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Samenvatting 

Studio Unia 9 is een afstudeeratelier van 13 studenten gestart in sep
tember 2003. Het atelier is opgezet door en onder leiding van Rene 
van Zuuk metals uitgangspunt de nieuwe metrolijn "Unia 9" in Bar
celona. Elke student zal een van de nieuw aan te leggen stations als 
uitgangspunt nemen van zijn project. De inbreuk van de nieuwe stati
ons in het bestaande stedenbouwkundige weefsel zal aanleiding zijn 
tot de ontwikkeling van een tweede programma naast het programma 
van de metro. 

De nieuwe metrolijn Unia 9 is ongeveer 47 kilometer lang en loopt 
van het vliegveld en de haven in het zuiden van Barcelona, via de 
buitenwijken, naar de periferie in het noorden van de stad. Het doel 
van de lijn is het verminderen van de verkeersdruk in de stad door 
het verbinden van de bestaande metrolijnen, die uitwaaieren vanuit 
het oude centrum, en de periferie. Hierdoor wordt de stad met het 
openbaar vervoer beter bereikbaar, wat de verkeersdruk van auto's 
vermindert en onnodig omreizen via het oude centrum tot het verleden 
laat behoren. 

Voor de nieuwe stations heeft de gemeente Barcelona een universeel 
station ontworpen. Dit om de nieuwe stations snel en met zo min mo
gelijk overlast voor de djrecte omgeving aan te kunnen leggen in het 
bestaande weefsel van de stad. Slechts het bovenste deel van het 
station, wat aansluit op het maaiveld, wordt per locatie aangepast. Het 
universele gedeelte bestaat uit een verticale, cilindervormige schacht 
met een doorsnede van 28 meter. Hierin bevinden zich alle verticale 

stijgelementen z;oals trappen en snelliften. De perrons onderaan de 
schacht zijn boven elkaar opgenomen in het profiel van de geboorde 
metrobuis. 

Het station dat het uitgangspunt is van mijn afstudeerproject is "Bon 
Pastor". Dit station is gelegen in de gelijknamige wijk welke onder
deel uitmaakt van het district "Sant Andreu" in het noord-oosten van 
Barcelona. Dit district was oorspronkelijk een nederzetting in de buurt 
van de oorspronkelijke Romeinse kolonie "Barcino" (het huidige his
torische centrum van Barcelona). Deze nederzetting werd later een 
belangrijk industrieel knooppunt. Met de groei van Barcelona werd de 
nederzetting in 1897 geannexeerd door de stad en vormde het een 
nieuw district. 

De wijk Bon Pastor werd eind jaren 20 gesticht om immigranten te 
huisvesten, die afkwamen op de wereldtentoonstelling van 1929. Hier
voor werden er in de weilanden 781 goedkope woningen gebouwd 
vlakbij de rivier Bes6s. Later werden hier woningen aan toegevoegd 
kenmerkend voor de tijd waarin ze werden gebouwd. De weilanden 
maakten later plaats voor industrie die naast de rivier de overige drie 
zijden van de woonwijk omsloten. Deze situatie zorgt er tot op heden 
voor dat de woonwijk als een ge"isoleerd eiland in een industriegebied 
ligt. De huidige staat van de bebouwing en infrastructuur is vrij slecht 
en er wonen voomamelijk mensen met een laag inkomen en oplei
dingsniveau. In tegenstelling tot wat men zou verwachten zijn de inwo
ners erg trots op hun wijk. De ge·isoleerde ligging heeft tot gevolg dat 
de wijk zich als een dorp binnen de stad gedraagt. ledereen kent el
kaar, spreekt elkaar aan en helpt elkaar. Dit is een sociale kwaliteit die 



in veel grote steden niet of nauwelijks nog aanwezig is. De gemeente 
van Barcelona is inmiddels begonnen met het revalideren van de wijk 
door vernieuwing van het woningaanbod en uitbreiding van voorzie
ningen. Een van deze voorzieningen is de nieuwe metrolijn Unia 9. 

De ge"isoleerde ligging van de wijk heeft mij ertoe gebracht te kiezen 
voor een tweede programma, naast de metro, die gericht is op de wijk 
zelf. De bestaande basisschool nabij de stationslocatie was aanlei
ding om te kiezen voor een uitbreiding hiervan tot een brede school. 
De centrale ligging in de buurt en de aansluiting bij het sociale hart, 
maakt het tot een ideale plaats voor een combinatie van onderwijs, 
zorg, sport en cultuur. 

De stedenbouwkundige ingreep borduurt voort op het nieuwe plan van 
de gemeente waarbij het hart van de wijk overnieuw wordt ingericht. 
Een strookvormig plein met een lengte van ongeveer 350 meter vormt 
hierin de basis. Mijn plan is dit plein door te trekken tot het eindigt in 
een verdiept plein nabij het bestaande gebouw van de basisschool. 
Dit verdiepte plein zorgt samen met de nieuw te introduceren han
gende volumes voor een verticale gelaagdheid. Het verdiepte plein 
vormt een veilige omheining voor sport en spel zonder het plaatsen 
van hoge hekken. De verdieping zorgt tevens voor een tribunewerking 
rondom het plein en de ontstane plint biedt mogelijkheden voor open 
ruimten met uitloop het plein op. De twee nieuwe massa's scharen 
zich random dit verdiepte plein terwijl zichtlijnen op het maaiveld op
timaal behouden worden. Door de vrije plaatsing ten opzichte van de 
bestaande bebouwing kan het publieke domein rond de nieuwbouw 
blijven stromen. Aan deze twee nieuwe "fundamenten" hangen twee 

lichte dozen over het publieke domein op het maaiveld en het ver
diepte plein. Door deze hoogteverschillen onder de "stedelijke afda
ken" ontstaan er openbare ruimten met verschillende kwaliteiten. De 
afdaken bieden bescherming tegen de elementen en verzachten de 
abruptheid van de overgang tussen binnen en buiten. Op deze ma
nier ontstaan er sociale ontmoetingsplaatsen v66r de entrees van het 
brede school programma. 

De opdeling in twee fundamenten is gebaseerd op de leeftijd van de 
gebruikersgroepen en het bijbehorende programma. De fundamenten 
hebben een solide uitstraling gekregen en bevatten voornamelijk de 
entree's, verticale stijgelementen en gedeeld programma. Een van 
de twee fundamenten biedt via een transparante loopbrug toegang 
tot het bestaande schoolgebouw. Deze brug biedt zowel een fysieke 
als gevoelsmatige scheiding tussen een plaats van educatie en een 
plaats van ontspanning. In de hangende dozen bevinden zich de spe
cifieke programma's van de gebruikersgroepen. De eerste docs heeft 
het programma van de peuterspeelzaal met buitenspeelruimte en het 
programma van het consultatiebureau. De tweede doos biedt onder
dak aan de multifunctionele aula die tevens als buurtzaal gebruikt kan 
worden. De ruimten aan het verdiepte plein bevatten het programma 
voor de buitenschoolse opvang en overige buitenschoolse activiteiten 
zeals sport, spel, hobby en volwassenen onderwijs. Belangrijke uit
gangspunten in het ontwerp zijn basale thema's zeals licht, uitzicht, 
routing, ruimtelijkheid en multifunctionaliteit van de ruimte. Dit heeft 
geresulteerd in een ontwerp wat tegelijkertijd interessante ruimten en 
openbare gebieden oplevert zonder meer te willen zijn dan het eigen
lijk is. 
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lnleiding 

Srnds een aantal jaren is men bij de Technische Universiteit Eind
hoven, voor de capaciteitsgroep architectuur, overgeschakeld van 
het individueel afstuderen naar afstuderen met afstudeerateliers. In 
deze ateliers is een algemene opdracht vastgesteld die geldt voor 
iedere student en die alle afzonderlijke projecten met elkaar ver
bindt. Binnen de context van deze opdracht bestaat er voldoende 
ruimte om elke student zijn eigen weg te laten kiezen in het ont
werpproces. Door het afstuderen binnen een atelier met dezelfde 
opdracht ontstaat er een relatie tussen de verschillende projecten. 
Deze relatie biedt aanleiding tot gedeeltelijke samenwerking tussen 
de studenten tijdens de analyse-fase, en onderlinge discussie tij
dens het ontwerpproces. Het atelier waaraan ik heb deelgenomen 
is opgezet door Rene van Zuuk in 2003 met de naam "Studio Linia 
9: Next Stop Utopia". Het uitgangspunt van dit atelier is de nieuwe 
metrolijn "Linia 9" die op het moment van schrijven wordt aangelegd 
in Barcelona. 

In dit verslag zal ik nader toelichten hoe mijn project "Expanding 
Escola Bon Pastor" tot stand is gekomen. Hierbij zal ik ingaan op de 
motivatie voor mijn keuze voor dit atelier, de nieuwe metrolijn Linia 9 
en een analyse van de context. Vervolgens zal ik in dit verslag mijn 
uitwerking van deze context analyse beschrijven, die geresulteerd 
heeft in het uiteindelijke ontwerp. Hierbij zal ik ingaan op het con
cept, de stedenbouwkundige ingrepen en het daaruit voortvloeiende 
architectonisch ontwerp. Concluderend aan dit verslag zal ik nag 
enige toelichting geven aan het afstudeerproces wat ik doorlopen 

heb, mijn persoonlijke ervaringen tijdens dit proces en de leermo
menten die ik hierbij heb opgedaan. De bijlagen bevatten enkele 30 
impressies, plattegronden, doorsneden, aanzichten en de bouwkun
dige uitwerking van het ontwerp. 



Studio Linia 9 

Dit afstudeerproject is onderdeel van het afstudeeratelier "Studio 
Linia 9: Next Stop Utopia". Het atelier is in september 2003 aan de 
TUE opgestart door Prof. Ir. Rene van Zuuk met als doel in groeps
vorm binnen een jaar af te studeren. Het uitgangspunt in dit atelier 
is de nieuwe metrolijn Unia 9 in Barcelona, die op het moment van 
schrijven wordt gerealiseerd. Elk van de 13 deelnemende studenten 
van het atelier kiest hierbij een eigen station aan deze nieuwe me
trolijn binnen Barcelona. Het station, en de daaruit volgende inbreuk 
en nieuwe centraliteit in de stedelijke omgeving, zal aanleiding zijn 
voor het tweede programma. Het is aan de student dit tweede pro
gramma af te stemmen op de unieke locatie van zijn metrostation. 
Deze keuze wordt gevoed door allerlei variabelen van de locatie 
zoals het karakter van het stedelijk weefsel, verleden en toekomst, 
sociaal-economische klassen, aanwezigheid van toerisme en ande
ren variabelen. De metrolijn blijft echter een vast gegeven binnen 
elk afzonderlijk afstudeerproject van iedere student van dit atelier. 
Hierdoor blijft het mogelijk om onderling over de projecten te discus
sieren terwijl elke student wet zijn eigen project ontwikkelt. 

Voor mij persoonlijk waren de volgende punten de aanleiding om 
destijds voor dit atelier als afstudeeropdracht te kiezen: 

•De locatie van het ontwerp bevindt zich in het buitenland. Hierdoor 
veranderen de randvoorwaarden die voor een Nederlandse locatie 
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Denk hierbij aan punten 
zoals een andere cultuur en een ander klimaat. 

• De verticale gelaagdheid die de metro brengt in een stad. Vaak 
wordt de metro ook wel de stad onder de stad genoemd. Deze on
dergrondse ruimte is, in tegenstelling tot een bovengrondse ontwerp, 
lucht in de massa in plaats van een massa in de lucht. lnteressant 
aan dit gegeven is de afwezigheid van een exterieur bij deze ruim
ten. 

• De inpassing van de metro in het huidige stedenbouwkundige 
weefsel. Op geen enkele van de nieuwe stationlocaties is ruimte 
gereserveerd voor de inpassing van een metrostation. Deze ruimte 
zal dus moeten worden gecreeerd op de locatie aan de hand van de 
bestaande situatie. 

• De groepsopzet van het atelier zorgt voor zowel regelmatige be
geleiding vanuit de docent als een continue onderlinge begeleiding 
door discussie tussen de studenten. Daarnaast zal het afstuderen in 
groepvorm ook een zekere motivatie geven om tempo in het afstu
deren te houden. 
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• Station Bon Pastor 

.. Route Unia 9 

Middelandse zee 

Linia 9 

Zoals al eerder genoemd is de nieuwe metrolijn "Linia 9" het uit
gangspunt van dit afstudeeratelier. De nieuwe lijn zal een lengte 
krijgen van 46,6km en omvat in totaal 51 nieuwe stations binnen 
en buiten Barcelona. De route loopt van het vliegveld en de haven 
in het zuiden, via de buitenwijken van Barcelona naar de periferie 
in het noordoosten. Op deze route zal de lijn een groot aantal van 
de bestaande metrolijnen kruisen die momenteel uitwaaieren vanuit 
het centrum van de stad. Hiermee wordt voorkomen dat men vaak 
via het centrum moet om verschillende delen van de stad te berei
ken. Dit leidt vervolgens weer tot een meer verspreide verkeersdruk 
in de stad. Naast de aansluiting op de metrolijnen zal Linia 9 ook 
aansluiten op andere belangrijke knooppunten in en buiten de stad. 
Voorbeelden hiervan zijn: de stations van de hogesnelheidstreinen, 
de internationale luchthaven "Prat", het havengebied in het zuiden 
en de universiteitscampus. De gemeente schat dat er jaarlijks zo'n 
90 miljoen reizigers gebruik zullen gaan maken van deze nieuwe 
"ruggengraat" van het metronet. 

Het grootste gedeelte van de totale lengte van Linia 9 zal onder
gronds worden aangelegd en slechts een klein deel bovengronds. 
Voor de gemeente van Barcelona is het ondergrondse gedeelte zo
wel een grote technische als planologische uitdaging. De metro zal 
moeten worden geboord door de rotsbodem van een stad met een 
hoge bebouwingsdichtheid. Daarnaast is er op de locaties van de 
nieuwe stations vaak geen ruimte gereserveerd voor een metrosta
tion. Elk station zal dus een ingreep betekenen in de aanwezige ste-



debouwkundige structuur van de stad. Om deze stations te kunhen 
realiseren met een zo min mogelijke overlast voor de directe omge
ving heeft de gemeente voor een universeel ontwerp gekozen. Dit 
ontwerp zal op de meeste locaties worden toegepast. Hierbij wordt 
een verticale schacht met een doorsnede van 28 meter uitgegra
ven tot de diepte waar de metrotunnel de schacht zal kruisen. Deze 
schacht zal alle verticale stijgelementen bevatten zoals snelliften, 
trappenhuizen en waar mogelijk roltrappen. Bovenop deze schacht 
worden de ontsluiting vanaf het maaiveld, de metrohal, kaartverkoop 
en commerciele ruimten geplaatst. Dit bovenste deel van de metro 
is voor nagenoeg elke locatie uniek en wordt aangepast aan de be
staande bebouwing en infrastructuur. Naast de herkenbaarheid van 
de lijn door de universele schachten krijgt elk station zo ook zijn 
eigen gezicht door de locale omstandigheden. De metrotunnel zal 
grotendeels worden gerealiseerd met een tunnelboormachine en 
een speciaal ontwikkeld systeem voor de tunnelwanden. Door de 
grote diameter van ruim 12 meter is de indeelbaarheid van de tun
nel erg flexibel in zowel horizontale als verticale richting. Over het 
algemeen zal de tunnel verticaal opgedeeld worden zodat er twee 
verdiepingen ontstaan. Elke verdieping zal een baan krijgen die te
gelijkertijd een rijrichting vertegenwoordigt. lndien nodig is het zelfs 
mogelijk om twee banen op elke verdieping te plaatsen waardoor 
de noodzaak van grote ruimten bij kruisingen voorkomen wordt. Bij 
de stations zal er op elke verdieping een baan aanwezig zijn met 
daaraan een perron voor die specifieke rijrichting. Op de perrons 
zullen de banen afgeschermd worden met een glazen wand met au
tomatische deuren. Deze wand verhoogt de veiligheid en werkt een 
comfortabele ruimte in de hand door tocht uit de tunnels te weren. 

lmpressies universeel ontwerp metrostation 

v.b.n.o. 
Doorsnede metrostation 
lmpressie metroschacht 
lmpressie perrons 
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Barcelona 

Barcelona ligt in het Noordoosten van Spanje en is de hoofdstad van 
de regio Catalonie. Deze regio staat wereldwijd bekend om zijn sterk 
ontwikkelde eigen identiteit en cultuur die voornamelijk in de stad 
Barcelona tot uitdrukking komt. De regio Catalonie kenmerkt zich 
van oudsher als een industrieel gebied. Oat heeft ervoor gezorgd 
dat dit de meest welvarende regio van het land is geworden. Cata
lonie heeft ongeveer 7,2 miljoen inwoners, waarvan er 1,6 miljoen in 
Barcelona wonen en nog eens 3, 7 miljoen in de voorsteden rondom 
de stad. De stad ligt op een plateau dat rondom wordt gedefinieerd 
door een aantal natuurlijke barrieres. Aan de westzijde wordt de stad 
begrensd door de bergketen Serra de Collserola terwijl de oostzijde 
tegen de kust van de Middellandse Zee ligt. De noord- en zuidzijde 
van de stad worden afgebakend door twee rivieren. In het zuiden is 
dit de rivier de Llobregat en in het noorden de rivier Besos. 

In de 2e eeuw voor Chr. was op de locatie van de Romeinse kolonie 
"Barcino". Het centrum van de kolonie was een versterkte positie 
op een kleine heuvel dicht bij een natuurlijke inham van de zee. Het 
gebied rondom de Romeinse kolonie was dun bevolkt met enkele 
ge'isoleerde boerendorpjes. Doordat het inwonertal bleef groeien 
kwam er steeds meer behoefte aan uitbreiding van de stad buiten 
zijn oorspronkelij l<.e muren. Deze uitbreiding vond vooral plaats rich
ting het oosten en werd in 1230 afgesloten met een tweede stads
muur om de stad te beschermen. In het westen volgde deze muur 
een droge rivierbedding die later de beroemde Rambla zou vormen. 
Enkele dorpen uit de omgeving, zoals Gracia, Sarria en Sant And-



reu, begonnen uit te groeien tot centra voor de omliggende dorpen. 
In de periode van de 14e tot de 17e eeuw ontwikkelde de stad zich 
voornamelijk in westelijke richting aan de andere zijde van de heden
daagse Rambla. In 1359 werd ook deze uitbreiding, El Raval, om
sloten door een stadsmuur. De droge rivierbedding van de Rambla 
werd de belangrijkste verkeersader van de stad. Tevens scheidde 
het de oude stad van de uitbreiding El Raval. In de 18e eeuw con
centreerde de stad zich voornamelijk op zijn militaire positie door 
een bouwvrije militaire zone rondom de stad te bepalen. Het gevolg 
hiervan was dat enkele belangrijke dorpen rondom Barcelona tegen 
werden gehouden in hun ontwikkeling. Uitzonderling hierop was 
Sant Andreu dat ruim buiten deze zone lag. Het dorp wist tevens te 
profiteren van de bouw van het kanaal Ree Comtal die water van de 
rivier Besos naar de stad moest voeren. De impact van de industri
ele revolutie in de 19e eeuw heeft geleid tot de grootste groei van de 
stad in zijn geschiedenis. De stadsmuren verloren in deze periode 
hun defensieve waarde en werden afgebroken. Met deze sloop had 
Barcelona eindelijk weer de mogelijkheid om de overbevolkte stad 
uit te breiden over het gebied wat lange tijd als militaire zone had 
gediend. Voor dit gebied ontwierp lldefons Cerda de wijk Eixample, 
wat in het Catalaans "uitbreiding" betekent. Het plan karakteriseert 
zich door lange rechte straten, een strak gridpatroon gekruist door 
enkele brede avenues en vierkante woonblokken met afgeschuinde 
hoeken. Openbare ruimte, verkeer, licht en ventilatie waren de uit
gangspunten van deze structuur. Helaas zijn niet alle ideeen uit
gevoerd of behouden zeals oorspronkelijk door Cerda bedacht. 
De hoogte van de blokken werd veelal hoger dan de beoogde vier 
verdiepingen, alle zijden en de binnenruimte van de blokken wer-

Ontwikkeling Barcelona 

v.b.n.o. 
Barcelona tot de 17e eeuw 
Barcelona tot de 20e eeuw 
Barcelona in de 20e eeuw 
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den volgebouwd in plaats van de geplande twee of drie zijden, de 
straten werden smaller gemaakt, enzovoort. Dit alles had tot resul
taat dat de beoogde openheid volledig teniet werd gedaan door de 
hoge bebouwing- en inwonersdichtheid. Rondom dit gebied begon
nen enkele van de oude dorpen uit te groeien tot industriele zones 
waaronder Pobleneau, El Clot, Sant Andreu en Sants. De meeste 
van deze gebieden lagen langs belangrijke infrastructuur als we
gen, spoorlijnen en rivieren wat het aantrekkelijk maakte voor indu
strie. De gebieden ten westen van de stad groeiden voornamelijk uit 
tot woongebieden voor de welgestelden en werden opgenomen bij 
Barcelona. In de periode na 1900 werd de Eixample voltooid tot de 
oorspronkelijk geplande 522 blokken. De latere ontwikkelingen kre
gen wel een meer industrieel karakter omdat ze steeds dichter bij de 
al ontstane industriegebieden kwamen te liggen. Deze industriege
bieden maakten een enorme ontwikkeling waarvoor grote aantallen 
immigranten werden aangetrokken. Tussen 1920 en 1930 groeide 
het aantal inwoners dan ook met 41 %. Voor hen werden in de bui
tenwijken rondom de industriegebieden veel woningen van lage 
kwaliteit gebouwd om aan de vraag te voldoen. Daamaast zorgde 
ook de wereldtentoonstelling van 1929 op de berg Montjuic ervoor 
dat veel mensen moesten verhuizen van de berg naar deze nieuwe 
locaties. In de periode van dictator Franco, na de Spaanse burger
oorlog, raakte Barcelona op diverse gebieden in verval. Op cultureel 
gebied werd elke uiting van de Catalaanse identiteit verboden en op 
stedenbouwkundig gebied zorgde een slechte planningcontrole voor 
chaotische ontwikkelingen. Lelijke krottenwijken, hoogbouw en zeer 
dichtbevolkte appartementblokken werden gebouwd in de buiten
wijken. Ongeveer 26 nieuwe wijken werden gecreeerd, veelal voor-



zien van een slechte infrastructuur. Met het overlijden van Franco 
in 1975 kreeg Barcelona zijn culturele vrijheid weer terug en kon de 
stad aan een wederopbouw beginnen. In het nieuwe stedenbouw
kundige plan zag men de stad niet meer als een samenvoeging van 
verschillende delen maar als een som van zijn wijken. De Olympi
sche spelen in 1992 leverde de impuls tot radicale veranderingen in 
de stad waarbij de probleemgebieden werden geselecteerd voor de 
Olympische projecten. Postindustriele gebieden werden vernieuwd 
of herbestemd, de oude haven kreeg een recreationele functie en 
de kustlijn werd vernieuwd met stranden, parken en promenades. 
De traditie van Barcelona om internationale evenementen aan te 
grijpen als impuls om verwaarloosde gebieden te revitaliseren wordt 
tot op de dag van vandaag nog voortgezet. Een voorbeeld hiervan is 
het Universal Forum of Culture van 2004. Hiervoor werd het gebied 
aan de noordoost zijde van de stad langs de rivier Besos volledig 
getransformeerd. Samen met een aantal andere inbreidingsprojec
ten, zoals 22@, werd er ook een nieuwe internationale architectuur 
ge'introduceerd in de stad naast de Catalaanse architectuur. Projec
ten van Herzog & de Meuron en Jean Nouvel in Barcelona zijn hier 
een voorbeeld van. Het huidige stedenbouwkundige beleid van de 
gemeente Barcelona richt zich voomamelijk op het verwijderen van 
de industrie uit de stad, het rehabiliteren van binnenstedelijke gebie
den en het terugbrengen van de openbare ruimte in de stad. 

v.b.n.o. 
Agbar Tower - Jean Nouvel 
Forum Building - Herzog & de Meuron 



Bon Pastor woongebied 

Rivler Besos 

14 Route U nia 9 en metrostation Bon Pastor 

Bon Pastor 

Mijn station aan de metrolijn Linia 9 is gesitueerd in de Wijk Bon 
Pastor die valt onder het district Sant Andreu. Dit district vindt zijn 
oorsprong in een onafhankelijke gemeenschap in de buurt van Bar
celona en is door zijn centrale figging aan belangrijke infrastructuur 
uitgegroeid tot een belangrijk industriegebied tijdens de industrie
le revolutie. Deze industriele geschiedenis is nu nag steeds goed 
zichtbaar in zowel de wijk Bon Pastor als in het gehele district Sant 
Andreu. De wijk heeft een populatie van ongeveer 13.600 inwoners 
wat slechts een kwart is van het aantal inwoners van de naastge
legen wijk Sant Andreu, die daarnaast ook nog zo'n 15% kleiner is. 
Gemiddeld genomen leidt dit tot een bevolkingsdichtheid die 80% 
lager is dan die van de omliggende wijken. Deze lage dichtheid 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote oppervlakte van het 
industriele gebied binnen de wijk. 

De wijk Bon Pastor is gebouwd aan het einde van de jaren 20 om im
migranten te huisvesten die waren afgekomen op het werk random 
de wereldtentoonstelling in Barcelona in 1929. Net als vele andere 
buitenwijken was de wijk het resultaat van de gemeentelijke stra
tegie om snel goedkope woningen te plaatsen. In het noorden van 
de stad Barcelona werden 781 goedkope woningen gebouwd nabij 
de rivier Besos. De woningen werden geplaatst op een strak grid, 
waren een verdieping hoog en hadden een oppervlakte van 43m2. 
Later werden hier telkens clusters van andersoortige woningen aan 
toegevoegd representatief voor de tijd waarin ze werden gebouwd. 
In het stedenbouwkundige weefsel is deze differentiatie nog steeds 



zeer goed waarneembaar. Aan een zijde is de wijk begrensd door 
de rivier Besos. Later is daar nog de grote overdekte snelweg Ron
da Literal tussen geplaatst. Ondanks zijn overkapping is de weg niet 
verdiept aangelegd en is daarmee dus ook een visuele barriere naar 
de periferie. 

De wijk is van origine een bewoond eiland tussen industrie en 
weilanden. De weilanden zijn vandaag de dag verdwenen maar de 
wijk is nog steeds een eiland in een industrieel achterland. Het op
merkelijke stedenbouwkundige weefsel, de deels lage bebouwing, 
de cluster-achtige structuur van zijn stedelijke configuratie en de 
relatieve isolatie laten de wijk opvallen in zowel het district als de 
stad. De wijk Bon Pastor is onderdeel van het district Sant Andreu 
die is ontstaan als een kleine nederzetting. Deze werd in 1897 ge
annexeerd door Barcelona. Ondanks dat de hoofdweg van de wijk 
nog is verbonden met de oorspronkelijke kern van Sant Andreu, is 
er nog steeds sprake van een scheiding door de spoorweg tussen 
de gebieden. Ook benadrukt deze spoorlijn het ge·isoleerde karakter 
van de wijk. 

Vandaag de dag kampt de wijk met een aantal structurele problemen 
naast de ge"isoleerde ligging. De oorspronkelijke kern van laagbouw 
heeft sinds de bouw ervan nooit grootschalig onderhoud of verbe
teringen ondergaan be halve kleine ingrepen door de bewoners zelf. 
Sporadisch zijn de woningen uitgebreid door de kleine buitenplaats 
achter de woning dicht te bouwen. Deze achterstand in onderhoud 
geldt ook voor de bebouwing die in latere perioden is toegevoegd . 
De algehele aanblik van de wijk heeft het uiterlijk van een achterge
steld, vervallen gebied. Ook de infrastructuur is onderhevig aan ver-
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v.b.n.o. 
Gasflessen voor ontbrskende gasleidingen 
"Trots op de wijk" 
Plein voor de markthal 

oudering of ontbreekt op sommige vlakken geheel. Het rioleringstel
sel is compleet verouderd en een gasnet ontbreekt in zijn geheel. 
Woningen zijn vaak aangewezen op butaangas in flessen voor de 
verwarming van hun huizen en het bereiden van voedsel. 

In tegenstelling tot wat men zou verwachten zijn de meeste be
woners erg trots op hun wijk. Door de ge·isoleerde ligging is er toch 
een soort van community ontstaan waarbij iedereen elkaar nog kent, 
aanspreekt en helpt. Dit is een kwaliteit die niet veel wordt gezien in 
een stad met zo'n hoge inwonersdichtheid als Barcelona. Een stad 
waarbij me.n alleen de buren nog kent of soms zelf dat niet eens 
meer. De lage woningen met directe uitloop op straat spelen hierin 
een rol. Door hun kleine oppervlak zijn de bewoners steeds meer 
genoodzaakt het publieke domein van de straat te gebruiken als 
verlengstuk van de woning voor dagelijkse bezigheden. De liefde en 
trots vsor hun wijk laat zich goed zien in de enorme weerstand van 
de inwoners tegen de geplande sloop van de oude kern. 

De toekomst van de wijk hangt samen met die van zijn directe om
geving en ook met Barcelona als geheel. Barcelona heeft in zijn ge
schiedenis vaak gebruikt gemaakt van plaatselijke vernieuwingen 
om als generator te dienen voor het omliggende gebied. Ook in de 
wijk Bon Pastor worden er op het moment van schrijven dergelijke 
injecties in het stedelijk weefsel gedaan. Zo is er onder andere een 
bibliotheek toegevoegd en de oorspronkelijke kern van goedkope 
lage woningen zal volledig vervangen worden door nieuwbouw. Met 
deze ingreep probeert de gemeente Barcelona opnieuw kwaliteit en 
differentiatie aan te brengen in het woningaanbod van de wijk. Tege
lijkertijd wil de gemeente deze kans gebruiken om meer openbare 



ruimte te creeren tussen de nieuwbouw. In de laatste plannen is er 
gekozen om de laagbouw te vervangen door stroken middelhoog
bouw van 5 tot 6 verdlepingen. Hierdoor kan er met dezelfde wo
ningdichtheid meer openbare ruimte tussen de bebouwing worden 
ontworpen. Ondanks dat de openbare ruimte enorm belangrijk is 
voor sociale contacten heb ik wel het idee dat de directe relatie tus
sen de woningen en de openbare ruimte, zoals die nu aanwezig is, 
zal verdwijnen. De vraag is tot in hoeverre dit invloed heeft op de 
sociale kwaliteit die de wijk nog heeft ten opzichte van de stad. 

De huidige strategie van de gemeente heeft op diverse punten in
vloed op de situatie in de wijk. Een van deze punten is het verwijde
ren van de industrie uit de stad. Hiermee zou een einde komen aan 
de ge"isoleerde ligging van de wijk. Dit is echter een proces wat nog 
decennia kan duren voordat er sprake is van een daadwerkelijke 
aansluiting bij de andere wijken uit het district. Met name de ontwik
kelingen van het TGV sta*ionsgebied in het "Sagrera" plan zullen 
de aansluiting over de nu nog als scheiding optredende spoorlijn 
moeten realiseren. Een tweede punt van de gemeentelijke strategie 
is het naar binnen ontwikkelen van de stedelijke gebieden. Hierdoor 
zou de kwaliteit van de wijk op den duur weer terug moeten komen 
in woningaanbod en voorzieningen. 

Zoals al eerder genoemd bestaat de wijk Bon Pastor voor het groot
ste gedeelte uit industrie. In het verdere deel van het verslag zal 
ik dan ook bij het bespreken van de wijk Bon Pastor doelen op het 
kleine residentiele gebied van de wijk. De ring van industrie om het 
residentiele gebied, die in principe ook behoort tot de wijk, laat ik 
buiten beschouwing tenzij ik dit noodzakelijk vind voor het geheel. 

Plan nieuwbouw lage bebouwing oude kem 
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Locatie metrostation 

De keuze voor het station Bon Pastor is, net als bij de andere deel
nemers van het afstudeeratelier, gebaseerd op een luchtfoto bij het 
totaaloverzicht van de lijn. De keus voor een bepaald station wordt 
daarmee meer een goede gok dan een weloveiwogen keuze. Deze 
goede gok komt echter wel overeen met de praktijk, ook hierbij krijgt 
men over het algemeen een locatie aangeboden. Het programma 
wordt daarbij ook vaak aangeboden maar moet in dit geval door de 
studenten zelf vastgesteld worden aan de hand van de analyse van 
de locatie. Dit oncontroleerbare aspect heeft voor mij de opdracht 
wel een extra dimensie gegeven. Het programma van de afstudeer
opdracht wordt hiermee een gevolg in plaats van een uitganspunt. 

De locatie van het metrostation Bon Pastor, zoals gepland door de 
gemeente Barcelona, bevindt zich ongeveer in het centrum van het 
residentiele gebied langs de hoofdweg "carrer de Sant Adria". Langs 
deze hoofdweg ligt een groenstrook van ongeveer 350 meter die 
de bebouwing doorkruist en het residentiele gebied in tweeen deelt. 
De strook kenmerkt zich door een groot aantal bomen en eindigt bij 
een groots paviljoen wat op de overkapping van de snelweg Ron
da Literal is gebouwd. Daarachter bevindt zich de rivier Besos. Het 
andere einde stopt bij een kruispunt met aan de andere zijde de 
basisschool en de kerk van de wijk. Tussen het kruispunt en de ba
sisschool ligt een sportveld voor basketbal dat bij de school hoort. 
Op dit veld worden regelmatig regionale wedstrijden gespeeld tus
sen teams van andere scholen en sportverenigingen. Ook dit is elm 
van de sociale knooppunten van de buurt die helaas door een grote 



muur aan het zicht wordt onttrokken. Aan de ene zijde van deze 
groenstrook staan flats van 5 tot 10 verdiepingen met daartussen 
een lage hal voor de permanente markt. Aan de andere zijde van 
de groenstrook, staan een drietal Cerda-achtige woonblokken met 
op de begane grond enkele buurtwinkels. De hoogte van de bebou
wing in deze blokken varieert tussen de 2 en 8 verdiepingen. On
danks de gelijkenis vinden deze blokken nergens aansluiting op het 
Cerda-grid in de rest van de stad. Naast deze blokken staan er nog 
een aantal clusters met duurdere woningen van de oorspronkelijke 
kern. Deze woningen staan iets achter de gevellijn van de Cerda
achtige woonblokken. De groenstrook wordf veel gebruikt als een 
plaats voor ontmoeting, recreatie en verblijf. Dit uit zich met name 
op de plaats waar de markthal aan de strook ligt. De strook kan dan 
ook beschouwd worden als zowel het fun<!::tionele als sociale hart 
van de wijk. Het nieuwe metrostation heeft wel zijn in- en uitgang 
op deze strook maar geen gezicht naar de wijk toe. De entree is, 
zoals bij veel metrostations, niet meer dan een gat in de grond. Een 
kale overgang naar een andere "stad" onder het maaiveld. Zoals 
al genoemd zullen de woningen van de oude kern verdwijnen en 
vervangen worden door middelhoogbouw. Deze hoogbouw zal weer 
in dezelfde gevellijn komen te liggen als de Cerda-achtige woon
blokken. Hiermee wordt de geul tussen de bebouwing, waarin de 
groenstrook ligt, verder gedefinieerd tot aan het paviljoen. Voor de 
strook zelf heeft de gemeente een nieuw plan ontworpen waarbij er 
een plein als een tapijt van drie stroken ter plaatse van de huidige 
strook wordt gelegd. Dit plan zal ik als een gegeven beschouwen in 
de ontwikkeling van de wijk. Met mijn stedebouwkundige ingreep zal 
ik op deze invulling van de ruimte door de gemeente voortbouwen. 

v.b.n.o. 
Cerda-achtige blokken 
Flats en markthal 
Paviljoen 
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v.b.n.o. 
Bouw schoolgebouw 1939 
Huidige voorgevel school 
Gevel school centrumzijde 

Programmakeuze en opdracht 

Voor de keuze van het tweede programma naast de metro zijn er 
uit analyse een aantal belangrijke punten naar voren gekomen. De 
meest opvallende hiervan is de ge·isoleerde figging van het residen
tiele gebied ten opzichte van de omringende wijken. De rivier Besos 
enerzijds en de industriele zone anderzijds maken dat de wijk gro
tendeels op zichzelf is aangewezen. Daarnaast is er geen sprake 
van een doorgaande route in welke vorm dan ook. Dit heeft als re
sultaat dat er geen sprake is van toevallige passanten of toerisme. 
Dit wordt mede versterkt door de ligging van de wijk aan de uiterste 
rand van Barcelona ver buiten de toeristische gebieden van de stad. 
De enige route die wel door de wijk zal lopen is de nieuwe metro
lijn Unia 9. Ondanks het feit dat een metrostation vaak een nieuw 
concentratiepunt wordt van allerlei bewegingen, verwacht ik geen 
toestroming van mensen die niet perse in de wijk moeten zijn. Het 
station zal voornamelijk gebruikt gaan worden door inwoners van de 
wijk zelf. Andere passanten in de metro zullen slechts op doorreis 
zijn van of naar de periferie en de wijk niet aandoen. Een derde punt 
is de fijnmazige locale structuur van het stedelijk weefsel en de lage 
dichtheid van inwoners. Beide aspecten geven geen aanleiding tot 
het creeren van grootstedelijke programma's in de wijk. De keuze 
van mijn tweede programma wil ik dan ook voornamelijk richten op 
het residentiele karakter van de wijk en laten aansluiten op de locale 
voorzieningen en behoeften. Hiervan uitgaande ben ik op het idee 
gekomen om de basisschool nabij de locatie van het metrostation te 
gaan gebruiken als uitgangspunt voor mijn tweede programma. De 
uiteindelijke keuze is gevallen op een uitbreiding van de basisschool 



naar het brede schoolconcept. De centrale locatie van het bestaan
de schoolgebouw, de sociaal-economische klasse van de bewoners 
van de wijk en de aansluiting bij het sociale hart maken de locatie 
een ideale plaats voor een combinatie van onderwijs, zorg, sport en 
cultuur. Dit wordt versterkt door de onlangs vlakbij gebouwde biblio
theek die perfect aansluit bij het brede school concept. 

Het programma van de opdracht kan als volgt kort samengevat wor
den: 

• Metrostation, incl. kaartverkoop en kantoren uit het originele plan 

• Consultatiepureau 

• Peuterspeelzaal 

• Buitenschoolse opvang 

• Volwassenen onderwijs 

• Multifunctionele aula bruikbaar als buurtzaal 

• Mediazaal 

• Mediatheek 

• Herplaatsen sportveld met name voor basketbal 

De opdracht die ik mijzelf gesteld heb voor dit afstudeerproject is als 
volgt: 

Het ontwerpen van een uitbreiding op de bestaande basisschool, 
vo/gens het vastgestelde programma, welke aans/uiting vind bij de 
nieuwe indeling van de strook zoa/s gep/and door de gemeente Bar
celona. Hierbij moet de ruimtelijkheid op het maaiveld zo vee/ mo
ge/Jjk intact b/ijven en sociale contactplaatsen bevorderd danwe/ in 
stand gehouden worden. 
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Brede school concept 

De brede school is een netwerk van voorzieningen in en rond een 
school met onderwijs, welzijn, sport en zorg rond het kind en ge
zin. Dit concept heeft in Nederland diverse namen zoals community 
school, vensterschool, forumschool, magneetschool, buurtschool, 
bedrijfstijdenschool, open wijkscholen, onderwijskansenschool of 
spilcentrum. Het doel achter elk van deze benamingen is altijd de 
deelname van kinderen aan de samenleving, onderwijs en recreatie 
te bevorderen, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen 
en hun sociale vaardigheden te vergroten. Brede scholen ontstaan 
uit lokale initiatieven die inspelen op verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Op sommige plekken zijn brede scholen ontstaan 
om aan de vraag van werkende ouders naar naschoolse activitei
ten te voldoen. Op andere plekken zijn de handen in elkaar gesla
gen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Er is dus ook geen 
sprake van de brede school aangezien deze voor elke locatie uniek 
ingevuld kan worden afhankelijk van de behoeften van de omge
ving. Door het netwerk van voorzieningen rond de school kan de 
leraar zich richten op zijn kerntaak: verzorgen van onderwijs. In een 
brede school is de basisschool altijd de kern, uitgebreid met buiten
schoolse opvang, een peuterspeelzaal en jeugdgezondheidszorg. 
Afhankelijk van de lokale omstandigheden en vraag kan dit basis
programma aangevuld worden met sport en spel, cultuur, een bi
bliotheek, volwasseneneducatie, een consultatiebureau en andere 
instellingen. De brede school kan voor haar omgeving, de buurt of 
wijk, verschillende functies hebben: 



•De brede school heeft voor haar omgeving een educatieve functie. 
Het gaat hierbij met name om het verzorgen van goed onderwijs 
voor de kinderen in de buurt. Ook het geven van volwassenenon
derwijs behoort tot de mogelijkheden, aangezien ook hiermee de 
ontwikkelingskansen van kinderen vergroot kunnen worden. 

• De brede school kan voor haar omgeving de functie hebben van 
ontwikkeling en ontspanning door bijvoorbeeld sport en cultuur. 

• De brede school biedt haar omgeving een mogelijkheid tot opvang. 
Een brede school kan opvang bieden aan kinderen op een moment 
dat ouders dat niet kunnen omdat ze bijvoorbeeld werken. 

• Een brede school kan voor haar omgeving een positief effect heb
ben, omdat zij voor de gemeente fungeert als aangrijppunt voor so
ciale vernieuwing en opbouw van een buurt of wijk. 

• De brede school kan voor haar omgeving betekenis hebben in het 
kader van maatschappelijke samenhang en publieke ontmoeting. 

• De brede school kan een symbolische betekenis hebben voor 
haar omgeving. Voor veel kinderen, ouders en andere wijkbewoners 
heeft een multifunctioneel schoolgebouw een positieve werking en 
aantrekkingskracht. 

De brede school is een concept dat antwoord geeft op de vraag van
uit een veranderende maatschappij. De huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de persoonlijke kWaliteiten 

van mensen, aan hun communicatievaardigheden, aan hun sociale 
competentie en aan hun begrip voor cultuurverschillen. De leeftijd 
waarin kinderen primair onderwijs volgen is dan ook cruciaal voor 
de opvoeding en ontwikkeling voor de rest van hun leven. Daar
om biedt de basisschool de basis om de ontwikkelingskansen van 
kinderen gericht op te bouwen, In de aanpak van de brede school 
fungeert dit gegeven als een uitgangspunt voor de inhoudelijke en 
praktische samenwerking tussen scholen, andere organisaties die 
met en voor de jeugd werken, ouders en wijkbewoners. 

Het concept van de brede school is geen Nederlandse innovatie 
maar een interpretatie van initiatieven in het buitenland. Sinds de 
jaren 40 was er in Groot Brittannie al sprake van vergelijkbare con
cepten onder de naam "Community college" of "Community schoor". 
Hierbij was er al sprake van een combinatie van onderwijs voor kin
deren en volwassenen en integratie van verschillende instellingen 
onder een dak. In de jaren 60 was er in de Verenigde Staten ook 
sprake van een vergelijkbaar concept ender de namen "Community 
schools", "Multi-service schools, "Full service schools" en "School
community services". In de Verenigde Staten richtte de brede scho
len zich voornamelijk op (onderwijs-)achterstandsbestrijding in de 
arme wijken. De school werd een concentratiepunt voor onderwijs 
en de veelal afwezige locale voorzieningen zoals naschoolse ac
tiviteiten en Ueugd-)gezondheidszorg. Door deze concentratie van 
voorzieningen werd er beter ingespeeld op de ontwikkelingskansen 
van het kind en de familie om het kind heen. Door ook de famme er
bij te betrekken werden de kansen voor het kind nog sterker verbe
terd. Een Afrikaans gezegde verwoordt deze gedachte uitstekend: 
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It takes a whole village to raise a child. De basisgedachte achter 
dit gezegde is dat het opvoeden van een kind een gezamenlijke 
inspanning is. De verantwoordelijkheid van de opvoeding ligt niet 
alleen bij de ouders maar ook bij de rest van de familie, vrienden 
en in zekere zin de gemeenschap. Allen zullen zij invloed hebben 
op de vorming van het kind. Geprojecteerd op het brede school
concept betekent dit dat alle instellingen die zich ontfermen over de 
opvoeding, educatie en zorg in zekere zin bijdragen aan de vorming 
van een kind. Onderlinge uitwisseling van ervaringen en constate
ringen tijdens deze periode moeten ervoor zorgen dat problemen, 
zoals bijvoorbeeld leerproblemen of socialisatieproblemen, vroeg
tijdig geconstateerd kunnen worden. Op deze manier kan er tijdig 
ingegrepen worden als de situatie daar om vraagt. Op het moment 
van schrijven zijn er al diverse landen waarin gebruik wordt gemaakt 
van het brede schoolconcept. Hieronder vallen landen als Zweden, 
de Verenigde Staten, Belgie, Duitsland, Groot Brittannie, Frankrijk, 
ltalie, Spanje, Portugal, Zuid-Afrika en Australie. 

In tegenstelling tot diverse onderwijsvormen is de brede school meer 
een organisatorisch concept tussen partijen die zich bezjghouden 
met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Er vindt bijvoorbeeld geen inbreuk 
plaats op de vorm of inhoud van lessen. Dit verschil zorgt ervoor dat 
het concept breder toepasbaar is dan een onderwijsvorm. Het con
cept is daarmee dan ook niet voorbehouden aan een specifieke re
gio of land en zal dus wereldwijd kunnen werken afhankelijk van de 
opbouw van de lokale schoolsystemen. De opbouw van het onder
wijssysteem in Spanje komt grotendeels overeen met de vorm zoals 
wij die hier in Nederland kennen voor de leeftijd van O tot 12 jaar. 



De opdeling van leeftijdsgroepen is grofweg net als in Nederland. 
De voorscnoolse educatie van O tot 3 jaar voor de baby tot peuter
groep richt zich voornamelijk op opvoeding, zorg en socialisatie van 
het kind. In de leeftijdsgroep van 3 tot 6 jaar stroomt het kind door 
naar de kleutergroep en van 6 tot 12 jaar naar vorming in het basis
onderwijs. Pas na het basisonderwijs ontstaan er wat verschillen in 
het Spaanse onderwijssysteem vergeteken met het Nederlandse. 
De dagindeling wijkt wel enigszins af van de Nederlandse situatie 
vanwege de Spaanse cultuur. In plaats van het uur vrij tussen de 
middag is er de Spaanse siesta die zo'n 3 uur duurt. Dit betekent 
een veel grotere overbruggingstijd tussen de lessen in de ochtend 
en de lessen 's middags. De buitenschoolse opvang wordt hierdoor . 
een stuk belangrijker dan in Nederland het geval is. Zeker in een si
tuatie waar beide ouders gedurende de hele dag werken en het kind 
op zichzelf is aangewezen. Dit maakt het brede schoolconcept uit
stekend toepasbaar in het Spaanse schoolsysteem op mijn locatie. 
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Stedenbouwkundig ontwerp - slap 1 

Stedenbouwkundig ontwerp 

Het stedenbouwkundige ontwerp bestaat uit een verticale gelaagd
heid waarbij niet alleen gebruik wordt gemaakt van de ruimte op het 
maaiveld. Ook de ruimte ender en boven het maaiveld zullen wor
den verkend zonder daarbij het publieke domein op het maaiveld 
aan te tasten. Deze extra ruimte ender en boven het maaiveld zullen 
juist gebruikt worden om extra kwaliteit op het maaiveld te creeren 
door variatie in het karakter ervan. Het stedenbouwkundige ontwerp 
karakteriseert zich door de volgende ingrepen: 

1) In het originele plan van de gemeente wordt de strook eenmaal 
onderbroken door een straat en eindigt deze bij het eerder genoem
de kruispunt (zie afbeelding op biz. 18). Het autoverkeer krijgt in 
deze situatie voorrang op het voetgangersverkeer. Door het kruisen 
van deze weg raakt de strook gefragmenteerd en verliest deze zijn 
eenheid als tapijt in de ruimte. Om deze eenheid terug te brengen 
creeer ik een voetgangersgebied waarbij ik de strook doortrek tot 
aan de basisschool en daardoor twee kruisende wegen verwijder. 
De algemene strategie, die ook in het nieuwbouwgedeelte toege
past zal worden door de gemeente, is om meer gebruik te maken 
van de grote wegen om de buurt heen. Vanuit deze ring om de wijk 
is het mogelijk de residentiele gebieden binnen te trekken over de 
bestaande wegen. Hierdoor kunnen er grotere voetgangersgebie
den worden toegewezen zonder het autoverkeer daarmee te ver
stoppen. De weg die momenteel tussen de basisschool en de strook 
door loopt zal ik verplaatsen naar de andere kant van het schoolge
bouw. Momenteel bevindt zich hier de entree van de school op een 



achteraf liggend plein. Het gezicht van de school keert zich hiermee 
af van het sociale centrum van de wijk. Door het verplaatsen van 
de weg ontstaat er aan de "nieuwe achterzijde" van de school een 
verkeersgebied met parkeerplaatsen voor personeel. De oude en
tree wordt daarmee een personeelsingang vanaf de parkeerplaats. 
Aan de andere zijde kan de strook nu doorgetrokken worden naar 
de school toe en ontstaat er ruimte voor een nieuw gezicht van de 
school dat aansluiting vindt bij het sociale hart. Een tweede voor-
deel is het ontstaan van een verkeersvrij plein voor de entree van 
de kerk. 

2) Om het architectonische ontwerp compact te houden heb ik de 
locatie van het originele metrostation ongeveer 50 meter in de rich
ting van de bestaande basisschool verplaatst. Deze verschuiving 
vindt plaats langs de hoofdweg waaronder de metrotunnel loopt. 
Het verplaatsen van het station heeft dan ook geen effect op de , 
loop van de metrotunnel in zijn geheel. Een voordeel van deze ver
schuiving is tevens dat deze onder het huidige kruispunt van wegen 0 
komt te liggen. Hierdoor krijgt de schacht van het metrostation, die 
qua schaal enorm is voor zijn omgeving, meer ruimte ten opzichte 
van de omliggende bebouwing dan de oorspronkelijke locatie. De 
entree van het station blijft ongeveer op dezelfde locatie liggen als in 
het originele ontwerp. De uitloop is nu echter niet meer in de richting 
van de school maar in de richting van het paviljoen. Hierdoor ervaart 
men bij het verlaten van de metro de lengte van de strook en staat 
men direct in het sociale hart, de grootste kwaliteit van de buurt. De 
uitgang van de metro wordt hiermee de voordeur van de buurt. 
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Sledenbouwkundig ontwerp - stap 3 

3) Ter plaatse van de basisschool zal de strook een verdieping in 
het maaiveld zakken en creeert daarmee een schoolplein dat on
derdeel blijft van het publiekelijk domein. Door deze verwevenheid 
tussen publiek en privaat domein blijft het plein ook buiten schooltijd 
bruikbaar voor de buurt. Kinderen die gebruik maken van de buiten
schoolse opvang kunnen daarnaast ook nog contact hebben met 
kinderen die geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. 
De plint die ontstaat door de verlaging van het plein geeft aanleiding 
tot uitloop van ruimten naar het plein toe en creeert tegelijkertijd een 
veilige omheining voor sport zonder hekken te plaatsen. Vanaf het 
maaiveld ontstaat er een tribunewerking met uitzicht op het school
plein. Het gevolg van de verlaging van het plein voor de metro is 
dubbelzijdig. Enerzijds verlaagt het de constructieve druk van het 
grondpakket wat normaal gesproken op het dak van de metro ligt. 
Een tweede voordeel is dat door de verlaging het dak van de me
tro bloot komt te liggen en er daarmee daglichttoetreding mogelijk 
wordt in de metroruimten. Hiermee wordt er ingespeeld op het ver
schijnsel van non-ruimte wat je vaak ervaart in metrostations. Het 
ondergrondse labyrint van metrostations ontbeert vaak een relatie 
met plaats, tijd en vooral een dynamische omgeving. Het toe laten 
treden van daglicht creeert een besef van tijd, het bijkomende uit
zicht creeert een bewustzijn van plaats en een dynamische omge
ving. 



4) De twee nieuwe bouwvolumes scharen zich rondom het school
plein aan het einde van de strook. Deze blokken staan vrij in de 
ruimte om het publieke domein er omheen te kunnen laten stromen. 
Door niet tegen het bestaande schoolpand aan te bouwen behoudt 
deze zijn eigen karakter die typerend is voor het industriele karakter 
van de bebouwing rondom de wijk. Zichtlijnen vanuit de omringende 
straten zorgen er bij deze configuratie voor dat de brede school altijd 
zichtbaar is en dat de ruimtelijkheid van de locatie behouden blijft. 
De nieuwe blokken volgen het orthogonale grid van de bebouwing 
die rondom de strook aanwezig is. Daardoor vindt deze een aan
sluiting in het aanwezige stedenbouwkundige weefsel. Aan deze 
blokken hangen twee dozen over het publiekelijk domein. Hiermee 
wordt een stedelijk afdak gecreeerd wat de abrubtheid van de over
gang tussen binnen en buiten verzacht. Door de bescherming tegen 
zon en regen ontstaan er tevens sociale ontmoetingsplaatsen v66r 
de entrees van het brede schoolprogramma. Het uitzicht van deze 
dozen richt zich voornamelijk op het schoolplein, de lengte van de 
strook en langs de straat d'Enric Sanchis. 

Stedenbouwkundig onlwerp - stap 4 
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Concept 

Het concept voor het ontwerp bestaat uit een verdiept schoolplein 
met daar omheen twee solide fundamenten. Vanaf het maaiveld rij
zen deze drie verdiepingen omhoog. Aan deze fundamenten han
gen transparante dozen die het grootste deel van het programma 
herbergen. De combinatie van deze elementen levert een continu
iteit op van de strook van de gemeente, die eindigt in de holte en
der de laatste hangende docs. Rondom het schoolplein ontstaan 
er diverse openbare zones, op en ender het maaiveld, met alle
maal een andere kwaliteit. Het ene fundament behoort toe aan het 
programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en richt zich met name 
op zorg en opvoeding. Het tweede fundament behoort toe aan het 
schoolprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit fundament 
is middels een brug gekoppeld aan het bestaande schoolgebouw. 
Deze brug is zowel een fysieke als gevoelsmatige scheiding tussen 
de plaats van leren en die van ontspanning. Tussen deze twee fun
damenten, aan het verdiepte schoolplein, ligt het programma voor 
de buitenschoolse activiteiten zeals buitenschoolse opvang, sport, 
hobby en het volwassenen onderwijs. Belangrijke uitgangspunten in 
het ontwerp zijn basale thema's zeals licht, routing, ruimtelijkheid en 
multifunctionaliteit van de ruimte. 



Ruimtelijke organisatie 

De entree van de metro bevindt zich op de strook en heeft een ge
zicht gekregen door het volume van het fundament. Dit volume zorgt 
er ook voor dat de metro afsluitbaar is tijdens de nacht en de trap en 
roltrappen overkapt zijn tegen weersinvloeden. De lift van de metro 
bevindt zich aan de zijkant van het volume. Panelen die de grond in 
zakken sluiten 's nachts de ingangen af en completeren het volume 
van het fundament. Beide entrees van de metro keren zich af van 
de zorgfunctie van het volume om een scheiding tussen de groepen 
te behouden. Met de lift en roltappen komt men uit in de centrale hal 
van de metro waar zich de kaartverkoop en kaartcontrole bevindt. 
Deze ruimte is twee verdiepingen hoog en heeft daglichttoetreding 
door de spleten tussen de treden van de tribunetrap. Het kantoor
gedeelte van de metro die zich boven de kaartverkoop bevindt heeft 
hierdoor ook uitzicht over het schoolplein. Dit uitzicht levert een dy
namische omgeving op die vaak ontbeert in ondergrondse ruimten 
zoals de metro. Vanuit de centrale hal zorgen drie grote doorzich
ten voor uitzicht op de liftruimte van de metro. Na de kaartcontrole 
zakt men een stuk om de liftruimte meer hoogte te geven. Vanaf 
dit punt is er ook een aansluiting op het vluchttrappenhuis van de 
metroschacht naar het maaiveldniveau. De liftruimte heeft een vier
kante vorm bovenop de cilindervorm van de metroschacht. Hierdoor 
ontstaat er een aansluiting op de overige ruimten van de metro en 
wordt er een fundatie gecreeerd voor de bovenliggende bebouwing. 
De hoeken van deze vierkante vorm krijgen een commerciele of cul
turele invulling door het toevoegen van vitrines. De wachtruimte voor 
de liften heeft net als de centrale hal daglichttoetreding en uitzich~t._1-1!!!!11!!1!11111---------~~ 



Bij de liftruimte wordt dit bereikt door middel van twee daklichten 
die zijn opgenomen in het basketbalveld van het schoolplein. Ook 
hier voegt dit een dynamische omgeving toe aan de ondergrondse 
ruimte. Met de snelliften gaat men vanuit de liftruimte naar beneden 
om bij de perrons uit te komen. Bovenop de liftruimte bevindt zich 
het schoolplein met basketbalveld. 

Vanaf het schoolplein heeft men direct toegang tot het gebouw via 
een multi-functionele hal. Deze hal werkt als centrale verkeers
ruimte tussen het schoolplein, de kleedkamers en toiletten, de bui
tenschoolse opvang en de route naar de aula en leslokalen in het 
bestaande gebouw. Door de mast van de ruimte is deze bij slech
ter weer tevens bruikbaar als speelruimte grenzend aan de buiten
schoolse opvang. De ruimte biedt dan een beschutte hoek en een 
open hoek met uitloop naar het door de aula overdekte deel van het 
schoolplein. Aan het einde van deze hal bevindt zich de toegang tot 
de lokalen voor buitenschoolse opvang, volwassenen onderwijs en 
buitenschoolse activiteiten zoals cursussen en hobby's. Deze loka
len grenzen, net als de hal, aan het schoolplein. Door de orientatle 
richting het noorden kunnen deze lokalen zeer transparant worden 
uitgevoerd richting het schoolplein zonder overlast te hebben van di
rect zonlicht. De omliggende bebouwing en orientatie zorgen er voor 
dat deze ruimten altijd in de schaduw liggen. De ruimten zijn dan 
ook uitgevoerd met schuifpuien aan de pleinzijde zodat bij openen 
de lokalen doorlopen in het schoolplein. Aan de andere zijde van de 
lokalen bevindt zich de gang die deze ruimten ontsluit. Deze lange 
gang heeft bij de entree van de lokalen een verbreding die deze 
entree's markeert Daarnaast levert deze verbreding ook een ver-



zamelruimte voor het lokaal op. De lange dichte zijwand heeft een 
meerwaarde gekregen door deze uit te voeren als een fel gekleurde 
kastwand die helemaal door loopt tot in de hal als vitrine. Door een 
groot deel van de bergruimte uit de lokalen te houden zijn deze vrij
er indeelbaar en krijgt de gang een tweede functie als uitbreiding 
van het lokaal. Hierdoor is de gang meer dan een noodzakelijke 
verbinding tussen A en B. Deze kastwand herbergt tevens de gar
derobe per lokaal en gedeelde wastafels. Langs de bovenzijde van 
de kastwand is er een smal daklicht gecreeerd dat de gang voorziet 
van daglicht. Het vallicht dat door deze spleet naar beneden komt 
accentueert de kastwand nogmaals. Naast het daglicht levert deze 
spleet een zichtlijn naar het erboven hangende volume van de aula. 
Op deze manier ontstaat er een visuele relatie tussen beide ruim
ten. De glazen wanden tussen de lokalen en de gangzone zorgen 
ervoor dat er licht van het daklicht in de gang kan doordringen in 
de lokalen. Hierdoor wordt de ruimte vanuit twee zijden verlicht wat 
zorgt voor een meer egale verdeling. Een tweede voordeel van de 
glazen wand is dat zowel het lokaal als de gang visueel groter lijken 
dan deze daadwerkelijk zijn. Dit voorkomt het benauwde gevoel dat 
snel kan ontstaan bij ondergrondse ruimten. 

Vanuit de multifunctionele hal aan het schoolplein gaat er in het fun
dament zowel een trap als een lift naar de bovengelegen verdiepin
gen. Op de begane grond bevindt zich de eigenlijke hoofdentree 
van de school met daarnaast de ruimte voor de conci~rge. De leng
te van het volume, diverse zichtlijnen en een spleet voor daglicht 
breken de verdiepingen in het blok open en creeren een ruimtelijk 
effect. De trap naar de volgende verdieping ligt in het verlengde van 



de trap vanaf het schoolplein. Hierdoor ontstaat er een doorgaande 
route van het schoolplein naar de brug tussen de nieuwbouw en de 
bestaande bouw. Langs de trappen zijn fel gekleurde persroosters 
geplaatst die dienen als ballustrade voor de trappen en trapgaten. 
Op de verdiepingen ontstaan er door de persroosters dunne semi
transparante wanden die djenen als garderobe voor de aula en me
diatheek. Op de eerste verdieping biedt het fundament de toegang 
tot de multtfunctionele aula, het bestaande schoolgebouw en de 
mediatheek op de tweede verdieping. De brug tussen het bestaan
de schoolgebouw heeft zowel een functionele als psychologische 
functie. Bij het doorlopen van de brug ontstaat er het gevoel over te 
gaan in een andere zone. De ene zone waarin er geconcentreerd 
geleerd moet worden en de andere zone met alle ontspannende ac
tiviteiten zoals sport, spel en ontspanning. De transparante wanden 
en dak van de brug versterken de overgang door het gevoel even 
contact met buiten te maken. 

De aula ligt tangs de hoofdroute van het schoolplein naar de lesloka
len, maar maakt geen onderdeel van die route uit. Hierdoor ontstaat 
de mogelijkheid de ruimte apart te gebruiken door andere groepen. 
De korte route vanaf het bestaande schoolgebouw zorgt wel voor 
een makkelijke toegang van de leslokalen naar de aula en medi
azaal. De aula bestaat uit een grote ruimte van twee verdiepingen 
hoog en aan drie zijden omgeven door glas. In deze ruimte staat 
een kubusobject als meubel in de ruimte. In dit volume bevinden 
zich de toiletten, keuken, bar en de mediazaal. Door de excentri
sche plaatsing van dit object in de aula ontstaan er diverse zones 
met verschillende karakters in de ruimte. De grote ruimte blijft vrij 



indeelbaar afhankelijk van de beoogde gebruiksfunctie. In de mid
dagen kan deze gebruikt worden voor de lunch, bij regenachtige 
dagen als speelruimte voor de kleuterklassen, en 's avonds voor 
voorstellingen voor kinderen of volwassenen. De dichte wand van 
het fundament zorgt in het laatste geval voor een niet afleidende 
achtergrond. Daarnaast is deze ruimte ook geschikt voor sporten 
en andere activiteiten zoals aerobics, steps, yoga en danslessen. 
Met deze brede toepasbaarheid overstijgt de ruimte het standaard
gebruik van de school en wordt het als multifunctionele ruimte ge
schikt voor de hele buurt. De voorgevel van deze zone kijkt tussen 
de bestaande bebouwing en nieuwbouw door over de lengte van de 
strook. De zone voor de bar is een stuk smaller maar blijft ruimtelijk 
door de grote glaswand van de gevel met uitzicht over het school
plein. Aan de andere zijde van het object ontstaat er een gang die 
langs het fundament naar de toiletten toe loopt. Vaak is de route 
naar de toiletten een weg die steeds nauwer en donkerder wordt. 
Hier wordt de ruimte steeds lichter en ruimtelijker door de glaswand 
van de zijgevel. Deze gang loopt naar de zone achter het object 
waar de entree van de toiletten zich bevinden. De breedte van deze 
zone is nog smaller dan de gang emaartoe maar blijft wederom ge
voelsmatig grater door de glaswand van de gevel. 

Het tweede fundament, voor de leeftijdgroep van 0 tot 4 jaar, onder
scheidt zich van het andere fundament door zijn bredere afmeting 
waarmee deze aansluit op het grid van de strook. De breedte biedt 
de mogelijkheid om het volume te voorzien van een breder program
ma dan alleen die van verkeersruimte. Het fundament zal dan ook 
het gedeelde programma van de twee gebruikersgroepen bevat-



ten. De entree tot het programma van dit gebouw profileert zich net 
als bij het schoolgebouw als een glazen pui in de massieve wand. 
Hierdoor krijgt de entree een open uitstraling en wordt de drempel 
tot toetreding gevoelsmatig verlaagt. Eenmaal binnen komt men in 
de centrale hal met de zorgcentrale en informatiebalie. De hal dient 
tevens als ontsluiting naar het bovengelegen programma middels 
een trap en een lift. Het trappenhuis heeft een glazen pui op elke 
verdieping om het daglicht, dat binnenkomt via het daklicht, verder 
het volume in te verspreiden. Een gedeelde toiletgroep bevindt zich 
in het trappenhuis tussen de eerste en tweede verdieping. Op de 
eerste verdieping bevindt zich het programma van het consultatie
bureau en een gedeelde administratie. De wachtruimte en de ad
ministratie bevinden zich in het fundament, het overige programma 
van het consultatiebureau in de hangende doos. Vanuit de wacht
ruimte komt men in de centrale ruimte van het bureau. De plaatsing 
van twee spreekkamers als los object in deze ruimte zorgt voor de 
definiering van gangen naar de andere ruimten. De ruimten voor de 
arts, verpleegkundige en cursusruimten zijn tegen de wanden van 
het volume geplaatst voor daglicht en uitzicht over het schoolplein 
en de strook. Tussen de ruimte voor de verpleegkundige en de arts 
aan de schoolpleinzijde bevindt zich een gedeelde onderzoeksruim
te waarvan de binnengevel is voorzien van mat glas. Aan de andere 
zijde van het volume bevinden zich de twee cursusruimten van het 
consultatiebureau. Op de tweede verdieping bevindt zich de peuter
speelzaal. In het fundament is er een gedeelde keuken en stafruim
te. De stafruimte opent zich in het volume via een schuifpui naar 
een patio met groenwand. Vanuit deze patio heeft: men zicht over 
de lengte van de strook. Vanuit het fundament gaat men direct naar 



een van de twee groepsruimten. Tussen deze twee groepsruimten 
bevindt zich de rustruimte en een kindertoilet dat direct toegankelijk 
is vanuit de groepsruimte. Door middel van een harmonicapui gren
zen beide groepsruimten aan een buitenspeelplein. Door de har
monicapui is de buitenafscheiding nagenoeg volledig te verwijde
ren waardoor de binnen- en buitenruime in elkaar gaan overlopen. 
Tevens ontstaat er de mogelijkheid beide groepen te laten mixen 
via het speelplein. Net als de groepsruimten heeft dit plein uitzicht 
over het schoolplein en de strook. De kopgevel is aan de pleinzijde 
vootzien van een groenwand voor een natuurlijk uitzicht vanuit de 
groepsruimte. In deze groenwand zijn enkele sleuframen aange
bracht die het uitzicht over de lengte van de Carrer d'Enric Sanchez 
waarborgen. Boven het speelplein zijn houten balken aangebracht 
met daartussen houten lamellen gericht op het zuiden. Deze voor
komen direct zonlicht op het speelplein en in de groepsruimte op het 
warmste moment van de dag. De ruimte tussen de lamellen zorgen 
voor behoud van het uitzicht naar boven en doorgang van andere 
elementen zeals regen en wind. Het geheel van balken en lamel
len begrenzen de speelruimte aan de bovenzijde en versterken een 
geborgen gevoel. 
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Betonnen bokken 

Primaire vakwerken 

Secundairvakwerk 

Constructle schoolfundament 

Constructie 

Een groot gedeelte van het ontwerp wordt gebouwd bovenop de 
betonconstructie van de metroruimten. De keus voor het voorzetten 
van deze betonconstructie ligt voor de hand en sluit conceptueel 
aan bij gewenste massa van de verticale fundamenten. De kopse 
kanten van de twee fundamenten bestaan uit betonnen bokken met 
ingestorte draadeinden voor bevestiging van de dozen. De bok ter 
plaatse van de metro uitgang bestaat op maaiveldniveau uit twee 
kolommen die de verticale krachten doorgeven aan de onderlig
gende constructie. De stabiliteit wordt gegarandeerd door deze via 
de vloer van niveau 1 te verplaatsen naar de wand tussen de metro 
entree en de hal met zorgcentrale. Tussen deze bokken worden de 
wanden van het blok gestort die tevens de stabiliteit zullen verzor
gen. In deze blokken zullen ook de vloeren en daken worden mee
gestort. Hierdoor wordt het mogelijk om plaatselijk snedes te maken 
in de vloer en het dak voor daglichttoetreding. 

De dozen die aan de fundamenten hangen bestaan uit vakwerklig
gers van twee verdiepingen hoog. Deze worden opgehangen aan 
de draadeinden die zijn ingestort in de twee bokken op de kopse 
kanten. Aan het einde worden er tussen de vakwerken een derde 
vakwerk gemonteerd die de doosvorm voltooid. De vloeren en da
ken bestaan uit kanaalplaatvloeren die direct overspannen tussen 
het fundament en de derde vakwerkligger. Door de buitenruimte van 
de peuterspeelzaal zal het dakvlak een extra ondersteuning nodig 
hebben omdat overspannen in de andere richting niet mogelijk is. 
Hiervoor is een extra verdiepingshoge ligger toegevoegd halver-



wege de vakwerkliggers aan de zijkanten. Er is gekozen voor een 
vierendeelligger om een zo vrij mogelijke uitloop te behouden vanuit 
de binnenruimten naar de buitenruimte. Deze ligger zorgt er tevens 
voor de kanaalplaatvloeren van de tweede verdieping dunner kun
nen worden uitgevoerd. Het benodigde isolatiepakket kan in deze 
extra ruimte worden toegepast waardoor de vloerafwerking binnen 
en buiten op dezelfde hoogte kunnen liggen. 

Het dak van de ruimten voor buitenschoolse opvang en de kanto
ren van de metro direct onder het maaiveld zullen bestaan uit ka
naalplaatvloeren. Dit zorgt voor een snelle plaatsing en eenvoudige 
combinatie met de betonnen wanden, de stalen hoedliggers en de 
prefab betonnen liggers. 

-··· 

- Betonnen bokken 

- Primaire vakwerken 

- Secundair vakwerk 

Vierendeelligger 

Construdie zorgfund~ment 



I 
I 

11 I / 
191 /',/ 

/ 
! I 
I I 

k 
'I 

/ 
/ 

i+:1 

I I -· ----- ---~ --+- ---------·-
! 

I I 

Indirect 
zonlicht 

Gevelsysteem 

Het gevelsysteem voor de hangende dozen bestaat uit een tweede
huid fac;ade. Hiermee is een hoge mate van transparantie te bereiken 
zonder daarbij overlast van zonlicht of warmte te veroorzaken. Het 
systeem bestaat uit een enkelglas buitenblad, een spouw met vaste 
lamellen en een dubbelglas binnenblad. De spouw bevat aan de on
derzijde en bovenzijde af te sluiten roosters die in verbinding staan 
met de buitenlucht. Kllmaattechnisch gezien heeft deze opbouw een 
aantal voordelen. In de zomersituatie zal het directe zonlicht door 
het enkelglas gaan en op de lamellen in de spouw omgezet Wor
den in warmte. De wanne lucht zal stijgen en door de open roosters 
aan de bovenzijde afgevoerd worden. Door onderdruk in de spouw 
zal koele loeht vanaf onder aangevoerd worden. Op deze manier 
ontstaat er een circulatie van lucht in de spouw. De warme lucht 
die aanwezig is in de spouw zal het grootste deel van zijn warmte 
uitstralen in de richting van de minste weerstand, het enkelglas. In 
de wintersituatie zullen de roosters, en daannee de spouw, worden 
afgesloten. In deze situatie zal de stilstaande lucht in de spouw ex
tra isoleren in combinatie met het dubbel glas. Pe lamellen in deze 
spouw heb ik uitgevoerd in zwart aluminium waarbij de voorrand 
overeen komt met de horizontale belijning in het natuursteen van de 
fundamenten. Hierdoor ontstaat er een visuele relatie tussen beide 
volumes. De verticale afstand tussen de lamellen is voldoende voor 
een normale kijkhoek naar voren en beneden. Op deze manier ont
staat er een zichtrelatie vanaf binnen en buiten tussen het maaiveld, 
schoolplein en de hangende doos. Voor de hogere omringende be
bouwing sluit het volume zich door de lamellen. 



Materialisering en detaillering 

Het ontwerp is in zijn geheel terughoudend gematerialiseerd. Door de 
krapte van de locatie en de drukte in het aanzicht van de omringende 
bebouwing heb ik gekozen voor eenvoud in kleur en materiaal naast 
de eenvoud van de vorm. Hiermee ontstaat er ondanks de verdich
ting rust en een bepaalde elegantie in het ontwerp. Ook de afwer
king aan de binnenzijde van het ontwerp heeft een relatief neutrale 
materialisering. Door het neutrale kleurgebruik in de afwerking van 
het interieur krijgen de gebruikers de kans het gebouw aan te kleden 
en de nodige kleur te geven. De losse en sommige vaste inrichting, 
werkstukken van schoolprojecten, en de gebruikers zelf zijn de kleur
elementen in het gebouw die daarmee ook constant wijzigen. Met 
dit uitgangspunt wordt voorkomen dat een kleurrijk gebouw veel 
drukker wordt door de inrichting en het gebruik. 

De gevelbekleding van de fundamenten bestaat uit 160mm hoge 
horizontale stroken grijze graniet met verspringende stootvoegen. 
Op detailniveau komt deze maat, of een meervoud ervan, terug bij 
allerlei andere elementen zeals trapoptredes, deurhoogten, door
gangen en plafondhoogten. Hierdoor ontstaan er nette aansluitin
gen en doorlopende lijnen op allerlei punten van het gebouw. Deze 
horizontale stroken worden verlijmd op een aluminium of stalen 
stelconstructie welke tegen de betonnen hoofddraagconstructie aan 
wordt bevestigt. Het materiaal heeft een zware, solide uitstraling wat 
versterkt wordt door de horizontale stapeling van de dunne stroken. 
Hiermee ontstaat er een visuele rust over het ontwerp doordat er 
een lichte docs aan een zwaar "fundament" hangt. Het solide uiter-
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lijk van dit ufundament" geeft tevens een gevoel van permanentie. 
Hieruit ontstaat het gevoel van een basis waar altijd op terug geval
len kan worden. Dit sluit aan bij het karakter van de school als spil in 
de vorming van het kind. Deze granieten materialisering loopt door 
rondom de hele vorm van het fundament en zowel binnen als buiten. 
Dit resulteert in een bepaalde continu"lteit en herkenbaarheid van de 
massa door het ontwerp heen. Een voorbeeld hiervan is de herken
baarheid van het fundament in de metrohal. Ook het dakvlak van 
het fundament zal bedekt worden met granieten platen omdat de 
omringende bebouwing hierop uitkijkt. Deze platen zullen aansluiten 
op de voegen van de zijwanden. Door middel van een middelgrove 
perforatie van ongeveer 20mm in de platen zal het water afgevoerd 
worden naar de ondergelegen dakbedekking. Openingen voor dag
licht zijn spaarzaam toegepast in de gevel en minimaal gedetailleerd 
om het gevoel van massa te behouden. De ramen bestaan uit een 
serie horizontale, kozijnJoze stroken die opgaan in het raster van 
de granieten stroken. Oak in het dakvlak zijn de ramen opgenomen 
in het vlak van de gevelbekleding. De gevels van de hangende do
zen bestaan gratendeels uit glas. Bij de detaillering is getracht deze 
gevel zo transparant mogelijk te houden zonder de warmte en het 
directe licht van de zan binnen te halen. Hiervoor zijn zwarte alumi
nium lamellen aangebracht in de spouw van de gevelconstructie. 
Het dak van de dozen zullen warden voarzien van een sedumdak. 
Dit om het aanzicht te veraangenamen vanuit de omringende be
bauwing en om gebruik te maken van de thermische voardelen. In 
de zomersituatie zal de massa zonwarmte tegen houden en in de 
winter aJs extra isolatielaag dienen tegen warmteverlies van binnen
uit. Het sedumdak is geschikt voor warme landen zoals Spanje. 

30 Detail aansluiting gevel op dakvlak doos 



Conclusie 

Concluderend aan dit verslag zal ik nog enige toelichting geven op 
het afstudeerproces wat ik heb doorlopen, mijn persoonlijke ervarin
gen tijdens dit proces en de leermomenten die ik hierbij heb opge
daan. 

Eind 2003 ben ik net als de andere studenten van dit atelier vol goe
de moed begonnen aan dit afstudeerproject. Een aantal maanden 
later veranderde de situatie na een verkeersongeval. Hieraan heb ik 
tot op de dag van vandaag diverse fysieke klachten overgehouden. 
De invloed op mijn project uitte zich met name in het niet bij kunnen 
houden van het tempo in het atelier en moeite met het ordenen en 
verwerken van informatie. Dit heeft uiteraard grote invloed op het 
ontwerpproces waarbij keuzes naar mijn idee uit analyse en inter
pretatie dienen voort te komen. Het ontwerpproces is dan ook zeer 
moeizaam verlopen met diverse pauzes verspreid over de afgelo
pen 5 jaar. Uiteraard is niet alle tegenslag toe te kennen aan de 
gevolgen van het ongeval, ik dien ook kritisch te zijn over de manier 
waarop ik mijn ontwerpcapaciteiten heb toegepast tijdens dit pro
ject. 

Tijdens het proces zijn er een aantal punten geweest waar ik naar 
mijn idee niet goed genoeg op gereageerd heb. Allereerst de duali
teit van de omvang van mijn afstudeerlocatie. Deze is tegelijkertijd 
erg groot door zijn lengte en klein door de breedte ervan. Een twee
de punt is het te lang wachten met het definieren van een definitief 
tweede programma naast het metrostation. De combinatie van deze 
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twee punten hebben ervoor gezorgd dat de basis voor een ontwerp 
lange tijd niet heeft vast gestaan. Dit heeft vervolgens geleid tot di
verse dwalingen en ontwerpen waarbij elke keer andere uitgangs
punten werden aangenomen. De keuze voor het gebruiken van het 
bestaande schoolgebouw en het pleinontwerp van de gemeente als 
uitgangspunt heeft hierin duidelijkheid geschapen. 

De pragmatisch ontwerphouding die ik heb aangenomen tijdens dit 
afstudeerproject heeft geleidt tot een ontwerp wat opvalt door zijn 
vorm, maar toch niet dominant is door zijn eenvoud en terughou
dende materialisering. Een eenvoud die naar mijn idee goed past 
op de krappe locatie en die een tegenstelling is vergeleken met de 
drukke gevels van de omringende bebouwing. De verticale geraagd
heid en de verlaging van het schoolplein hebben ervoor gezorgd 
dat, ondanks de afmetingen van de locatie er toch een flink pro
gramma toegevoegd kon worden. Hierbij is de openheid van het pu
blieke domein op het maaiveld nauwelijks aangetast. Verder heeft 
de metro-ingang een gezicht gekregen en is er gereageerd op de 
non-ruimte die een metro vaak is. De verdieping van het plein heeft 
als resultaat dat de metro meer dan een ruimte in de massa van de 
grond is geworden. In zekere zin heeft het een fa~ade gekregen met 
daglicht en uitzicht. De stedelijke inpassing en verticale gelaagdheid 
van het ontwerp creeren diverse openbare ruimten met verschillen
de karakters onder en rondom de volumes. Deze ruimten zullen als 
sociale contactplaatsen gaan functioneren door hun eigenschappen 
zonder dit te hoeven forc::eren. Door het vrijstaande karakter van het 
ontwerp behoud alle bestaande bebouwing rondom de locatie zijn 
eigen identiteit. Het ontwerp is een uitbreiding op het bestaande 

schoolpand en het profileert zich op deze manier ook als zodanig. 
Hiermee wordt tegelijkertijd ook aangegeven dat de basisschool niet 
het gebouw zich toe-eigent, maar dat er sprake is van meerdere 
mogelijke gebruikersgroepen. 

Een van de redenen van de keuze voor dit afstudeerproject was 
het afstuderen in groepsverband. Achteraf gezien heb ik dit als zeer 
prettig ervaren en heeft het zeker gestimuleerd tijdens het proces. 
De gezamenlijke bijeenkomsten met zowel Rene van Zuuk als de 
medestudenten van dit atelier zijn als nuttig ervaren. De onderlinge 
discussie heeft vaak tot andere gedachten en inzichten geleid dan 
verwacht. Soms heeft dit echter wel wat verwarring gebracht maar 
hierin dient de student zijn eigen keuzes te maken. 

Afsluitend aan dit verslag wil ik graag mijn begeleiders, Rene van 
Zuuk, Jacob Voorthuis en John Swagten bedanken voor hun be
geleiding tijdens dit afstudeerproject. Daarnaast nog een speciaal 
woord van dank voor Ohr. Buurke voor zijn advies en steun tijdens 
deze periode. 

Joost Boks 

11 September 2008 
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