Deze 

ruimte is tegelijkertijd openbaar als collectief. 

Dat wil zeggen dat iedereen in principe toegang 

heeft tot de straten en pleintjes, maar dat het 

tegelijkertijd een actief gebruikt stuk is van de 

aangrenzende woningen en winkels, en daar 

ook door geclaimd wordt. Een voorbeeld is 

een kraan aan de straat waar men water komt 

halen, de groente wast, zich zelf wast, of gewoon 

wat drinkt. De straatjes worden gezien als een 

verlengstuk van de woning. 

Een ander aspect is bijvoorbeeld de 

samenvoeging van wonen en werken binnen 

het geheel van de Favela. Een bedrijfje aan 

huis, of direct in de buurt ervan is essentieel 

in het voortbestaan van de economie van 

zowel de Favela als van het gezin. Het feit dat 

alle belangrijke levensmiddelen binnenin de 

Favela verkrijgbaar zijn, straalt een bepaalde 

autonomie uit naar de buitenwereld, en is een 



• 

groot gemok voor de inwoners. De informaliteit 

van de opbouw van de Favela droogt er zorg 

voor dot een eventueel gat in deze economie 

direct wordt opgevuld door het initiatief van een 

onder. 

31 





4 .1.2 Hong Kong 
Twee mooie voorbeelden van collectiviteit in 

Hongkong zijn te vinden in Chungking Mansion en 

Kowloon Walled City. Het eerste is een gebouw 

dat in de loop der jaren zodanig is aangepast 

en volgepakt, dat het bijna een stad op zichzelf 

is. Kowloon Walled City kon (het bestaat niet 

meer) gezien worden als een grote sloppenwijk 

van Hong Kong. Op de schaal van een wijk was 

dit een van de dichtstbevolkte stukken stad ter 

wereld. 

In beide voorbeelden hebben zowel de bewoners 

als de architectuur zich aan elkaar aangepast. 

Dit leidt tot creatieve, praktische, en in onze 

ogen vooral sublieme oplossingen. De meest 

kenmerkende punten die eruit gehaald zijn, en 

getransformeerd in dit project zijn punten die een 

relatie hebben tot de omgang met de openbare 

ruimte ofwel collectieve ruimte. 
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Binnenin Kowloon Walled City wordt iedere 

economische niche opgevuld. Het complex heeft 

zoveel interne diversiteit dal het een stad op zich 

kan zijn. 

• 
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De druk binnenin Chungking Mansion is misschien 

nog wel hoger dan die in Kowloon Walled City. 

In het Mansion gebruiken mensen hun restaurant 

als woonhuis (afbeelding links), of lopen de 

algemene routes dwars door de woonkamers 

(afbeelding beneden-rechts) . 

Bron olbeeldlnQ beoed~·r&d'!lt: film Oungklng E•pren, Wang Kor-Wol, 1995 
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4. 1.3 Leven In hoge dichtheld 

Theorie van de onderdrukking 
Het kan een conclusie ziJn dat een 

proces tot meervoudig ruimtegebruik 
alleen maar tot leven komt biJ een hoge 
druk op de beschikbare ruimte. Dit is 

echter een onderligger van een reeks 
van andere processen die hiermee 

samenhangen. Een ontwikkeling naar een 

hoge bevolkingsdichtheid brengt nameliJk 
gelijktiJdig een culturele crisis aan het licht. 
Een samenleving moet er wel toe in staat 

ziJn om met elkaar te leven. Japan heeft vriJ 
homogene samenstelling van de bevolking. 
De heersende culturele opvattingen worden 

gekenmerkt door geli(kwaardigheid 

en respect, wat het leven In een grote 
massa mogeli(k maakt. De homogeniteit 
waarborgt de balans en zorgt voor een 

ontkenning van rebellie en uitzondering. De 
Nederlandse samenleving kenmerkt zich 

door haar gemêleerdheid, waarin termen als 

geliJkwaardigheid en respect tonen worden 
aangevochten met individualiteit en respect 

krijgen. Het feit dat we nog niet op elkaars 
lip zitten geeft de mogelijkheid om een 

individueel karakter ten toon te spreiden op 
siroot en een continu nonverbaal gevecht aan 
te gaan met de andere individuen. Pas zodra 

de bevolkingsdichtheid gaat groeien zal dit 

gevecht escaleren of afnemen. 
De situatie in Japan laat ons een voorbeeld 

zien. Als we uitgaan van de theorie dat er 
een direct verband is tussen architectuur en 

cultuur, kunnen we de opvatting aannemen 
dat architectuur de fysieke manifestatie 

van een cultuur is. Blijkbaar is het verband 

niet rechtevenredig, gezien de expressieve 
architectuur en de introverte omgangsvormen. 

Daarentegen zal het eerder een balans 

opzoeken, waaruit blijkt dat de uniforme 
sociale ordening van de Japanse maatschappiJ 
gecompenseerd kan worden met de pluriforme 

Inrichting van het openbare gebied. 
De Nederlandse situatie toont een heel andere 

inrichting van deze redenering. De huidige 





trend is om je individuele persoonlijkheid 
te laten zien in de individuele woning 

(zelfbouwwijken bij Almere) of met een 

collectief (Brandevoort-Helmond, Ypenburg

Den Hoog). Blijkboor kampen we met de 

nosleep van de beleidstechnlsche uniformiteit 

van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Extra die woningen uit de grond bleef 

stampen voor de statistisch generische mens, 

wiens bestoon tegenwoordig zoveel mogelijk 

wordt ontkend. 

Het is duidelijk dot de wisselwerking tussen 

beleidstechnische, statistische uniformiteit 
en individuele expressie nooit tot een 

equilibrium zullen komen, en dot deze crisis 
zich tevens door zal blijven zetten in de 

architectuur. Denk in Japan aan de monotone 
woonwijken naast een pluriform gegroeid 

stadscentrum, of in Nederland aan de 

expressieloze kontoordozen aan de rond van 
een vrijekovelwijk met een kokafonie aan 

individuele expressie. 
Echter onder invloed van een hoge 

bevolkingsdichtheid zullen de extremen 

gematigd worden. Het forceert in ieder 

geval een onderdrukking van de individuele 

expressie binnen de massa. Kleinere 

afscheidingsbewegingen zullen altijd 

blijven bestoon met een kleine potentie 

een omslag teweeg te brengen. Tevens zal 

een toenemende bevolkingsdichtheid een 
onderdrukking van de manoiomie van het 

centrum bewerkstelligen. 





verandert onder invloed van een toename 

van de bevolkingsdichtheid, zal een overheid 

een omslag moeten "'aken • Er zal meer een 
cultuur van richtliJnen en voorschriften moeten 

ontstaan, in plaats van een strikte planning. 
Een massa valt niet te beheersen, alleen te 

sturen. De factor beheersing zal afnemen 

zodra er een grotere druk op de beschikbare 
ruimte komt te staan, en de factor sturing zal 

toenemen. In Nederland wordt al een aantal 

Jaar geroepen om deze omslag, maar de 
druk is nog niet hoog genoeg om het door te 

voeren. Het loslaten van de beheersing :zal 

ruimte geven tot initiatieven binnen :zowel de 
populatie als binnen het bedriJfsleven. Dit :zal 

de deuren op~nen naar een mootschoppij van 

initiatief, innovatie, mogeliJkheden en kansen, 
waarbiJ de strikte regie over de inplannlng 
van de ruimte wordt overgenomen door een 

regie van opportuniteit van het individu. 

DriJfveer van deze ontwikkeling bliJft het 

toenemen van de bevolkingsdichtheid, 

en daarmee de druk op de ruimte. 

Zolang de ~ederlondse overheid nieuwe 

uitbreidingsgebieden bliJft toekennen, zullen er 
geen veronderingen optreden. Pos :zodra de 

druk toeneemt, zal zich een mootschappeliJk 
sociaal proces voltrekken waarbij men 
moet afzien van individuele expressie ten 

behoeve van het collectief. TegelijkertiJd :zal 
de overheid er niet aan ontkomen om haar 

invloeden te verslappen en te decentraliseren 

om de economie de ruimte te geven om iedere 

kans te benutten clie haar onder de hoge druk 
wordt gegeven. 



42 



• 

• 

4.1.4 Nieuwe Dichtheid, 
collectieve ruimte in een samenleving onder 

druk 

Een manifestatie van leven; geen theater. 
e-en!eodlrle 

In de voorgaande tekst wordt gesmeten met 

termen als 'collectief', 'individu', 'samenleving 

onder druk', en 'expressie'. Al deze termen zijn 

interessant als het gaal om het denken over de 

nieuwe samenleving, zoals deze wordt neergezet 

in het stedebouwkundige plan. Ze zijn interessant 

in de zin dat ze allemaal refereren aan het 

gebruik van de openbare ruimte, en dus indirect 

aan hoe deze ingezet zou moeten worden door 

de ontwerpers. 

1. Het leven in een drukbevolkt gebied 

Overal in de wereld groeit het besef dat we 

de aardbol aan het verbruiken zijn, en dat het 

einde van de natuurlijke hulpbronnen in zicht is. 

Landbouwgrond, regenwoud en zelfs stukken 

van de oceanen worden gecultiveerd en geschikt 

gemaakt voor bebouwing. Alle steden zullen de 

komende jaren blijven groeien. Aangezien de 

bevolking in omvang over vijftig jaar op ruim 9 

miljard zit (anderhalf maal de huidige bevolking), 

en een groot gedeelte van deze mensen allemaal 

naar de stad trekt, zullen we daar voorzieningen 

voor moeten treffen. 

1.1 Standaard problematieken als 
ruimtedruk en opslokking achterland 

Jarenlang hebben we in Nederland een 

spreidingspolitiek gevoerd. Steden werden niet 

verdicht, maar nieuwe 'groeikernen' werden 

aangewezen. Het resultaat is momenteel een 

volledig uitgesmeerde stedelijk weefsel, dat 

uitblinkt in monotomie. Denk hierbij voornameli jk 

aan de Randstad met haar slaapsteden. De 

meest interessante stukken van dit weefsel zijn 

de oude stadscentra die zijn verworden tot 

een theater voor de (buitenlandse)toerist. Deze 

interessante kernen zijn punten waarin tal van 

belangen, interesses, geuren, kleuren en smaken 

bij elkaar komen. Segregatie op basis van 

levensstijl, inkomen of herkomst is niet in grote 

mate doorgezet, zoals dat wel in 'suburbia' 

voorkomt. 
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Steden die niet kampen met een historisch 

centrum hebben het makkelijker om de inrichting 

aan te passen aan de wensen van de tijd. 

Daar is het makkelijker om de dichtheid te 

verhogen om daarmee de vraag naar woon- of 

bedrijfsruimte op te vangen. Deze punten in 

het stedelijk weefsel, waar de druk het hoogst 

is opgevoerd zijn vaak de interessantste delen 

van de stad. In deze delen is men creatief bezig 

met het inrichten van de ruimte om het dagelijks 

leven zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Denk bijvoorbeeld aan een stad als Hong Kong, 

of Tokyo. Daar wordt (mede ook door een 

cultuurverschil) niet moeilijk gedaan over het 

slopen van een bestaand pand om er nieuwbouw 

voor in de plaats te zetten, of het opspuiten 

van een stuk land ten behoeve van nieuwe 

woning bouw. 

Mondiaal groeit het besef dat een beleid 

van spreiding van woningen en arbeid geen 

oplossing is voor de eeuwigheid. Juist het 

tegenovergestelde blijkt een uitkomst te bieden: 

de metropool. Het is namelijk zo dat met een 

concentratie van energiën een veel betere 

beheersing ervan tot gevolg heeft. Hoe dichter 

producent en consument b ij elkaar zitten, hoe 

beheersbaarder de levensloop van artikelen en 

arbeid (energie). Moderne, populaire processen 

als LCA (lifeCycleAssessment) en C2C (Cradle to 

Cradle), zijn specifiek gestoeld op korte wegen 

tussen de verschillende parti jen. De creatie en 

realisatie van energieneutrale gebouwen is een 

stuk realistischer als ze ontworpen kunnen worden 

voor een gemeenschap in p laats van voor een 

individu. 

De door ons ontwikkelde stad is zo'n gebied met 

extreem hoge dichtheid, om op d ie manier de 

ruimte terug te geven aan het achterland, waar 

dan minder of geen bebouwing hoeft te komen. 

Het ontwerpen van een gebied met hoge 

dichtheid is niet zo moeilijk. Het ontwerpen van 

een leefbaar gebied met hoge dichtheid is van 

een heel andere orde. Want naast de creatie 

van mooie wongingen en de realisatie van 

voorzieningen, moet ook worden gedacht over 

de ruimte ertussen: de straat, ofwel de openbare 

ruimte. Om dit probleem en een mogelijke 

oplossing helder te krijgen is het prettig eerst een 
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beeld te hebben van het oermodel van de stad: 

de Griekse Polis. Tevens z ijn de analyses van 

Michel Foucault en Lieven de Cauter interessant 

om de hedendaagse stad beter te doorgronden. 

1.2 Inrichting van de Griekse Polis 

De Griekse Polis, ook wel de grondlegger van 

de hedendaagse, westerse stad genoemd, 

laat zich kenmerken door een uiterst heldere 

opbouw. Robert Jan van Pelt toont in zijn boek 

'Architectural Principals in the age of historicism' 

een simpel schema waarmee de klassieke 

Griekse Polis bestudeerd kan worden. 

Het schema toont dat we in de Polis vijf 

verschillende werelden kunnen onderscheiden. 

In het centrum staan de vier belangrijkste 

ingrediënten van de stad: de agora, acropolis, 

necropolis en oikos. De agora is de markt van de 

stad. Het staat voor alle plaatsen waar handel 

gedreven wordt. In de originele opzet was dit 

één plek in de stad. De acrepolis is de plek waar 

de goden en het stadsbestuur zich ophouden, de 

plaatst waar over de toekomst wordt gepraat . 

De necropolis is de begraafplaats, en dus de 

plaats voor het verleden. Zowel de acrepolis als 

de necropolis kunnen gezien worden als andere 

werelden binnen de werkelijkheid. De oikos staat 

voor het alledaagse huishouden, en dus voor alle 

woningen van de stad. Een erg herkenbare opzet 

van de stad, en te projecteren op de steden zoals 

we die nu kennen. De vijfde sfeer, het groene 

gebied, is het interessantste. Deze staat namelijk 

voor alle restruimte die er tussen de vier andere 

sferen in zit. De ruimte tussen de huizen hoort hier 

ook bij. Deze ruimte werd dus niet direct gezien 

als 'straat' maar eerder als restruimte - ruimte 

voor de geiten. 

Daarin zit dus wel een groot verschil met de 

inrichting van de hedendaagse stad. De straat 

wordt gezien als een ruimte van transport, en 

daar wordt als zodanig geen waarde aan 

gehecht. Deze ruimte wordt ook wel getypeerd 

als 'machineruimte' gezien het onpersoonlijke 

karakter, en de puur functionele programmering 

gebaseerd op efficiëntie en snelheid. 
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1.3 Inrichting van de stad volgens 

Foucault 

Tijdens een lezing in 1 9672 introduceerde Michel 

Foucault de term heterotopie. Deze term is het 

gemakkelijkst te vertalen met 'andere plek'. 

Als vroeg voorbeeld haalt Foucault de Griekse 

Polis aan. In deze opzet zijn twee heterotopiën 

te herkennen; de ocropalis en de necropolis. 

Foucault beschrijft het begrip heteratopie aan 

de hand van een vijftal principes. Het eerste 

principe is dat er geen maatschappij zonder 

heterotopiën bestaat, waarbij ze onderverdeeld 

kunnen worden in de heterotopiën van crisis 

(college, legerdienst of de huwelijksreis), en de 

heterotopiën van de deviatie (gevangenissen, 

rusthuizen, psychiatrische instellingen) . 

Het tweede principe geeft meer een eigenschap 

van een heterotopie, en wel dat deze van functie 

kunnen veranderen. Omdat de heterotopie buiten 

het dagelijkse leven ligt, kunnen de functie en 

locatie wijzigen in de loop der tijd. Een voorbeeld 

is het kerkhof. Zoals het (net als in de Griekse 

Polis) eerst een plek van bezinning, herinnering en 

reflectie was in het centrum van de stad, zo werd 

het later een plek van dood en verderf (ziektes) 

en werd ze buiten de stadsmuren geplaatst. 

Het derde principe stelt dat binnen de 

heterotopie de ruimte veranderli jk is. Een 

voorbeeld is het theater met haar verschillende 

decors, of de Perzische tuin die in zijn geheel de 

wereld vertegenwoordigt. 

Principe vier houdt in dat een heterotopie 

vaak ook een heterochronie in zich heeft; 

een tijdsuitsnijding. Het representeert dus een 

tijdsspannen in het verleden of de toekomst. Denk 

hierbij aan een kerkhof, een bibliotheek of een 

museum. 

Het vijfde en laatste principe is van ruimtelijke 

aard. Het stelt dat een heterotopie voorzien is 

van een binnenkomst en uitgangsritueeL Dit schept 

een ruimte voor controle, ritue len of dwang. 

De opvattingen over het begip heterotopie 

lopen nogal uiteen in het hedendaagse debat, 

maar ik wil blijven bij de vijf principes zoals 

Foucault deze oppert. Samenvattend kan gezegd 

worden dat het een plek is waar het dagelijks 

leven ontvlucht kan worden. Men kan zich er 

terugtrekken in een andere realiteit. Deze nieuwe 
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realiteit bestaat in de stad dus naast de privé- en 

de openbare ruimte en is van een andere orde 

aangezien ze zich er van afsluit. Ze is kunstmatig 

tot stand gekomen. Dit maakt het tot een 

belangrijk begrip binnen de opzet van een stad 

of de analyse ervan. 

2. Steden met hoge dichtheid in het Westen 

2. 1 Ideaalsteden en controle 

In de negentiende en begin twintigste eeuw 

heeft de westerse stedebouw flink onder druk 

gestaan van opportunisme binnen de sociologie 

en de planologie. In het kader van de maakbare, 

ideale samenleving zijn veel plannen (ook 

ruimtelijke) ontwikkeld die zouden moeten leiden 

tot een stabiele economie en een harmonieus 

samenleven. Voorbeelden zijn de Cité Industrietie 

van Tony Gornier of de Pholanstère zoals 

bedacht door Charles Fourier. Deze steden 

pretenderen een toonbeeld van vrijheid te 

zijn. ledereen krijgt gelijke kansen, rechten en 

vrijheid van liefde (niet meer gebonden aan het 

huwelijk}. Een aantal van deze utopiën hebben 

een poging tot realisatie ondergaan in Amerika; 

het land van de onbegrensde mogelijkheden 

dat op dat moment steeds verder werd 

toegeëigend. In de praktijk blijken deze utopiën 

het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Zonder 

een overkoepelend controle- en bestuursorgaan 

dat de vri jheid van de bewoners bestuurt blijkt 

het onmogelijk om een maatschappij draaiende 

te houden. Er moet namelijk alti jd iemand zijn 

die anderen terechtwijst, recht spreekt, de 

regels opstelt, of in het ergste geval personen 

excommuniceert. 

2.2 Afkering en bescherming - toeëigening 

van publieke domein 

De meeste westerse steden zijn gebaseerd op 

uitlopers van de bedenkers van de ideaalsteden. 

De zoektocht naar de ideale plattegrond 

heeft geleid tot een volledig rationale indeling 

van de stad of het stedelijk weefsel. Met 

behulp van berekeningen bepaalt men de 

reikwijdtes van verzorgingsgebieden, waarbij 

men vostlegt dat er in die cirkels geen nieuwe 

verzorgingsgebieden mogen ontstaan. Dit soort 

gegevens worden al jarenlang vastgelegd in 
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rigide bestemmingsplannen, streekplannen of 

nota's ruimtelijke ordening. 

Op straat zorgt dit beleid voor een monotone 

indeling van het weefsel, aangezien het ene 

gebied is ingekleurd als bedrijventerrein, en 

het andere als woonwijk. Functiemenging is een 

thema dat pas de laatste jaren wordt ingezet om 

een grotere verscheidenheid te bewerkstelligen. 

Het resultaat van de eentoningheid is een 

bepaald stoïcijns gedrag van de bewoners van 

de stad. Om zich te kunnen behouden in een 

wereld van overweldigende monotomie, trekt 

men zich terug in zichzelf (denk aan het eeuwige 

voor je uit staren als je door het centrum van 

Manhotton loopt). De ruimte waardoor men zich 

begeeft is dusdanig onaantrekkelijk (aangezien 

het is omgeven van dezelfde gebouwen) 

dat de straten een puur mechanische functie 

hebben gekregen; het vervoeren van mensen en 

voertuigen. 

Het is dus geen wonder dat mensen hierdoor 

gefrustreerd raken, en op zoek gaan naar een 

andere uitlaatklep, of een locatie waarin ze 

wél zichzelf kunnen zijn. Logischerwijs gaan ze 

op zoek naar de plek die door Foucault a ls 

'heterotopie' is bestempeld. 

2.3 Doemscenario van 'De stad in het 

tijdperk van de angst' 

In zijn boek 'De capsulaire beschaving' 

stelt Lieven de Cauter ditzelfde probleem. 

Hij signaleert een afkering van de huidige 

openbare ruimte. En dit is typisch, aangezien 

dit eerder nog niet is gebeurd. Jarenlang is de 

heteratopie als dusdanig genoeg geweest om de 

onpersoonlijkheid van de stad en haar openbare 

ruimte te compenseren. Echter tegenwoordig niet 

meer. Men heeft behoefte gekregen aan een 

soort van eigen openbare ruimte; een contradictie 

in terminis. De Cauter stelt dat in de Verenigde 

Staten de enorme groei van het aantal mails en 

pretparken niet voor niets is, net als de toename 

van het aantal gated communities. Deze drie 

voorbeelden behelsen namelijk a lledrie een vorm 

van artificiële openbare ruimte, die getypeerd 

kan worden als heterotopie. De angst voor de 

échte openbare ruimte heeft de mens ertoe gezet 

om ook hierop een controle toe te gaan passen, 

in de vorm van bewakers, toegangspoortjes en 

slagbomen (capsularisering). Het gevolg van 
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deze hele situatie is dat de originele openbare 

ruimte alleen nog maar leger en onpersoonlijker 

wordt (pure machineruimte). 

3. Steden met hoge dichtheid in het niet-Westen 

Het is makkelijk om te zeggen dat de steden 

van het niet-Westen anders zijn dan de steden 

van het Westen. Toch geldt dit niet eenduidig. 

Wat het onderscheid maakt is het verschil tussen 

formele en informele steden. ledere stad bestaat 

uit beide, alleen heeft een van de twee de 

overhand. In het niet-Westen -lees: Azië, Arabië, 

Afrika, Zuid-Amerika - is de overhond van de 

informele stad vaker te herkennen. Denk maar 

aan steden als Ankara, New Delhi, Tokyo, Rio de 

Janeiro of Johannesburg. 

3.1 Informele steden en bewonersinitiatief 

Een informele stad wordt gezien als 

het tegenovergestelde van de hiervoor 

geïntroduceerde stad; de ideaalstad. Het 

fundamentele verschil zit in de ontstaanswijze. 

Een ideaalstad wordt op de tekentafel 

uitgedacht, voordat er wordt gebouwd. Een 

informele stad groeit. Nagenoeg altijd is er een 

ontstaansgeschiedenis die verband houdt met 

een knooppunt van infrastructuur. De stad groeit 

naar behoefte van de inwoners, en wordt ook 

gebouwd door de inwoners. Dat is dus meteen 

ook een tweede kenmerk: het feit dat de stad 

is ontstaan en blijft groeien dankzij het initiatief 

dat bewoners zelf nemen. Ze creeëren hun 

eigen oplappingen, houden hun eigen winkeltjes 

en zorgen zelf voor zaken als water, riolering, 

bewaking en postbezorging. 

3.2 Overheidsapparaat van sturing in plaats 

van naleving 

Het is als het intrappen van een open deur om te 

zeggen dat een dergelijke stad in Nederland nu 

niet kan bestaan. Daarvoor is Nederland veel te 

veel een stoot van regulering en controle. Voor 

een optopping is (meer dan) een bouwvergunning 

en een goedkeuring van de Welstand nodig. In 

een favela in Rio de Janeiro zou die gewoon 

gebouwd worden als er genoeg geld voor 

beschikbaar is. 

De informele steden in de wereld zijn dus 
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alleen kunnen ontstaan door een gebrek aan 

of ontkenning van de bestaande regels. En dat 

zal zo blijven. Zolang Nederland een staat van 

regels en controle blijft, zal bewonersinitiatief op 

de achtergrond blijven. 

3.3 Opoffering en integratie -collectieve 

ruimte 

De drukte is in een informele stad gevoelsmatig 

vele malen groter dan in zijn tegenhanger. Dit 

is omdat al het leven zich op straat afspeelt. 

Men douchet, eet, winkelt en werkt er, alsof de 

straat een verlengde van de woonkamer is. En 

eigenlijk is het dat ook. Meestal is een deel van 

de woonkamer opgeofferd om daar collectieve 

voorzieningen aan te bieden. De helderste 

voorbeelden hiervan zijn te vinden in Kowloon 

Walled City, een voormalige wijk in Hong Kong. 

Hier is de druk om de ruimte zo groot dat 

merendeel van de interne infrastructuur is 

geïncorporeerd in de woningen. Dit wil zeggen 

dat als je naar je eigen woning toe gaat, dat 

je gerust door de keuken van een restaurant, of 

andersmans woonkamer kunt gaan. Ook hebben 

mensen hun eigen woonkamer overdag geopend 

als restaurant, en slopen ze er 's nachts. De 

gangen in het complex zijn bijna overal voorzien 

van allerhande functies, die het totale complex 

dienen. Het complex functioneert als een stad op 

zich. 

3.4 Inrichting collectieve ruimte in combinatie 

met verkeersruimte 

De verzameling aan gangen in Kowloon Wolled 

City wordt getypeerd als collectieve ruimte, maar 

kan net zo goed openbare ruimte genoemd 

worden, aangezien ze open is voor iedereen (die 

de weg kent). Wat deze ruimte zo rijk maakt is 

het feit dat ze volledig is geïncorporeerd in het 

gebouw. Het is geen pure mechanische ruimte, 

zoals de straat in de formele stad, het is - met 

referentie aan de analyse van de Griekse Polis 

-zowel oikos, agora, machineruimte, restruimte 

én heteratopie tegelijkertijd. 

Hierin ligt het grootste verschil met de collectieve 

ruimte zoals we die in Westerse steden inplannen. 

Deze binnenhofjes, atria, wintertuinen en 

gezelschapskamers hebben bijna allemaal een 

enkele functie. In het Westen wordt restruimte 

vaak omgetoverd tot collectieve ruimte, in de 
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hoop dat de benaming wonderen verricht. 

De collectieve ruimte zoals die in de Verenigde 

Staten ontstaat, is niet als zodanig te benoemen. 

Dit is eerder de heterotopie zoals Foucault 

die heeft benoemd. Doordat de ruimte (mali, 

pretpark, atrium, etc) niet door iedereen te 

betreden is, zou nog gesproken kunnen worden 

van een collectief, maar door het feit dat de 

binnenatmosfeer een zo andere afspiegeling 

weergeeft van de werkelijkheid, kan toch niet 

anders gezegd worden dan dat deze ruimte een 

pure heterotopie is. 

fen deel van het relaas van Lieven de eauter 
over de capsulaire beschaving gaat over de 
relatie tussen openbare ruimte en de heteratopie 
zoals Foucault deze heeft getypeerd. Hij 
herkent een verdwijning van de scheidingslijn 
tussen beide fenomenen. Zijn stelling is dat 
de proliferatie van de heterotopiën ten koste 
van de openbare ruimte een onrustbarende 

ontwikkeling is die wel eens de opkomst van de 
capsulaire beschaving kan betekenen. Hoe heeft 
dit zo ver kunnen komen? En nog belangrijker: 
wat zouden we er aan kunnen doen? 

4. Collecticity 

De stad waarin het afstudeer project zich 

afspeelt, is een stad met een enorm hoge 

dichtheid. Dit stukje kan gezien worden als 

een uitsnede van de stad rond een intens 

verkeersknooppunt, waar dus ook allerlei functies 

bij elkaar klonteren. Aangezien we het wel van 

te voren plannen en uittekenen, wordt het een 

vermenging van de beide typen stad zoals ze 

voorbij gekomen zijn. Er zitten ingrediënten in van 

de formele-, en van de informele stad. Vooral 

in de functionele inrichting van het plan komt dit 

duidelijk naar voren. 

Ook over de openbare ruimte worden uitspraken 

gedaan op stedebouwkundig niveau. De 

belangrijkste is de introductie van een tweede 

maaiveld. De opzet is dat alle autoverkeer 

zoveel mogelijk wordt geweerd uit de 

bebouwing, waarbij dus onder het gehele plan 

parkeergarages te vinden zijn. Op de daken 

van deze garages begint vaak de stad pas; 

vanaf het tweede maaiveld. Dit maaiveld heeft 

dezelfde functies met zich mee gekregen als de 

binnenstraten van Kowloon Walled City, oftewel 

alles wat mogelijk is, kan eraan plaatsvinden. 
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Het accent van machineruimte van dit maaiveld 

afgehaald door de weglating van de auto. 

Hierdoor is het een domein geworden voor 

langzaam verkeer, waar de aanwonenden op 

kunnen inspelen met voorzieningen. 

Politiek gezien zullen de Amsterdamse en 

Nederlandse regels aangepast en versoepeld 

moeten worden, wil een dergelijke stad ruimte 

bieden aan bewonersinitiatief; een aspect dat 

erg belangrijk is voor het slagen van het hele 

project. 

4.1 Omgang met gebouw als openbare 

ruimte 

Net als een Amerikaanse Gated Community 

heeft mijn gebouw collectieve ruimte. Het grote 

verschil is echter dat de Gated Community altijd 

afgesloten is. Mijn gebouw is merendeel van 

de dag gewoon open voor iedereen. Alleen 's 

avonds wordt het gebouw tactisch afgesloten, 

en wordt toegang regeld met behulp van 

electronische systemen. Het overgrote deel van 

de dag is de interne routing van het gebouw dus 

direct verbonden met de openbare ruimte op 

zowel het eerste, tweede als derde maaiveld (de 

verbinding met de buurgebouwen op 33 meter 

hoogte). Het gebouw voedt zich met deze drie 

stromingen, en vormt er een knooppunt voor. Het 

resultaat is dat alle delen van het gebouw zowel 

via deze informele routing a ls via een directe 

liftverbinding te bereiken zijn. 

4.2 Collectieve ruimte a ls toevoeging aan 

standaard inrichting 

In het gebouw zitten zowel woningen als kleine 

bedrijfsruimtes die worden gerund door de 

bewoners van het complex. Het merendeel van 

de woningen, en alle kleine bedrijfsruimtes zijn 

gepositioneerd rond open ruimtes in het gebouw. 

Deze open ruimtes bieden de lucht aan de 

bewoners en bezoekers die ze buiten het gebouw 

moeilijk kunnen vinden. Hier kunnen ze rustig 

ademhalen en om zich heen kijken, als in een 

oase van rust binnen de chaos van de drukke 

stad erbuiten. De collectieve ruimtes die grenzen 

aan de kleine bedrijfsruimtes kunnen dienst doen 

als bi jvoorbeeld terras of uitstalling. De open 

ruimtes die gelegen zijn aan de woningen doen 

dienst als buitenruimte voor de bewoners, maar 

zijn tevens terras, speelplek, ontmoetingsplaats, 

verkoopplaats of zelfs marktplaats. 
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4.3 Collectieve ruimte combineren met 

verkeersruimte 

Om de situatie te voorkomen dat een collectieve 

ruimte een saai binnenhof wordt, moet het 

strategisch worden gepland. Het is mijn visie dat 

een open ruimte alleen als interessant beschouwd 

wordt, zodra er ook daadwerkelijk activiteiten in 

plaatsvinden. Die activiteiten hoeven niet in eerste 

instantie vanuit de aangrenzende bewoners te 

komen. Doordat alle open ruimtes zijn geplaatst 

aan de informele routing die door het gebouw 

loopt, ontstaat er een continue mogelijkheid tot 

ontmoeting en activiteit. De routing verbindt dus 

ook alle open ruimtes in het gebouw met elkaar, 

waardoor het voor de bewoners makkelijk 

wordt om binnendoor (niet direct met de lift) 

boodschappen te gaan doen of de kinderen te 

laten spelen. 

4.4 De nieuwe dichtheid 

Om tot een werkbare oplossing te komen om 

steden in hoge dichtheid toch leefbaar te houden, 

dient een synergie gevonden te worden tussen 

het westerse en het niet-westerse model. De 

kracht van het westerse model is dat het vooraf 

gepland wordt, en daarmee dus een gedegen rol 

voor ontwerpers is vastgelegd tot het ontwikkelen 

van een goedwerkend en goeduitziend geheel. 

Het niet-westerse model is het krachtigst in de 

inrichting van de verkeersruimte, en daarmee 

met de omgang met de openbare ruimte. Een 

samenspel van deze twee invloeden leidt tot 

een stad die heel veel capaciteit heeft, zonder 

in te leveren aan kwaliteiten. Het van begin af 

aan inbouwen van flexibiliteit en het meenemen 

van (mogelijk) bewonersinitiatief maakt het geen 

stad voor de bewoners, maar van de bewoners. 

Het wordt een stad waar iedereen aan mee kan 

werken. 
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4.2.1 Lokatie 

Bij dit ontwerp is gekozen voor een lokatie vol 

dynamiek. Er kan gesproken worden van drie 

maaivelden waarop aangetakt kan worden, 

een activiteitenstrook waarmee een relatie 

aangegaan kan worden, voetgangersstromen die 

gegenereerd worden door omliggende functies 

zoals een dansschool, een winke lcentrum of een 

bibliotheek. 
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4.2.2 Programma 

Het programma is, net als het ontwerp, drieledig. 

Alledrie de functies zijn direct gerelateerd aan 

de bewoners van het complex en haar directe 

omgeving . 

Het casino 

In de onderwereld; de wereld tussen het eerste 

en tweede maaiveld, bevindt zich het luidruchtige 

entertainment. Deze etages huisvesten een 

middelgroot casino. Maar het is niet zomaar 

een reguliere speelvloer met uitgelijnde 

tafels. Het casino heeft een draagwijdte die 

het stedebouwkundig plan kan voorzien in 

de behoefte. Het is gelegen direct aan de 

activiteitenstrook die het totaalplan doorsnijdt, en 

presenteert zichzelf hieraan. 
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Het overgrote deel van het gebouw is ingeruimd 

voor woningen. Het is essentieel dot er een 

divers aanbod van woningen komt om de 

gemêleerdheid van de bevolking mee te nemen 

in het gebouw. De woningen en opportementen 

zitten overal door het gebouw heen, met 

uitzondering van de onderwereld. 

Alle woningen hebben connectie met een 

collectieve ruimte, welke onderling geschakeld 

zijn, woordoor er een routing door het gebouw 

heen ontstaat. 

SI'Udenronwonlngen I rood 

Srudlo<f bl<>ll'*l 

Appone""''nlen 1 ;toen 

Grondgebondoon I oranje 

Dubbelloag• I 9"1 
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Naast deze twee grote programmes wordt de 

werking van het gebouw ondersteund door kleine 

commerciële activiteiten, al dan niet gekoppeld 

aan een woning (woon-werkwoning). De grootste 

activiteit is het meditatie/ massagecentrum. Om 

helemaal te ontvluchten van de drukte van de 

dichtbevolkte stad buiten, kun je je heerlijk terug 

trekken en weer tot jezelf te komen. 

De overige activiteiten bestaan uit kleine winkels, 

en horeca die veelal beheerd worden door de 

bewoners zelf. 
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4.2.3 Logistiek 

Het casino is qua logistiek direct gekoppeld aan 

de parkeergarage. Daar de garage loopt een 

bevoorradingsroute voor vrachtverkeer, die te

vens de aangrenzende dansschool bevoorraadt. 

Deze entree van het casino is tegelijkertijd de 

medewerkersentree . 

De bezoekersentrees zijn aan de activiteitetrook 

die het stedebouwkundig plan doorsnijdt. De 

hoofdentree geeft direct toegang tot het hart 

van het casino; het atrium met bar. De zijentrees 

voorzien de bezoekers eerst van een speelhal, 

die geschakeld is met de rest van het casino . 

De woningen hebben hun belangrijkste entree 

aan het + 1 2 meter niveau liggen. Dit is het 

niveau vanaf waar de meeste voetgangers het 

gebouw kunnen betreden. 

Een tweede entree bevindt zich hoger, op +33 

meter. Deze toegang is een verbinding met de 

bovenlaag woningen van het stedebouwkundig 

plan. 

Vanaf de activiteitenzone op +0 meter is alleen 

de centrale liftkern te bereiken, d ie alle etages 

ontsluit. De kern is ook vanuit de aangrenzende 

porkeergarage toegankelijk. 
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4.2.4 Ruimtelijke opbouw 

De opzet van het woongedeelte van het gebouw 

wordt gevormd door een interne routing. Deze 

route verbindt een contol open p lekken in het 

gebouw, die een collectieve functie hebben. Ze 

kunnen grenzen oon woningen of oon kleine bed

rijfjes, en geven lucht oon het totoolontwerp. 

De routing verbindt alle niveaus met elkaar, en 

loopt nooit dood. Ze is zo opgezet dot het - net 

als in het casino - de mogelijkheid geeft om te 

dwalen in het gebouw. 

Halverwege het gebouw bevindt zich een cluster 

van kleine bedrijfjes. Deze bedrijf jes worden 

beheerd door de bewoners van het complex. 

Door hun positie binnen het gebouw, gener-

eren ze een stroming mensen vanaf het tweede 

mooiveld omhoog, en vanaf het derde mooiveld 

naar beneden. Deze stroming houdt het complex 

levendig . 
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4.2.5 Constructie 

Het grootste gedeelte van het gebouw is 

opgetrokken in een betonnen kolommen en balken 

skelet. Dit is gedaan om een snel le, gemakkelijke 

bouw Ie garanderen, en om een bepaalde 

flexibiliteit in het ontwerp en gebruiksstodium te 

behalen. Op strategische plaatsen zijn dragende 

wanden geplaatst die zorgen voor stabiliteit en 

torsiestijfheid. Het noordeli jk gedeelte is opgezet 

als een vertikale koker waar de etages omheen 

liggen. De koker zou uitkomen in het midden van 

het casino, wat ongewenst is . . Daarom is hij op 

vier scheve poten gezet, zodat de torsiestijfheid 

gewaarborgd blijft, en wel de luchtigheid die in 

het casino gewenst is . 
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Vanaf het + 1 2 meter niveau heeft het casino 

een tweede entree. Deze entree komt uit in het 

restaurant dat bovenin het casino zit. Dit geeft de 

gelegenheid om deze gelegenheid puur te ge

bruiken voor een avond uit eten, of in combinatie 

met het gebruik van het casino. 

4.3 Casino 
4.3.1 Ruimtelijke opbouw 

De opbouw van het casino speelt in op de 

wensen van de bezoekers die naast het gokken 

ook komen voor de ervaring van de sfeer en de 

ruimte. In plaats van vrije vloervelden met tafels 

tot zover het ook reikt, is gekozen voor losse 

speelruimtes die aan elkaar zijn geschakeld. Een 

bezoeker krijgt hierdoor de mogelijkheid om 

te dwalen. Tevens zijn er kortere routes aange

bracht, waardoor het geheel het karakter van 

een labyrint krijgt. 

Op hoger niveau in het gebouw is een exclusieve 

ruimte, voor privégebruik. Deze ruimte is alleen 

te bereiken met de lift die tevens alle andere 

casinovloeren met elkaar verbindt. 

Het achterste gedeelte van het casino is ingericht 

met de secundaire ruimtes van het casino, oftewel 

de opslag, kantoren, beveiliging, en bevoorrad

ing. Dit gedeelte heeft een ontsluiting en routing 

die is losgekoppeld van die van de speelruimtes . 
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4.4 Woningen 
4.4.1 Logistiek 

De woningen zijn zowel via een directe route, als 

via een secundaire route te bereiken. 

Vanaf de begane grond, met toegangen vanuit 

de parkeergarage, en vanuit de activiteiten

strook, zijn de centrale liften te bereiken. Deze 

vertikale zone verbindt alle etages met elkaar. 

Alle woningen zijn per lift te bereiken. 

De woningen zijn zo geschakeld, dat er tussen de 

woningen door een zone ontstaat die gebruikt 

kan worden om je als voetganger snel door het 

gebouw te verplaatsen. Deze route verbindt de 

woningen met de kleine bedrijfjes, en met de 

open plekken die er in het gebouw zitten . 
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4.4.2 Ruimtelijke opbouw 

In het gebouw zitten veel verschillende wonin

gen. Deze woningen zijn geconfigureerd rond, 

en gevormd door de interne routing door het 

gebouw. Alle woningen grenzen eraan, en heb

ben er hun ontsluiting. Door een menging van 

appartementen en dubbellaagse woningen, is er 

geen etage zonder voordeuren. 

Net boven het casino zijn een aantal studenten

woningen geplaatst. Hun ramen kijken uit op de 

drukte van het dag- en nachtleven van de voet

gangers en fietsers onder hun. 

De seniorenappartementen kijken juist uit op het 

hof dat aan de oostkant van het complex ligt. 

Deze woningen zijn ook zeer gemakkelijk te 

bereiken met de lift. 

De overige woningen verschillen in aantol etages 

en afmetingen. Dat maakt ze geschikt voor indivi

duele bewoning (studio) of zelfs gezinsbewoning 

(dubbellaags, 'grondgebonden') . 
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