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De expansiedrift 
beteugelt? 

Na het uitschrijven van een prijsvraag in 2002 
werd het Hochschule-gebied weer onderwerp van 
het stadsdebat in Zurich. Het intensiveren van dit 
gebied, wat als doel werd gesteld in de prijsvraag, 
leidt haast automatisch tot het verstoren van 
het gekoesterde en zorgvuldig geconstrueerde 
stadsbeeld vanaf de Lindenhof. Als we kijken naar 
dit stadsbeeld, zien we de hoofdgebouwen van 
zowel de ETH als de Universiteit van Zurich boven 
de stad uit torenen. Hun ligging en architectonische 
expressie zijn representatief voor hun status, 
'verheven' boven de rest van de stad als 'Stadtkrone'. 
De ETH heeft zelfs juridisch gezien een status aparte, 
het is namelijk niet zozeer een universiteit van 
Zurich, maar een universiteit van het gehele land, 
zoals het Eidgenossische aangeeft in de afkorting 
Eidgenossische Technische Hochschule. Met een 
begroting van 2,3 miljard Zwitserse Frank (1,4 miljard 
Euro) is de ETH het kenniscentrum van Zwitserland. 
Oak de universiteit van Zurich heeft een budget van 
bijna 1 miljard Frank. In vergelijking, de TU/e heeft 
ongeveer een budget van 244 miljoen euro. De 
bundeling van beide universiteiten levert dus een 
enorm conglomeraat op van kennis en ervaring. De 
stadscampus is gedurende de jaren uitgewoekerd 
vanaf de twee hoofdgebouwen alle richtingen op, 
waardoor veel historische gebouwen in het bezit zijn 
van voornamelijk de Universiteit van Zurich. Beide 



universiteiten hebben in de afgelopen tientallen 
jaren nauwelijks nieuwbouw gepleegd, waardoor 
er weinig nieuwe impulsen zijn gegeven en er geen 
sprake is van het verbeteren van coherentie op de 
campus. 
De grenzen van deze campus blijven, oak in het 
winnende nieuwe plan (wat ik later zal behandelen), 
onduidelijk. Er wordt geen antwoord gegeven 
op de vraag hoe de campus om moet gaan met 
de omliggende stad. Het introduceren van een 
aankondiging van de campus zal bezoekers, die al 
dan niet de campus als doel hebben, er geleidelijk 
op wijzen dat zij zich 'ergens anders' naar toe 
bewegen, omringd zullen zijn door een ensemble 
aan gebouwen met een gezamenlijk karakter of 
institutionele uitstraling. 
Het doel in mijn afstudeertraject is om een 
woongebouw te ontwerpen, een guesthouse, waar 
buitenlandse uitwisselingsstudenten en professoren 
tijdelijk wonen en dat zich tevens manifesteert 
als een poortgebouw van de campus, waar zich 
de publieke route tussen de stad en de campus 
doorheen wringt. 
Het wonen kan de aansluiting zoeken met de stad, 
waar zich in de nabijheid meerdere woongebouwen 
bevinden, maar wordt hier opgeladen met de 
verbondenheid met beide universiteiten. 
Dater bij beide universiteiten een noodzaak is 
tot het verkrijgen van nieuwe accommodaties, 
wordt duidelijk als we bijvoorbeeld kijken naar de 
uitbreidingsplannen van de ETH op de Hongerberg
campus, waar een nieuwe leefomgeving zal komen, 
wat plaats gaat bieden aan a.a. academische gasten 
die maximaal een week blijven. Beide universiteiten 
verzorgen nu al samen een verblijfsplaats voor 
buitenlandse gastprofessoren, iets dat noodzakelijk 
is gezien het hoge percentage professoren van uit 
het buitenland. 



De typologie ontleed 
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Universiteit van Oxford 1500 

2.1. Van colleges via dorms tot halls 

In de Middeleeuwen gebeurde het vaak dat mensen 
in hun huis een gespecialiseerde bibliotheek hadden 
en dat zij samen met anderen een agglomeratie van 
cellen vormden rondom een gedeelde ruimte, om 
zo een kleinschalig college te vormen 1 

• Studenten 
kwamen naar deze colleges toe en werden 
medebewoners van de huizen. Door de toevoeging 
van eetzalen, keukens, bibliotheken en kerken werd 
het een kleine stad in een stad, zoals tegenwoordig 
nog te zien is in Oxford en Cambridge. 

De impact van deze (eerst kleinschalige) colleges 
op de kleinere steden was groot, omdat het 
een overheersende structuur werd. In sommige 
universiteitssteden wordt nog steeds gewoond in de 
collegegebouwen zelf en niet in aparte gebouwen 
ergens anders in de stad. 
Er bestaat bij deze universiteiten ook geen a pa rte 
term voor deze slaapgedeeltes. In de Engelse taal 
wordt van studenten, die wonen in de gebouwen 
waar zij ook colleges krijgen, vaak gezegd dat zij 
'living in college; simpelweg leven in de colleges zelf. 

In veel steden werden echter wel aparte gebouwen 
gebouwd om daar studenten te huisvesten, in 
Amerika destijds dormitories genoemd. De 'dorms' 



Watterson Towers - Illinois State University 

dienden eerst alleen als plaats om te slapen en er 
golden vaak strenge regels waarbij naleving werd 
gecontroleerd door een huisoudste. Oak waren 
er aparte afdelingen voor mannen en vrouwen 
hetgeen tot ongeveer 2000 beleid was in heel 
Amerika. 

Deze'slaapgebouwen'functioneerden tot eind 
van de laatste eeuw vaak goed, maar de meeste 
universiteiten voerden vanaf de millenniumwisseting 
een ander beleid2 • Dormitories warden verruild 
voor residence halls (USA) of halls of residence (UK). 
De hall of residence is niet meer sec een plaats om 
te slapen, maar wordt opgeladen met een grate 
hoeveelheid aan functies die het !even op de 
campus en met medestudenten moet verrijken. 
De Michigan State University heeft het grootste 
aantal halls ter wereld en stelt op de website van het 
department of residence life dat"On-campus living is 
a vital component of the collegiate experience, and 
[we] hope that you will make the wise decision to 
live in our residence halls or apartments. Residence 
Life staff members are exceptionally talented and 
committed individuals who can help you to make 
the most of this unique experience"3 • Het gaat dus 
niet zozeer alleen om een goede slaapomgeving 
aan te bieden, maar het moet een 'unieke ervaring' 
warden waarvan slapen slechts een onderdeel is, 

kortom; een idea le marketingstrategie voor het 
werven van nieuwe studenten. In de vroegere 
colleges werd dus eerst a Ileen een eetzaal en een 
kapel toegevoegd, in de nieuwe halls warden 
allerhande andere functies toegevoegd om zo 
studenten gelegenheid te geven meer activiteiten 
te ondernemen op de plaats waar zij wonen en om 
zodoende onderling een grotere verbondenheid 
te creeren. Voorbeelden van die functies zijn 
computerzalen, cafes, theaters et cetera . 

Birbeck Court - Strathclyde Uniersity, Glasgow 5 
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2.2. Referentieprojecten 

Er zijn in het afgelopen decennium meerdere 
architecten geweest die zich bezighielden met 
het ontwerpen van studentenhuisvesting. Hoewel 
mijn project niet alleen studenten huisvest, bieden 
de komende referentieprojecten wel (kort) een 
inzicht in hoe verschillende architecten deze 
ontwerpopgave hebben benaderd. 

Simmons Hall Massachusetts - Steven Holl 
De huisvesting 'Simmons Hall'voor 350 studenten 
aan de MIT in Cambridge (USA) werd ontworpen 
door Steven Holl. Het 18000 m2 grate gebouw is 
gebouwd op de campus en is niet alleen bestemd 
om te wonen, maar biedt ook onderdak aan andere 
voorzieningen, zoals een theater, nachtcafe en 
dinerzaal. Door middel van vijf grate sleuven in 
het hoofdgebouw warden de kamers voorzien van 
daglicht. Het is echter niet a Ileen een voorziening 
voor daglicht, vaak zijn ook de gezamenlijke functies 
geschakeld aan deze sleuven die van boven naar 
beneden lopen. 
Het !even van de studenten zal zich waarschijnlijk 
voor een groat deel op de campus afspelen, 
omdat de mogelijkheden daarvoor talrijk zijn. 
Het program ma van eisen voldoet dus aan de 
hedendaagse (Amerikaanse) standaard van 
het aanbieden van een flink pakket aan extra 
voorzieningen. Steven Holl heeft door het inzetten 
van bepaalde architectonische middelen het 
gebouw echter meer laten warden dan een droge 
vertaling van het program ma van eisen, maar weten 
te ontwikkelen tot een prototype voor hedendaagse 
studentenhuisvesting. 

Simmons Hall, exterieur en interieur 



Tietgen Dormitory. exterieur 

Tietgen Dormitory Kopenhagen - Lundgaard & 
Tran berg 
De nieuwe huisvesting van het Tietgencollege 
in Kopenhagen, ontworpen door Lundgaard & 
Tran berg, is een cirkelvormig gebouw, waarin iedere 
kamer zich rondom een centraal plein bevindt en 
een verschillende positie heeft ten opzichte van 
de buitenschil. Volgens Lundgaard & Tran berg 
ligt in de ontmoeting van het individuele en het 
collectieve de inspiratie voor veel 'dorms'. Een aantal 
voorzieningen richt zich op de binnenplaats en 
per woongedeelte zijn gezamenlijke functies ook 
gericht op de binnenplaats. ledere kamer heeft een 
andere diepte ten opzichte van de buitenschil en 
het centrale binnenplein. De gezamenlijke functies 
zitten verspreid in het gebouw maar zijn altijd 
georienteerd naar het centrale binnenplein. 

Tietgen Dormitory. interieur plein 

Tietgen Dormitory. zicht op gezamenlijke ruimten 
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huisvestlng Pratt Institute, gemeenschappelijke ruimte 

l - --. ........... 
huisvesting Pratt Institute, exterieur 

Student's dormitory Pratt institute -Peter Gluck & 
partners 
Het Pratt Institute bevindt zich in New York en deze 
nieuwe dorm bevindt zich middenin het stedelijk 
weefsel, vlakbij de centrale campus van het Pratt 
Institute. De buitenzijde laat weinig zien van de 
collectieve ruimtes binnen. Alie verkeersruimtes 
zijn tot een route gekneed; vanaf de ingang warden 
verschillende haven aangedaan die onderling 
met elkaar verbonden zijn. Omdat frisse lucht 
wordt ingeblazen vanaf beneden, zorgt de interne 
verkeersstructuur ervoor dat alle kamers belucht 
warden. ledere kamer is daarmee in ontsloten; 
gezamenlijke ruimtes bevinden zich aan tussen de 
interne route en de buitengevel. 



Science City ETH H6ngerberg, Kees Christaanse 

Huidige huisvesting in Zurich & Science city I ETH 
Hongerberg 
De universiteit van Zurich en de ETH werken 
samen om de huisvesting te coordineren van zowel 
studenten als professoren. Ze hebben voor dit 
doel verschillende woongebouwen in de stad die 
huisvesting bieden aan beide doelgroepen. Deze 
woongebouwen bieden voor beide doelgroepen 
woningen aan, maar daarbij is nooit sprake van 
enige confrontatie of synergie tussen beiden. 

actueel woningaanbod voor professoren, Gsteigstrasse 
Zurich 

Voor de toekomst heeft de ETH echter andere 
plannen. De ETH-campus Hongerberg ligt ten 
noordwesten van het centrum van Zurich en biedt 
huisvesting aan veel faculteiten van de ETH Zurich. 
Momenteel is het gebied onderwerp van een 
nieuw plan om de campus enorm te verdichten. 
Deze verdichting zal bestaan uit onder andere de 
toevoeging van wooneenheden, kantoren, hotel, 
vergaderzalen, fitnesscentra etc. Samen met de 
faculteiten zal deze campus dus meer gericht 
warden op een soort van 24/7 benadering van het 
verblijven in een academische omgeving. Met een 
masterplan van Kees Christiaanse en kleinschaligere 
uitwerkingen door grate architectenbureaus wordt 
Science City door de ETH ingezet als campus van de 
toekomst. 

Deze grootschalige uitbreiding kan gezien 
warden als omkering van een proces dat we 
zien bij de stadscampus van de ETH/UZH . Op 
de Hongerberg warden namelijk steeds meer 
stedelijke elementen toegevoegd, zoals wonen en 
publieke functies, terwijl men op de stadscampus 
juist stedelijke elementen wegdrukt door 
bijvoorbeeld woongebouwen op te kopen en als 
faculteitsgebouwen te herbestemmen. 

9 
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Intermezzo - Collectieve woongebouwen 

In de voorgaande voorbeelden werden 
studentencomplexen getoond; een specifieke 
doelgroep in een specifieke context. De 
universiteiten kunnen door middel van hun beleid 
dit soort complexen initieren, omdat zij simpelweg 
de opdrachtgevers zijn en de studenten daar tijdelijk 
verblijven. Er bestaan echter oak voorbeelden van 
collectieve woongebouwen die zijn gebouwd na een 
samenwerking tussen alle nieuwe bewoners, waarbij 
die gebouwen een hoge collectiviteit kennen. Twee 
voorbeeldprojecten zijn de Sarg-fabrik in Wenen en 
de Vrijburcht in Amsterdam. 
De Sarg-fabrik vindt zijn oorsprong in de onvrede 
met een bepaald stedelijk besluit om een stuk 
erfgoed te slopen. Bewonersgroepen klonterden 
samen om samen een blok te vormen tegen deze 
voorgenomen plannen en wisten deze plannen 
om te buigen tot het gebruiken van het stuk stad 
tot een rijke woonomgeving. In beide voorbeelden 
werd een micro-economie gesticht die genoeg geld 
genereert om bepaalde voorzieningen open te 
houden, zoals het exploiteren van een restaurant en 
een zwembad. 
In Nederland ontstaan steeds vaker bouwprocessen 
waarbij een groep mensen zich ookjuridisch 
formeert en officieel optreedt als opdrachtgever, 
zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. 
In de nieuwbouwwijk Uburg ontstond in 2007 een 
collectief woongebouw waarbij het niet a Ileen ging 
om een hoge kwaliteit van de privewoning, maar 
ook om een hoge kwaliteit van de woonomgeving. 
Daarom zijn er allerlei extra voorzieningen 
opgenomen, zoals kindercreche, theater etc. Aan 
de uiterlijke verschijning van 'Vrijburcht' (zoals de 
woongroep heet) is nauwelijks te zien dat het hier 
gaat om deze functionele mix, maar van binnen is 
het echter wel duidelijk4 

• 

Collectief gebruik gezamenlijke ruimtes, Sargfabrik Wenen 



De verrijkte woonomgeving 
Al deze voorbeelden laten zien dat er oak samen 
gewoond kan warden, waarbij de sociale coherentie 
groat is. Het ontwerpen van extra ruimte voor 
ontmoetingen of ongeplande relaties kan leiden 
tot een verrijking van de woonomgeving. Het 
insluiten van functies waar oak buitenstaanders van 
gebruik van kunnen maken is een extra middel om 
onvoorziene reacties uit te lokken. 
Wat valt er te destilleren uit de geschiedenis en de 
aangehaalde referentieprojecten wat bruikbaar is 
voor mijn project? 
In veel Angelsaksische landen, maar oak daarbuiten, 
wordt de campus gezien als belangrijkste 
stedebouwkundig middel om de coherentie binnen 
de universiteit te waarborgen. Het gaat hier dus om 
het klassieke model van de campus; een groen veld 
opgespannen tussen de universiteitsgebouwen. 
De campus functioneert als een autonoom geheel 
binnen een stad of als geheel buiten de stad. 
Het verknipte model zoals de Universiteit van 
Amsterdam kent, waarbij verschillende gebouwen 
door de stad verspreid liggen, heeft niet die 
coherentie van de klassieke campus, maar zorgt er 
wel voor dat de UvA sterk vertegenwoordigd is in 
de stad. Veel studentencomplexen zijn gelegen op 
de campus. Het voorbeeld van het Pratt lnstitue 
geeft aan dat het oak mogelijk is om oak buiten de 
campus het instituaat te profileren, zoals dat hier 
gebeurt door de nieuwe'dorm'te verweven in het 
straatbeeld zonder omringd te zijn door typische 
campusgebouwen. Complexen zoals Simmons Hall 
laten zien dat de hedendaagse halls of residence 
meer zijn dan alleen een slaapgelegenheid. Het 
probleem is echter dat deze complexen, omdat ze 
veel voorzieningen hebben, autonome objecten 
warden in een autonoom functionerend stadsdeel 
(de campus). Er is nauwelijks meer sprake van 
interactie met de stedelijke context, simpelweg 
omdat het te ver verwijderd is van het'andere; 
het 'normale'. Wie gaat studeren aan de MIT en 
gaat wonen in Simmons Hall, loopt kans alleen in 
Boston of Cambrigde te komen om vanuit daar 
verder te reizen, omdat de campus autarkisch kan 
functioneren en de noodzaak ontbreekt om van de 
campus af te gaan. 
De collectieve woongebouwen voor gezinnen 
zoals ik die heb aangehaald hiervoor, zijn voor 

verspreiding faculteiten Universitet van Amsterdam 

mij voorbeelden die een fascinerende wereld 
laten zien van collectiviteit. Het is informeler dan 
wanneer het er door een projectontwikkelaar 
ingepland zou zijn. De basis van dit informele 
ligt bij de groep die samenwoont, zij hebben het 
project ge·initieerd en gekeken naar welke functies 
ze kunnen onderhouden, waarbij bijvoorbeeld 
het zwembad in de Sargfabrik geld oplevert 
omdat oak buitenstaanders hier, tegen beta ling, 
gebruik van kunnen maken. Er ontstaat dus een 
soort micro-economie, waarbij de binding met de 
context duidelijk van betekenis is, zowel sociaal als 
financieel. 
Een combinatie van de schijnbare informaliteit van 
de collectieve woongebouwen gecombineerd met 
de doelgroepspecifieke collectieve voorzieningen 
van de studentencomplexen levert een dynamisch 
geheel op. Wanneer deze combinatie in een stad 
wordt geplaatst en niet op een solitaire campus, 
kan er een wisselwerking ontstaan tussen stad en 
gebouw. 11 
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2.3 De heterotopie ingekapseld 

De academische wereld heeft zich vanaf zijn 
oorsprong al voorgedaan als 'anders' dan het 
'normale'; het heeft een status a pa rte binnen de 
maatschappij en stad. Het woord 'skole' betekent 
letterlijk vrije tijd en staat haast tegenover het 
marktgericht denken van het 'normale; bedrijven 
etc. Hier moet echter wel de kanttekening gemaakt 
warden dat ook het marktgericht denken in de 
academische wereld deels is binnengeslopen, een 
voorbeeld hiervan zijn de academische jaarprijzen 
die warden voorzien van de sponsornaam van 
het betreffende bedrijf. Alles wat nodig is om de 
academische wereld mogelijk te maken hoort dus bij 
deze 'andere wereld; zoals de universiteitsgebouwen 
en ondersteunende diensten. 
Er zijn meerdere 'doelgroepen' die moeilijk te 
plaatsen zijn binnen de maatschappij, waarbij de 
bijbehorende ruimtes niet passen in de traditionele 
binaire scheiding tussen publiek en prive zoals die 
altijd verondersteld warden. Er is namelijk nog een 
derde soort ruimte, die van de heterotopie. 

Michel Foucault introduceerde in 1967 het begrip 
heterotopie in zijn essay 'des autres espaces'. Het 
is een combinatie van de Griekse termen heteros 
(ander) en topos (plaats), samen de 'andere ruimte'5• 

Als de heterotopie de 'andere plaats' opspant, wat is 
dan de'gewone ruimte'? 
De'gewone ruimte'blijkt een noodzakelijke 
bestaansvoorwaarde voor de heterotopie. Want, 
zo stelt Foucault:"There are also, probably in every 
culture, in every civilization, real places[ .. ] which are 
something like counter-sites, a kind of effectively 
enacted utopia in which the real sites, all the other 
real sites that can be found within the culture, 
are simultaneously represented, contested, and 
inverted. Places of this kind are outside of all places, 
even though it may be possible to indicate their 
location in reality:' 6 Zander de 'werkelijke plaatsen' 
dus geen heterotope plaatsen volgens Foucault. 

Foucault behandelt in zijn stuk zes principes van 
heterotopieen; het vijfde principe van zijn theorie 
is dat heterotopieen een systeem van openen 
en sluiten impliceren die hen zowel isoleren als 
indringbaar ma ken. Algemeen gesproken kan 

meervoudig ruimtegebruik in De Meerpaal in Dronten, van 
Klingeren 

iemand een heterotopie niet zomaar binnengaan 
zoals men een pub binnengaat. Of men wordt 
ingeperkt, zoals bij het betreden van barakken 
of een gevangenis, of men moet zich overgeven 
aan rituelen en zuiveringen. lemand kan alleen 
naar binnen gaan met een bepaalde toestemming 
en nadat men een bepaald aantal tekens heeft 
gegeven. Er zijn ook andere heterotopieen, die 
wel gemakkelijk indringbaar lijken, maar vreemde 
uitsluitingen schuilhouden. ledereen kan naar 
binnen, maar in feite is dat maar een illusie; iemand 
denkt dat hij naar binnen kan, maar juist door 
het naar binnen gaan, wordt hij buitengesloten. 
Als voorbeeld noemt Foucault de Braziliaanse 
gastenkamers, waar voorbijgangers konden 
overnachten. De voorbijgangers hadden dus 
toegang tot het domein van de fa mi lie, maar maakte 
nooit kennis met het familieleven . Dit vijfde principe 
stelt dus een kader op waarin de architectuur een rol 
kan gaan spelen, omdat architectuur ook kan gaan 
over de overgang van buiten naar binnen, tussen 
openen en sluiten. 

Het ontwerpen van heterotopieen als autonoom 
object in een landschap lijkt eenvoudiger te zijn dan 
wanneer de heterotopie ingekapseld is in een polis, 
waar hij ook moet grenzen aan het publieke en het 



private domein. Wanneer kunnen we spreken van 
een ruimte die strikt publiek, prive of heterotoop 
is? Omdat heterotope ruimtes niet vrij toegankelijk 
zijn, is de transitie tussen aangrenzende ruimtes en 
heterotopieen onderdeel van een 'overgangsritueel'. 
Deze rituelen verlopen soms gemerkt, soms 
ongemerkt, maar in ieder geval gelden er in een 
heterotopie andere regels dan in de' traditionele' 
domeinen, bijvoorbeetd bij een hammam in een 
Arabisch land. Het proces van het baden verloopt 
volgens een vaststaande procedure, waarbij niet 
zozeer de overgang van het publieke domein naar 
het interieur van de hammam is vormgeven, maar 
het vooral gaat om de volgende fase, die van het 
ontdoen van de kleren in de kleedruimte, waarbij 
elke status van de bezoekers verdwijnt en men dus 
allemaal 'gelijk' is. 

In een tekst van Christine Boyer over de 
architectonische reflectie van de verschillende 
spiegels van Foucault7 bespreekt zij onder andere 
het Exodus-project van Koolhaas en Zenghelis uit 
1972. Daarbij plaatsten Koolhaas en Zenghelis een 
grote strook in het centrum van Landen, beschermd 
tegen de rest van de stad door grate muren. De 
strook bevatte een aantal functies, dat snel veel 
bezoekers zou trekken vanuit de omliggende stad. 
Hoe verloopt hier de transitie tussen stad en de 
exodus? Boyer stelt dat"every architectural wall 
functions as a machine of elimination; to separate 
and to exclude, to circumscribe and to avoid those 
things that bear offence''. In het Exodus-project is de 

11/ustratie van een gevecht in Oxford tussen 
academici en de gewone stadsbewoners. In de 
geschiedenis komen beide groepen stadsbewoners 
we/ vaker loodrecht tegenover e/kaar te staan; een 
teken dat de academische wereld toen fundamen
teel anders was dan de wereld van de arbeider 

Exodus-project, OMA 

'reception area' (of anders getiteld 'indoctrination 
square of the voluntary prisoners') het startpunt 
van "het proces van opnieuw bevorderen van de 
zintuigen van de rekruten die waren uitgeput 
door het te lang bewonen van de verdwijnende 
stad''. De overgang van stad naar exodus is hier dus 
niet zozeer een fysieke overgang, maar meer een 
mentale overgang. 
Een andere 'soort' heterotopie is de 'bottom
up'-variant. Hiermee bedoel ik domeinen als 
Kristiania in Kopenhagen of bepaalde groepen 
die samen nieuwe functies stichten en beheren 
in een bouwblok, zoals dat bijvoorbeeld in Zurich 
veel gebeurt. Het is het ongeplande aspect 13 
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wat de meeste bewondering oproept, het niet
institutionele karakter. Toch levert dit niet altijd de 
chaos op die misschien wel verwacht wordt. Het 
resultaat is juist vaak zelfregulerend, met strikte, 
niet altijd geschreven, regels. De sporen die de 
tijd achterlaat in dit soort gebieden, leveren vaak 
een gefragmenteerd beeld op die indirect het 
levensverhaal verteld van het gebied, maar ook 
van de maatschappij waarin zij ingebed is; daar 
zit dus de schoonheid van het ongeplande. Deze 
logica gaat natuurlijk niet alleen op voor heterotope 
gebieden, maar kan ook warden verteld over de 
stad of andere zaken. Toch levert de bottom-up 
heterotopie zowel functioneel als psychisch net die 
extra kwaliteit. Psychisch in die zin dat het codes 
oproept, regels, die zowel direct als indirect kunnen 
zijn, die mensen dwingen op een bepaalde manier 
met elkaar om te gaan en die je als buitenstaander 
ook op een of andere manier moet respecteren of 
conformeren. 
Met behulp van architectuur is het uitlokken van 
reacties wel te bevorderen; bijvoorbeeld door het 

/ 
,,/ 

creeren van een wat complexere, onduidelijke 
plaatsing van functies onderling. Misschien is het 
wat kart door de bocht, maar er lijkt vaak een relatie 
te zijn tussen complexiteit en het uitlokken van 
reacties. Deze uitlokking is niet zuiver heterotopisch, 
maar kan, in relatie tot zijn functies, wel bijdragen 
aan een heterotoop karakter. Complexiteit 
moet daarbij niet op een banale manier warden 
ingezet, 'complexiteit vanwege complexiteit; maar 
complexiteit om een register open te breken van 
relaties tussen functies onderling, om codes op te 
roepen die men sen dwingt anders naar elkaar te 
kijken of die men sen onverwacht confronteert met 
elkaar. 
De heterotopie kan hiermee de ultieme condensator 
zijn van niet-alledaagse functies, waarin mensen 
even kunnen ontsnappen aan de tijd, waar sociaal 
gezien ge·lmproviseerd moet warden. Architectuur 
kan hier een belangrijke bijdrage leveren, door een 
rijke wereld te scheppen waarin deze kenmerken 
optimaal kunnen warden benut! 

MOiier House, Adolf Loos 



Muller House, Adolf Loos 
De schijnbare eenvoud van de plattegronden verraden in dit 
ontwerp van Adolf Loos niets van de complexe relaties die 
daadwerkelijk zijn ontstaan na de driedimensionale stapeling 
van de afzonderlijke ruimtes. 

David Graham Shane behandelt in zijn boek 
Recombinant Urbanism de verschillende 
heterotopieen die door Foucault gedefinieerd 
zijn . Hij toont voorbeelden van heterotopieen die 
Foucault beschreef, maar geeft zelf oak voorbeelden. 
In zijn verhandeling over'crisis heterotopieen' 
definieert hij dit beg rip als 'heilige of verboden 
plaatsen die gereserveerd zijn voor individuen 
die in een status van crisis verkeren in hun relatie 
tot de maatschappij' en noemt daar als voorbeeld 
oak het ontstaan van de eerste colleges, metals 
voorbeeld Oxford, waar huizen met bibliotheken 
zich groepeerden en zo het begin waren van 
het instituut. Deze stelling lijkt me in deze tijd 
gedeeltelijk onhoudbaar, omdat er alleen in 
Nederland dan een miljoen men sen in crisis zouden 
verkeren met de maatschappij (het huidige aantal 
studenten). 
Hoe heeft deze theorie bijgedragen aan het ontwerp 
van mijn guesthouse? 
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Spaceboxen op het TU/e-terrein; geen inspirerende omgeving voor een mix van nationaliteiten 

De samenklontering van verschillende 
nationaliteiten, de korte verblijfsduur en de 
aanwezigheid van de academische wereld zijn 
wat mij betreft goede basiselementen voor een 
architectuur die heterotopische trekken kan hebben. 
Het verblijf van een exchange student is vaak een 
semester lang, die van gastprofessoren is wat 
minder normatief, maar hangt vaak samen met de 
academische kalender. Voor korte perioden nemen 
gastprofessoren hun gezin vaak niet mee, vanaf 
drie maanden gebeurt dit echter wel vaak (indien 
zij een gezin hebben). Het tijdelijke karakter van 
hun verblijf staat al van tevoren vast, wat met zich 
meebrengt dat ze vaak een hoger participatieniveau 
hebben dan academici die voor jaren of onbepaalde 
tijd ergens verblijven. Omdat deze bepaalde groep 
ook nog eens van buitenlandse afkomst is, kunnen 
ze niet gerekend warden tot de 'lokale bevolking: 
iets wat andere regels met zich mee kan brengen. 
Gezien vanuit het grotere schaalniveau van de stad 
is het guesthouse daarom wat betreft bewoners een 

fremdkorper, maar dat in dit geval vanuit buiten niet 
duidelijk zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld 
een klooster. De academische gasten zijn dus buiten 
hun geboorteland of andersoortige omgeving 
die zij als thuis beschouwen, waardoor het verblijf 
in het guesthouse een tijdelijke opschorting is 
van hun 'dagelijks leven' of in ieder het leven wat 
ze gewend zijn. Het guesthouse is een vreemde 
samenklontering van mensen in de stad, maar de 
vraag blijft in hoeverre er andere regels gelden. 
Gezien de culturele verschillen van de professoren 
en studenten onderling, maar ook met de stad, 
kan er wellicht iets ontstaan dat als 'internationaal' 
bestempeld kan worden, maar het lijkt me 
nauwelijks haalbaar om dit sluitend te definieren. De 
bindende factor tussen de uitwisselingsstudenten 
en de professoren is het lidmaatschap van 
de academische wereld.Het toevoegen van 
kleinschalige collectieve functies kan de onderlinge 
binding vergroot warden. Deze functies kunnen 
meerdere soorten bezoekers trekken; het theater 



kan bijvoorbeeld ook, op een avond van een 
uitvoering, toegang van buitenaf toestaan. 
Foucaults theorie over op wat voor manier je 
een heterotopie zou kunnen betreden kan ook 
worden ingezet bij het ontwerpen. Het opladen 
van overgangen met een bepaald ritueel kan 
bijvoorbeeld bij het betreden van het gebouw 
worden meegenomen, waardoor er een scheiding 
gemaakt kan worden tussen bewoners, bezoekers 
en voorbijgangers. 
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Voetnoten hoofstuk 2 

1. D. Graham Shane, Recombinant Urbanism, pp. 249 
2. Op diverse websites van universiteiten, zoals Cornell, 
Columbia etc. 
3. http://www.reslife.msu.edu/ Department of residence 
life MSU 
4. Dit is te lezen in CHEPOS 010, dat geheel gewijd is aan 
bottom-up processen 
5. Michel Foucault, 'des autres espaces; 1967, op Foucault. 
info 
6. Dat is architectuur, sleutelteksten uit de twintigste eeuw, 
Hilde Heynen, Andre Loeckx, Lieven De Cauter [et al.]. 2001 
7. Christine Boyer, the many mirrors of Foucault and their 
architectural reflections in Heterotopia and the city, De
haene en De Cauter, 2008 
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Oude illustratie hoofdgebouw ETH 

3.1. Campus versus stad 

De stadscampus van Zurich, zoals ik deze verder 
zal noemen, bestaat uit een geheel van gebouwen 
waarvan de functie direct of indirect voortkomt 
uit de academische wereld. Deze stadscampus ligt 
tussen de voet van de ZUrichberg en de Limmat, 
geflankeerd aan de oostzijde door de wijken 
Fluntern en Ottingen en aan de westzijde door de 
oude binnenstad, 'Quartier Rathaus'. 

De kenmerkende geografische ligging is in de 
geschiedenis van Zurich altijd al een belangrijk deel 
geweest. Rand 1705 had Zurich een ommuring 
en liep er op de hedendaagse plaats van de 
Seilergraben een gracht. De helling werd gebruikt 
voor rijkere families om te wonen tussen de 
gracht en de ommuring en verder diende hij als 
landbouwgrond. 

Halverwege de 19e eeuw vestigden de universiteiten 
zich in dit gebied, waarbij de academische 
instituten ETH en de Universiteit van Zurich (UZH) 
de basis vormden van deze academische wereld 
en daarbij aangevuld werden door verschillende 
hogescholen die zo kunnen profiteren van elkaars 
nabijheid. De beide universiteiten hebben ieder hun 
hoofdgebouw in dit stuk stad. Deze hoofdgebouwen 
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Seilergraben en de helling rond 1750 

zijn de Stadtkrone van de stad, hun strategische 
geografische ligging maakt ze zichtbaar vanuit grate 
delen van de stad. 
Het hoofdgebouw van de ETH werd in 1860 
gebouwd, ontworpen door de architect Gottfried 
Semper (destijds verbonden als professor aan de 
ETH) en het hoofdgebouw van de UZH werd in 1914 
gebouwd, ontworpen door Karl Moser. 
Door de expansiedrift van de ETH en het gebrek aan 
ruimte verhuisde de ETH in 1965 alle faculteiten naar 
de Hongerberg, aan de noordkant van de stad. Het 
instituut besloot echter wel om het hoofdgebouw 
te behouden op de huidige plaats, om zo de 
representatieve functie van de universiteit richting 
de stad te kunnen blijven vervullen. De universiteit 
van Zurich zag echter het gebied van de stad nog 
steeds als best mogelijke locatie en besloot te 
blijven. In de daarbij behorende groeispurt nam de 
UZH een groat aantal bestaande gebouwen over en 
richtte ze in als departementen en faculteiten. De 
UZH heeft daarbij ongeveer 50 gebouwen in bezit, 
waarbij faculteiten verspreid zijn over meerdere 
gebouwen. Hierbij zijn vaak historische gebouwen 

ge'incorporeerd, wat voornamelijk gebeurt naar 
de stadszijde, terwijl er slechts een aantal nieuwe 
gebouwen aan de oostzijde zijn verschenen, uit het 
zicht van de stad onttrokken. 
Hoewel de beide universiteiten naast elkaar liggen, 
blijft er een rivaliteit bestaan. Zo wordt er niet op 
grate schaal samengewerkt en bestaan bepaalde 
voorzieningen, zoals mensa, naast elkaar. In de 
toekomst wordt wel ingezet op een vorm van 
samenwerking, zoals te zien is in het programma van 
eisen van de prijsvraag die werd uitgeschreven over 
de toekomst van de campus. 

21 
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2.2. 'Zukunft des Hochschulstandortes' 

In 2002 werd door de gemeente en beide 
universiteiten een prijsvraag8 uitgeschreven om 
te kijken hoe de stadscampus in de toekomst zou 
kunnen functioneren. De kernpunten vanuit de 
gemeente waren daarbij; 
a) het verhogen van de dichtheid van de 
stadscampus 
b) het mixen van functies 
c) het introduceren van openbare groene plekken 
d) het introduceren van een 'culturele mijl'; het 
aaneenschakelen van culturele functies 

Dita lies leidde tot een intensivering van het gebied 
en werd als basis gesteld van het program ma van 
eisen. Er werd besloten om drie bureaus een visie 
te laten maken, waaronder Durig & Ra mi, Metron 
AG en professor Girot. Het winnende plan kwam 
uiteindelijk van het landschapsbureau van professor 
Girot, zelf verbonden als professor aan de ETH. 

Het winnende plan probeert een "balans te 
vinden tussen architectuur, infrastructuur en 
landschapsarchitectuur"9

. Het belangrijkste in 

Het winnende plan van Girot 

het plan is het terugbrengen van de nu schaarse 
buitenruimte, voornamelijk aan de westzijde, omdat 
vanuit hier het overzicht over de stad, de bergen en 
het meer sterk aanwezig is. Het is in feite de exacte 
opvolging van de eisen van de gemeente; met het 
landschap als bindende factor. 
Het door Girot opgespannen groene kleed wordt 

De campus van Harvard University 



een zeer belangrijke taak toebedeeld; het is echter 
de vraag of dit zo duidelijk zal lukken. Het plan lijkt 
aan te sturen op het model van de klassieke campus, 
zoals de universiteit van Harvard of de TU/e dat 
heeft. 

Dit zijn echter ge'lsoleerde campussen, die 
nauwelijks aansluiting hebben of zoeken met het 
omliggende stedelijke weefsel. De randen zijn 
duidelijk zichtbaar, al dan niet met behulp van 
toegangspoorten of hekken omgeven en waar die 
duidelijke afscheiding ook een duidelijk andere 
functie aankondigt met andere regels. Dit type 
campus is echter niet zomaar vergelijkbaar met 
de stadscampus in Zurich. De gebouwen in Zurich 
zijn namelijk veel meer verspreid in het weefsel en 
de stadscampus wordt ook nog doorsneden door 
een belangrijke verkeersader; de Ramistrasse. Van 
een duidelijk, eventueel af te schermen gebied is 
nauwelijks sprake, voornamelijk omdat er publieke 
ruimte door het gebied heen snijdt. 
Verder wordt in het plan nieuwbouw toegevoegd, 
metals centrale hart het tentoonstellingsgebouw 
'Panorama; waar beide universiteiten gebruik van 
kunnen maken. Naast het hoofdgebouw van de UZH 
zal ook nieuwbouw komen. 

Plan van Girot, perspectief 
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Decorwerking door de drie decorstukken; 
oude binnenstad, helling en campus 

2.3. Picture postcard urbanism 

Het beeld van de stadscampus en dit deel van Zurich 
is altijd zorgvuldig geconstrueerd en geconserveerd. 
Veel foto's en ansichtkaarten warden geschoten 
vanaf de Lindenhof, aan de andere kant van de 
Lim mat. Vanaf daar is de oude binnenstad te zien, 
met rechts de Grossmunster-kerk en waarbij de 
hoofdgebouwen van de universiteiten een duidelijke 
plaats innemen in het midden van het beeld. Binnen 
dit gezichtsveld verschijnt nauwelijks nieuwbouw 
en als het wel gebeurt dan is dit altijd ingetogen 
en van een zodanig volume dat het beeld niet'ruw 
verstoord' wordt. Deze beschermende factor heb 
ik, samen met medestudenten Mark van der Net en 
Gerjan Streng 'picture postcard urbanism' genoemd, 
waarbij alle dreigende inbreuk op het sterke 
stadsbeeld vaak wordt afgewezen. 
Opmerkelijk zijn echter wel de 
prijsvraaginzendingen, waarvan alle bureaus fors 
inbreuk gaan maken op dit ansichtkaartbeeld; twee 
bureaus stellen een volume aan de rechterkant van 
de UZH voor, een bureau concentreert alles achter 
de beide hoofdgebouwen, maar maakt ook daarmee 
inbreuk op dit beschermende stadszicht. 

De ansichtkaart kan warden gezien als een 
stedelijk decor, bestaande uit voornamelijk 
drie decorstukken. Deze decorstukken zijn 
tweedimensionale vlakken, die allen hun eigen 
aparte representatieve functie vervullen. Het 
eerste front is daarbij de oude binnenstad, met zijn 
kleinschalige netwerk. Het tweede front is de helling, 
met zijn karakteristieke bebouwing. Het derde front 
is hierbij de strook van de hoofdgebouwen bovenop 
het plateau. Achter deze decorstukken bevind zich 
een infrastructurele zone, waarin bijvoorbeeld 
goederen warden afgeleverd of waar wegen zich 
bevinden. 

De helling fungeert als transitiezone, een soort 
filter van waar je de campus op wordt geloodst. Dit 
gebeurt onder andere via de Sempersteig, waar je 
vanuit de oude binnenstad een route kunt volgen 
die steeds delen van het hoofdgebouw verhult en 
dan weer onthult. 
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2.4. Stedebouwkundige strategie 

De helling was en is een belangrijke 
toegangsmogelijkheid tot de campus; het is de 
verbinding tussen de representatieve zijde van de 
campus en de binnenstad. Er zijn drie opgangen 
waarvan twee bestemd zijn voor voetgangers 
en een wordt gebruikt door een 'polybahn; die 
voetgangers van beneden in de Altstadt vervoert 
naar nabij het Polyterrasse. De twee opgangen, de 
Sempersteig en Schienhutgasse zijn de formele 
routes tussen campus en stad, maar er bestaat ook 
een informeel circuit van routes en afsnijdingen, 
waarbij vaak privegebied wordt belopen. De helling 
is in feite een soort membraam, bestaande uit een 
aaneenschakeling van cellen met iedereen hun 
eigen omkadering. Deze (vrij chaotische) structuur 
zorgt ervoor dater een filter ontstaat, waarbij 
de overgang naar de campus niet altijd visueel 
duidelijk is maar wel voelbaar. In het plan van Girot 
wordt de bestaande structuur echter niet intact 
gelaten, maar maakt plaats voor het begin van het 
groene kleed wat de rest van de campus ook moet 
verbinden. De transitie tussen stad en campus wordt 
daardoor opeens heel anders dan nu het geval is, 
een stuk abrupter en overzichtelijker, maar zonder 
aankondiging. 
lk heb me daarom voorgenomen om die overgang 
tussen stad en campus aan te pakken. 

Zicht op ZOrich vanaf de 'Lindenhof' 

De mogelijkheid om via de Sempersteig de 
campus te bereiken kan daarbij blijven bestaan, 
maar wordt meer betekenis toebedeeld. Door 
middel van het toevoegen van een massa op de 
berg kan dit gebouw medieren tussen stad en 
campus; niet a Ileen op stedebouwkundig niveau, 
maar ook functioneel en kan zodanig fungeren als 
poortgebouw van de campus. 

Ter inspiratie diende hiervoor onder andere 
het'labyrint'van Mont St-Michel, het solitaire 
kloostereiland voor de Franse kust. Hier voeren 
een grote hoeveelheid aan trappen je langs allerlei 
toeristische winkeltjes en restaurant om uiteindelijk 
het doel te bereiken; de abdij. De route is volledig 
geensceneerd en voert je langs alle facetten die het 
kleine eiland rijk is. De Sempersteig is echter recht 
en heeft als enige functie nu het snelst van de UZH 
naar de stad komen. Het heeft daarom de potentie 
om meer te worden dan die snelle verbinding; 
de gang door het interieur van het woongebouw 
levert de snelste verbinding op, maar ook de meest 
confronterende. 

De nu bestaande zichtlijnen tussen stad en campus 
blijven belangrijk; het zorgvuldig toevoegen 
van massa moet geen obstakel vormen tussen 
beide entiteiten. Het zo gekoesterde stadsbeeld 
door middel van 'picture postcard urbanism' zal 



trappen op de Mont Saint-Michel 

hierdoor wel een deuk oplopen, maar door middel 
van een ingetogen karakter van het gebouw 
kan 'de schade' beperkt warden. Hoewel er een 
protectionistisch beleid gevoerd wordt ten opzichte 
van dat stadsbeeld is het ondenkbaar dat dit 
beeld nog tientallen jaren zo kan blijven bestaan. 
De resultaten van de prijsvraag toonde al aan dat 
intensivering van de stadscampus niet gepaard kan 
gaan zonder daarbij extra, in het oog springende, 
massa toe te voegen. Wat mij betreft kan dit 
nieuwe woongebouw bijdragen aan een extra 
representatiemiddel van beide universiteiten tegelijk 
naar de stad toe, maar blijft het ondergeschikt aan 
de beide hoofdgebouwen. 

Het toevoegen van een woongebouw voor 
gastprofessoren en uitwisselingsstudenten kan een 
bijzondere plaats innemen tussen campus en stad. 
Het hoort namelijk bij beide delen; het wonen zelf 

bij de stad en de academische wereld bij de campus. 
Er wordt op dit moment nauwelijks gewoond op de 
helling, terwijl dit door de geschiedenis heen wel 
gebeurde. Dit woongebouw kan ook een bijzondere 
positie op de helling innemen, omdat het niet gaat 
om woningen waar men zelf eigenaar van is en 
waarvan het onwaarschijnlijk is dat veel bewoners 
een auto bezitten waardoor grate infrastructurele 
inspanning nodig zou zijn om bijvoorbeeld een 
parkeergarage aan te laten sluiten op de bestaande 
infrastructuur. 

Voetnoten 

8. Themendossier Hochschulgebiet, Baudirektion Kanton 
Zurich 
9 op www.girot.ch 27 



het guesthouse 

28 

4. 1. concept 

Wat het meest naar voren komt in de voorgaande 
analyses is het feit dat het gebied kan functioneren 
als schakel, niet a Ileen stedebouwkundig gezien 
maar oak sociaal. 
Het gastenverblijf is in feite niet meer dan een 
compositie van verschillende mensen en hun 
woonomgeving uit verschillende stadia in hun 
academische leven; de wetenschappelijke wereld 
blijft wel de basis van hun relatie, maar bepaalt niet 
hun verdere relatie. Conceptmatig kan mijn gebouw 
daarom warden gezien als een driedimensionale 
stapeling van verschillende woonomgevingen, 
voorzien van extra collectieve voorzieningen die 
de onderlinge cohesie vergroot. Deze schakeling 
functioneert zodanig dat men steeds rekening 
moet houden met de anderen in het gebouw; men 
betreedt steeds andere ruimtes die geclaimd lijken 
te zijn door een andere bewoner of bewonersgroep 
en krijgt bij het betreden ervoor krijgt men te 
maken met een bepaalde ceremonie protocollaire. 
Het gaat dus etymologisch om 'voorgeschreven 
plechtige handelingen: maar wil hier zeggen dat het 
gaat om het indringen van andermans geclaimde 
domein. In een winkelstraat gebeurt het vaak dat 
mensen in een boog om mensen heen lopen die 
enquetes afnemen of muziek spelen. Zo kan dat 



oak hier functioneren, wanneer bewoners door 
de restanten van het feestje van gisteravond in de 
studentenwoonkamer heen moeten lopen. Het zijn 
hier dus niet zozeer de plechtige handelingen, maar 
een soort ongeschreven regels over hoe je je moet 
gedragen in andermans domein. 

Een inspiratiebron in de kunst is hierbij het schilderij 
'St. Jerome in his study' van Antonello da Messina 
uit 1475. Hierop is de geleerde St. Jerome afgebeeld 
al lezend in zijn studeerkamer. Zijn werkruimte is 
niet duidelijk gedefinieerd; de ruimte is zelf gelegen 
in een ruimte die veel grater is. De verhoging van 
het studeergedeelte wordt daarbij benadrukt door 
het trapje. De inrichting bakent de ruimte verder 
af en laat zien dat het gebruik anders is dan de 
omliggende ruimte. Het daadwerkelijk betreden van 
het studeergedeelte zal daarom gepaard gaan met 
het gevoel iemand anders' domein in te dringen, 
terwijl dit domein niet duidelijk omkaderd is. 

St. Jerome in his study; Antonello da Messina 
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Hybride gebouwen 
In 1985 verscheen het boekje'hybrid buildings'van 
Joseph Fenton uit de serie Pamphlet Architecture. 
Het behandelt hybride gebouwen, die Steven 
Holl in dit boek definieert als "buildings in which 
.. building functions are mixed, disparate uses 
combined" en stelt verder dat "the modern city has 
acted as fertilizer for the growth of architectures 
from the homogeneous to the heterogeneous in 
regard to use. Urban densities and evolving building 
techniques have effected the mixing of functions, 
piling one atop another, defying critics who contend 
that a building should "look what it is"'~ Fenton 
illustreert in het boekje verder een drietal types van 
hybride gebouwen. Hoewel er niet echt sprake is van 
een diepgaande theoretische onderbouwing maar 
meer van een handreiking voor het indelen van 
gebouwen in een van de drie typen, is het doel en 
zijn grafische methode erg duidelijk. 
In mijn geval zijn de verschillende functies niet 
van dusdanige schaal zoals de aangehaalde 
voorbeelden, maar kleinschaliger. Toch zou er 
voor mijn gebouw ook een dergelijke grafische 
voorstelling gemaakt kunnen warden, zoals de 
afbeelding hierbaast laat zien. 
Bij veel voorbeelden in 'hybrid buildings' geldt de 
gemeenschappelijke transportruimte als bindmiddel 
en deze houdt als zodanig het gebouw bij elkaar; 
in mijn geval wordt deze functie vervuld door het 
collectieve domein, wat niet a Ileen transportruimte 
is, maar ook verblijfsruimte. 

/ 

/ 

A. Retail arcade 
B. Departmcnl stores 
C. Re~1aun1111 
0 . Ballroom 
E. Hocel rooms 
F. Pack.ing garai!e 
G. Office · 

Analyse Care Towers door Fenton 



Analyse guesthouse volgens 'hybride gebouwen'-methode 

Claimbare ruimte 
De collectieve ruimte is centraal gesteld; deze heeft 
zich als het ware in het strakke keurslijf naar binnen 
geworsteld en is van daaruit weer geexpandeerd. 
Het spreekwoord 'ruwe volster, blanke pit' kan hier 
worden omgeschreven tot'blanke bolster, ruwe pit'. 
De collectieve ruimte heeft daarbij niet de strakke 
vormgeving zoals atria die vaak hebben, waarbij 
er vaak een richting domineert; de richting van 
de collectieve ruimte in mijn ontwerp verandert 
en expandeert soms, maar trekt zich ook terug op 
andere plaatsen. De thematiek van het betreden van 
'andermans domein' is daarbij gebruikt om dit op 
scherp te zetten. Men wordt steeds geconfronteerd 
met de nabijheid van de privewoning. Enerzijds 
zullen de gemeenschappelijke ruimtes beneden 
in het gebouw vaak gepasseerd worden omdat ze 
op de doorlooproute liggen of eraan grenzen en 
anderzijds wordt er ook op de bovenverdiepingen 
'ingedrongen' in het gemeenschappelijke domein, 
omdat zich hier bijvoorbeeld het zwembad bevindt. 
Zo zal iedere zich van de anders' aanwezigheid 
bewust worden. De relatie tussen woning 
en collectief domein is niet overal hetzelfde; 
sommige woningen zullen direct aan de verkeers-/ 
verblijfsruimte liggen, waarbij de enige scheiding 
een muur met deur is. Op andere plaatsen is de 
relatie echter wat uitgerekt; de ene woning heeft 
bijvoorbeeld visueel contact door middel van een 
raam in de keuken, de andere woning kijkt via zijn 
bureau door een metalen gaas naar het collectieve 
domein. 
Het bevorderen van relaties is bij het ontwerpen 
centraal gesteld; op deze manier kan de 
woonomgeving meer zijn dan sec een verblijfplaats 
voor de nacht. De gemeenschappelijke functies 
geven een zodanig verlevendiging dat de sociale 
binding onderling gemakkelijk vergroot kan 
worden. Er is ook gezocht om de interactie met de 
stad daarbij niet uit het oog te verliezen. Het is dus 
niet zozeer een apathisch gebouw in de stad, maar 
maakt connectie door zijn ligging, de incorporatie 
van de route en de ligging van verschillende functies 
ten opzichte van de stad. 
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Overgang en relaties tussen col
lectief en privedomein 



Maquettefoto's doorsnededelen 
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Deze/fde doorsnede steeds op een ander tijdstip (ochtend, 
middag, avond en nacht). Hiermee wordt een mogeljik gebruik 
gesuggereerd. Voornamelijk 's avonds zal het gebruik van de 
collectieve ruimte door a/le bewoners even intensief zijn. 
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In de beschrijvingen van de verdiepingen is het 
gemakkelijk om te spreken over 'kamers; maar vaak 
geldt echter dat het gaat over'ruimtes; wat wil 
zeggen deze het niet altijd duidelijk omkadert zijn. 

4.2. Onderwereld 
De helling is een van de stedebouwkundige 
leidraden die het gebouw grotendeels gevormd 
hebben. Het hoogteverschil is aanzienlijk; in 80 
meter wordt 17 meter hoogte overwonnen. 
Omdat het gebouw midden op de helling ligt, 
is er geen directe infrastructurele toegang tot 
het gebouw (wat betreft autoverkeer). Het is 
namelijk onwaarschijnlijk dat veel bewoners 
een auto hebben. In het ontwerp is er vanaf de 
Hirschengraben een ingang om onder de grond 
via een tunnel het gebouw te bereiken; dit 
wordt gebruikt voor fietsers die hun fiets in de 
fietsenkelder willen zetten. 
De onderste drie verdiepingen liggen allemaal onder 
maaiveld en worden niet voorzien zijn van daglicht. 
Hier zullen daarom een aantal collectieve functies 
liggen die dat ook niet nodig hebben. De onderste 
verdieping bestaat uit een installatieruimte die 
het gehele gebouw bouwfysisch verzorgt en hier 
bevindt zich ook de fietsenkelder. Weliswaar bezitten 
veel bewoners geen auto, wel is er voorzien in een 
ruime fietsenstalling. 
Een verdieping hoger bevinden zich twee 
squashbanen. Deze staat akoestisch en visueel 
in open verbinding met de omliggende ruimten, 
maar wordt zoals gebruikelijk is afgeschermd met 
een glazen wand. Verder bevinden zich op deze 
verdieping opbergruimtes, om spullen op te bergen 
die bewoners eventueel bij zich hebben (zoals ski's) 
en een spellenkamer, waar door middel van een 
smalle strook daglicht binnenkomt. Deze ruimte is 
anderhalve verdieping hoog 
Op verdieping 3 bevindt zich een washok en het 
platform van waar je het gebouw als bewoners 
daadwerkelijk binnentreedt. 
Alie binnenwanden van de onderste verdiepingen 
zijn rood en het weinige daglicht wat binnentreedt, 
geeft het gevoel ook daadwerkelijk onder de grond 
te zitten. 
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visualisatie spelkamer en fietsenkelder 
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visualisatie fietsenkelder en squashbanen 
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4.3. Entree en centrale ha/ 
De nu bestaande route van de Sempersteig is een 
belangrijke verbinding tussen stad en campus en 
zal daarom gehandhaafd blijven. Hij zal echter ook 
door het gebouw heen voeren, maar er zal altijd 
nog een tweede verbinding buiten blijven die om 
het gebouw heen voert. Via de kleine trap komt 
men het gebouw binnen, van waaruit al zicht is 
op een deel van het gebouw. Eenmaal binnen 
kunnen bewoners rechtsom naar beneden, waar 
men via een trap op het platform onder de entree 
komt. Vanuit dit platform komt men de centrale hal 
binnen. De route voor passanten loopt echter door 
en wordt geflankeerd door zowel de leeszaal als de 
centrale hal. Het visuele contact tussen de route 
en de rest van het gebouw is aanwezig, passanten 
en bewoners voelen zich zowel bespied als de 
bespieder. 

Deze route kan in principe altijd open zijn en is in 
feite niet meer dan een passage, uitgebreid met de 
mogelijkheid om visueel contact te leggen met de 
dagelijkse gang van zaken in het gebouw. 
Bewoners komen uit in de centrale hal, waar in feite 
de kern van het gebouw beg int. Hier bevinden 
zich ook de trappen die naar boven leiden evenals 
de toegang tot de lift. Verder bevinden zich op de 
begane grond een feestzaal en een gezamenlijke 
keuken. Deze keuken heeft een buitenterras, waar 
met goed weer de collectieve ruimte dus naar buiten 
wordt getrokken. Een grote afscheiding van metalen 
gaaswerk filtert als het ware de relaties tussen allerlei 
gebouwdelen; tussen zowel de studentenkamers als 
ook de leeszaal etc. Via deze afscheiding loopt ook 
een trap naar de volgende verdieping, richting de 
bovengelegen verdiepingen. 
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visualisatie studie- I leeszaal 
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visualisatie centrale ha/ 
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visualisatie theater 
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4.4. Studentenverdiepingen 
Op de verdiepingen 4 en 5 bevinden zich de 
studentenkamers. Al deze kamers zijn eenvoudige 
kamers, voorzien van een eigen badkamer, een bed 
en plaats voor een bureau. De kamers zijn in kleine 
groepen verdeeld, met elk hun eigen gezamenlijke 
woonkamer. In deze woonkamer kunnen de 
studenten bijvoorbeeld gezamenlijk televisie kijken 
of een boek lezen et cetera. Deze woonkamers zijn 
echter geen afgesloten ruimtes zoals dat vaak wel 
het geval is; hier geldt dus dat andere bewoners de / 
woonkamer zullen passeren of in ieder geval kunnen 
bekijken. Dit geldt oak als we het bekijken van de 
andere kant: vanuit de woonkamer wordt de rest 
van het gebouw wel 'ervaren'. Zowel overdag als 's 
avonds zijn studenten vaak afwisselend weg, waarbij 
de woonkamer in veel studentenhuizen vaak dient 
als sociaal hart, daar waar mensen samenkomen. 
De aankleding van deze woonkamers is vaak wat 
informeel, waarbij architectuur nauwelijks een rol 
lijkt te spelen. 
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isometrie studentenkamer. De inrichting is eenvoudig en be
staat uit een bureau, bed, een kast en een badkamer. 

isometrie gastprofessor (Small) . Er is een woongedeelte, 
slaapgedeelte en een badkamer. 55 
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visualisatie studentenwoonkamer 
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4.5. Professorenverdiepingen 
Na verdieping 5 knikt de collectieve kern 90 
graden en zal daar voornamelijk functioneren 
als verblijfs- en verkeersruimte. Op verdieping 
5 zal deze knik zichtbaar zijn daar waar beide 
richtingen bijeenkomen. Vanuit de omringende 
hellingbanen ontstaat zo een zicht naar beneden 
richting de centrale hal en naar boven, waar 
het zwembad als belangrijk zichtelement zal 
fungeren. De verschillende woningen rondom deze 
verkeersruimte zijn niet allemaal direct aan deze 
ruimte gekoppeld. Sommige woningen hebben 
een tussenruimte tussen de verkeersruimte en de 
woning zelf, zodat er een meer gevarieerd scala 
ontstaat aan ruimtes. Op verdieping 5 en 6 bevindt 
zich bijvoorbeeld ook een ruimte waar bijvoorbeeld 
rustig gelezen kan worden of waar men van het 
uitzicht kan genieten; niet vanuit de eigen woning 
maar vanuit een gemeenschappelijke ruimte. Er is 
een gemeenschappelijke 'tu in' die de verdieping 
4 met een aantal bovenliggende verdiepingen 
verbindt en ook de hellingbanen tussen 
verschillende verdiepingen bevorderen interactie 
tussen verschillende verdiepingen. 
De woningen voor professoren zijn 40-50m2 groot 
en beschikken over een a pa rte slaapkamer, een 
aparte badkamer en een woonkamer. 

De verdiepingen 5, 6, 7 bestaan voornamelijk uit 
kleine professorenwoningen, voor hen die zonder 
gezin komen of geen gezin hebben. Boven in 
het gebouw bevinden zich de woningen voor 
professoren met gezin die uit twee verdiepingen 
bestaan. Een verdieping bestaat uit het meer 
representatieve gedeelte met een keuken en 
woonkamer, de andere verdieping is voornamelijk 
ingericht voor de meer private functies, zoals 
slaapkamers en de badkamer. 
De woningen hebben meestal op beide 
verdiepingen een ontsluiting. / 

/ 
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isometrie gas/professor (XL). Er is een woongedeelte, slaapge
deelte en een badkamer. 59 
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Het zwembad zorgt voor een gedeeltelijke 
blokkering van de visuele verbinding tussen onder 
en boven. De transparante bodem zorgt echter wel 
voor een beeld naar boven, maar wordt daarbij 
wel vertroebeld door het water en zijn brekende 
werking. Bewoners die gebruik maken van het 
zwembad kunnen niet ongemerkt rondzwemmen, 
zij kunnen altijd in de gaten gehouden warden 
vanuit zowel de onder- als bovenverdiepingen. 
Zwemmers kunnen op hun beurt oak weer naar 

visua/isatie ligweide en zwembad 

beneden en boven kijken en hebben het gevoel te 
zweven. De aanliggende ligweide met kunstgras 
geeft het gevoel dat je echt aan een buitenzwembad 
ligt, waarbij de aangrenzende raampanelen 
geopend kunnen warden. 
Boven deze ligweide hangt een kinderspeelkamer, 
waar de kinderen van de professoren kunnen spelen 
en in de nabijheid van hun woning. 
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visualisa/ie dakterras en uitzicht op omgeving, Zurichsee en de 
A/pen. 
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4.6. Constructieve opbouw 

De constructie van het gebouw bestaat uit vijf 
constructieve schijven die haaks staan op de helling. 
Daartussen zullen de vloeren warden overspannen, 
de grootste overspanning is daarbij 7, 1 meter. Door 
te construeren met schijven wordt de constructie 
weliswaar duidelijker aanwezig, maar kan tevens oak 
dienen als scheidende wand et cetera. 
De constructieve schijven zijn in het ontwerp niet 
allen ingezet om constructief te dienen, maar oak 
als ruimtelijk element. De diverse uitsneden in de 
schijven zijn niet altijd noodzakelijk constructief 
gezien, maar zijn soms oak uitgesneden vanwege 
esthetische redenen. De verschillende gedaanten 
van de schijven komen tot uitdrukking in het feit dat 
ze soms in een studentenkamer zijn opgenomen 
en de scheiding vormen tussen de kamer en de 
badkamer, soms als decor dienen in de gezamenlijke 
woonkamer maar oak het zwembad dragen. 
Het beton van de schijven heeft een duidelijke 
horizontale belijning waardoor de schijven door het 
gehele gebouw dezelfde verschijningsvorm heeft. 

4.7. Gevel 

universiteitsbib/iotheek Utrecht; schijven als constructief en ruimtelijk element 



constructieve schijven 
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Het exterieur van het woongebouw is wel degelijk 
anders wat betreft vormgeving dan de omliggende 
gebouwen (die voornamelijk klassiek zijn). De 
simpele geometrische verschijning (die van een 
kubus) en zijn materiaalgebruik geven het gebouw 
een ander karakter dan de bestaande bebouwing. 
De relatie tussen de gevel en hun achterliggende 
functies is niet altijd afleesbaar, sterker nag, vaak is 
geprobeerd om die relatie te verhullen. 
De gevel bestaat uit een ge'isoleerde betonnen 
schijf (die op de noord- en zuidgevel oak dragend 
is) met daarvoor polycarbonaat-platen. Deze platen 
zijn 1200 mm breed en zijn deels translucent. Het 
voordeel van deze platen is voor mijn gebouw dat 
het een wat doffe uistraling heeft, een soort waas, 
en niet die reflecties die glas wel heeft. De andere 
delen bestaan uit danker glas, omgeven door een 
danker kozijn. Deze glazen delen staan in sterk 
contrast met de polycarbonaat delen door hun kleur 
en reflectie. De noordgevel kent een uitsnede die de 
zichtlijnen van de stad naar het hoofdgebouw nag 
eens benadrukt. 

4.8. Materialisatie 
Het materiaalgebruik in het gebouw is beperkt tot 
een klein scala. De gevel bestaat, zoals gezegd, 
uit deels transparante polycarbonaat platen. De 
belijning van de platen zorgt een verticaal ritme in 
de gevels, terwijl de horizontale belijning van het 
achterliggende beton oak voor een deel zichtbaar 
is. Binnenin het gebouw hebben de vloeren een 
duaal karakter; de onderkant van de vloer is wit 
terwijl de bovenkant is afgewerkt met hout. Verder 
zijn de relingen deels van glas en deels van hout. 
De glazen relingen maken communicatie mogelijk 
met andere delen van het gebouw terwijl de dichte 
delen dit niet doen en voomamelijk de trap zelf 
benadrukken. Verder heef vooral het metalen 
gaaswerk een speciale functie. Dit gaas is ingezet om 
als filter te dienen tussen verschillende delen van het 
gebouw, waarbij er, onder een bepaalde hoek iets 
waargenomen kan warden en onder andere hoeken 
niet. Verlicht door achterliggende lampen verstrooit 
het gaas het er doorheen komende licht, waardoor 
vreemde schaduwen zullen ontstaan. 
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