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Voorwoord

Furt zum Zentrum: doorwaadbare plaats naar het 
centrum

Een rivier snijdt zich als een mes door het landschap. 
De kracht van het water kent geen compromis en 
doet de aarde wijken en splijt gebieden in tweeën. Al 
eeuwen geleden werd gezocht naar die ene plek waar 
de rivier aan breedte inboette, de stroming minder 
sterk was of het water minder diep. Op deze plaats 
bouwde men. Hier waagde men de oversteek. Op 
deze doorwaadbare plaats werd de ‘brug’ geslagen. 

De rivier kan als metafoor gezien worden van 
een barrière in een willekeurig weefsel. Zo ook in 
stedelijke weefsels kunnen we een splitsing door 
een dominant element herkennen. In de stad Kassel 
wordt een dergelijke barrière door de bestaande 
infrastructuur gevormd. De centrumring doorklieft 
de binnenstad. Door naar analogie van de rivier te 
beschouwen, kunnen aanknopingspunten gevonden 
worden voor een passende architectuuropgave 
waarmee overbrugging van deze barrière gerealiseerd 
kan worden: Belangrijk is oog te hebben voor de 
wisselende eigenschappen van de rivier. Luister 
ernaar en anticipeer op datgene wat er is. 

In een stad als Kassel zijn vele kwaliteiten te 
herkennen die de aanknopingspunten voor 
oversteek van de ring kunnen vormen. In dit project 
is een onderzoek gedaan naar wat deze kwaliteiten 
zijn en waar deze gevonden worden. Drijfveer hierin 
was de binnenstad van Kassel voor een zeer breed 
publiek te verrijken. 

Op die wijze is het mogelijk geweest een locatie aan te 
wijzen en hier een ontwerp voor de stadsbibliotheek 
te situeren. Deze keuze vormde aanleiding de 
ontwikkelingen omtrent de bibliotheek als actuele 
architectonische opgave uitgebreid te belichten. 
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Samenvatting

Het afstudeerproject van Joël de Jong ontstaat uit 
afstudeeratelier ‘Redesigning Documenta City’ dat 
de stedelijke structuren van de Duitse stad Kassel 
beschouwde. Kassel vormt een conglomeraat 
van architectonische typologieën en stijlen die 
voortkomen uit de rijke historie van de stad. Het 
stedebouwkundige plan van Bangert en Hasper, 
dat de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog 
omvatte, is beeldbepalend voor de huidige stad. 
De centrumring uit het plan werd gerealiseerd met 
daaraan gelegen een veelheid aan modernistische 
bebouwing. De verkeersader omsluit nog steeds 
het binnenstedelijke gebied. Ter plaatse van de 
centrumring wordt een rigide splitsing gemaakt 
tussen de binnenstad en het omliggende gebied. 
Daarmee vormt de ring een knelpunt voor 
profilering van de kwaliteiten van de stad. 

De Stadtbaurat vormt het gemeentelijke orgaan 
dat verantwoordelijk is voor de stedelijke 
ontwikkelingen van Kassel. Eén van de actuele 
opgaven die de Stadtbaurat zich gesteld heeft is 
het verzachten van de barrièrre die de centrumring 
vormt . Hiervoor zijn een aantal zogenaamde 
‘Brückeprojekten’ (brugprojecten) gepland. Dit 
betreffen projecten waarbij gebieden even buiten 
het centrum ontwikkeld worden, met als doel 
een verbinding te slaan tussen het centrum en 
het omliggende gebied. Bij deze plannen worden 
echter geen interventies gedaan in het gebied 
tussen binnenstad en Brückeprojekt gelegen. 

Wanneer verbinding tussen centrum en project 
geoptimaliseerd dient te worden, liggen er kansen 
binnen deze gebieden. Ook hier liggen immers 
kwaliteiten gemanifesteerd welke getoond, versterkt 
of verhelderd kunnen worden. Door analyse van de 
centrumring, de binnenstad en de locaties van de 
Brückeprojekten is in kaart gebracht welke gebieden 
aan de ring potenties bieden. 

Uit analyse blijkt de barrière van de ring sterk 
aanwezig te zijn ter plaatse van de Fünffensterstraße, 
de straat die het zuidwestelijk deel van de 
centrumring vormt. Hier liggen echter tevens 
kwaliteiten en mogelijkheden tot ontwikkeling. 
Door de hoge verkeersintensiteit en dynamiek 
van deze straat wordt de oversteek van het 
langzaamverkeer van en naar de binnenstad 
bemoeilijkt. Daarnaast wordt door de morfologie 
en het straatprofiel de binnenstad ter plekke 
nauwelijks ervaren. Er ontstaat een ‘sluis’ die gericht 
is op doorstroming, waardoor het bewustzijn van 
het centrum achterwege blijft. Wenselijk is de 
kwaliteiten ter plekke beter te profileren, routing te 
verhelderen en het bewustzijn van het centrum voor 
passanten te vergroten. 

De onderzoeksvraag die hier uit volgt is:
Hoe kan met een architectonische interventie de 
knip tussen het centrum van Kassel en aangrenzend 
gebied worden verzacht? 



8

Het kavel van de Garde-du-Corps-parkeergarage 
is geselecteerd om invulling te geven aan deze 
opdracht. Deze locatie bevindt zich op een 
belangrijke plek aan de FFS; Een belangrijke 
fietsroute naar het centrum is hier gesitueerd en de 
locatie ligt in het verlengde van een voetgangersroute 
uit het binnenstedelijk gebied. Tevens accordeert 
de huidige invulling van het kavel niet met de 
binnenstedelijke functies aan de FFS. Als functie is 
gekozen voor een bibliotheek met werkcentrum. De 
bibliotheek mag gezien worden als functie welke de 
sociale samenhang stimuleert en een zeer open en 
toegankelijk karakter kent. Hierdoor is de functie 
uitermate geschikt om de relaties in het gebied te 
versterken en te verlengen.

Grote veranderingen in de informatie- en 
kenniscultuur zorgen voor sterke ontwikkelingen in 
het bibliotheekwezen. Hiermee is de bibliotheek in 
de actualiteit van de architectonische opgave komen 
te staan. Om een passend en eigentijds ontwerp te 
realiseren, is belang gehecht aan de ontwikkelingen 
op dit gebied. Er is daarom uitgebreid studie 
gemaakt van de uitgangspunten en onderzoeken 
naar het programma van de bibliotheek van de 
toekomst.Voor de ruimtelijke invulling van het 
gebouw is informatie uit dit aanvullende onderzoek 
benut. 
Het boek krijgt in de huidige en toekomstige 
bibliotheek een steeds kleinere plaats door de 
toename van digitale media. Hiermee verandert 
het programma van de bibliotheek aanzienlijk. 
De bibliotheek zal een grotere rol krijgen als 
ontmoetings- en verblijfsplaats voor het uitwisselen 
van kennis en verhalen. De bibliotheek aan de 
Fünffensterstraße is ontworpen als een dergelijke 
verblijfsplek met een diversiteit aan ruimtes voor 
ontspannen en werken, en mogelijkheden op 
toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Hiertoe 
is gevariëerd in verdiepingshoogte, oriëntatie van de 
ruimtes en materiële afwerking, en is aanpasbaarheid 
in de tijd gewaarborgd.

De massa en gevel zijn afgestemd op de directe 
omgeving en vanuit de doelen die voor het ontwerp 
werden opgesteld. Aan de Fünffensterstraße is een 
verlenging van de voetgangerszone beoogt door 

vanuit de Garde-du-Corpse-straße een nieuwe 
route te introduceren onder het gebouw door naar 
de achterzijde van het kavel. Daarnaast is met een 
hoog volume in het midden een accent gecreëerd 
dat in de morfologische ritmiek van de FFS 
meedoet. Aan de rustige Friedrichstraße gelegen, is 
als verlengde van de bibliotheek een plein gecreëerd 
dat het woonklimaat van de straat bevordert. Vanuit 
de Königstor, is de fietsroute verlegd. Deze wordt 
zichtbaar gemaakt aan de FFS. Een sequentie in 
volume van en naar de Königstor, verheldert de 
aankomst in het centrum en geeft een duidelijke 
oriëntatie.
De verticale ritmiek van de betonnen gevel correleert 
met omliggende gebouwen en zorgt voor inpassing 
in de bestaande stad. De variatie in openheid in de 
gevel draagt bij aan het etaleren van de functie en 
de interne organisatie. Zo wordt de centrumfunctie 
van de bibliotheek zichtbaar aan de FFS. Daarnaast 
geeft het arrangement richting aan de routing om 
en in het gebouw. 

Door in de bibliotheek de routing vanuit een 
centrale spil te doen ontspringen wordt helderheid 
voor de bezoeker gecreëerd. De trap vormt de 
centrale verkeersruimte van waaruit men per vloer 
aan een andere afdeling raakt. Er is gekozen aan 
deze verkeersruimte informele en uitnodigende 
displays te plaatsen zodat direct helder wordt 
op welke afdeling men zich bevindt. De ruimte 
wordt naarmate men verder van de trap verwijderd 
raakt geslotener en rustiger van karakter. Door 
deze sequentie ontstaat diversiteit in kwaliteiten. 
Om het verblijfskarakter inpassing te geven, zijn 
verspreid over de gehele vloer en op elk niveau 
verblijfsplekken ingericht.

Met dit ontwerp is beoogd een bijdrage te leveren 
aan het verrijken van het stadscentrum van Kassel 
vanuit het perspectief dat de stad reeds rijk aan 
kwaliteiten is. 
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Summary

The graduation project of Joël de Jong evolves out 
of the graduation atelier ‘Redesigning Documenta 
City’ which considered the urban structures of the 
German city of Kassel. Kassel is a conglomerate of 
architectural typologies and styles, that originatie 
from a rich city history. The urban reconstruction 
plan of Bangert and Hasper, which was developed 
after World War II, still affects the visual appearance 
of the current city.  Many modernistic buildings 
from the reconstruction plan arise within the city 
centre. The centre ring, that was realized, encloses 
the city centre and still encloses the inner city area 
in a rigid way. Consequently the ring functions as 
a bottleneck for profiling the qualities of the city.

The Stadtbaurat is the municipal department that 
is responsible for the urban development of Kassel. 
One of the current challenges that the Stadtbaurat 
has set itself is to fade the barrier of the centre ring. 
A number of ‘Brückeprojekten’ (bridge projects) is 
planned. These projects are located just outside the 
city centre and are developed to create a connection 
between the inner city and the surrounding 
area. These plans however do not enclose any 
interventions located in the area between the 
centre of Kassel en the Brückeprojekten. There 
are opportunies within these areas that contribute 
to optimising the intended connections, since the 
qualities which are manifested here can be used and 
strengthened. By analyzing the centre ring, the city 
centre and the locations of the projects is mapped 

which areas offer potential.

Site analysis shows that the barrier of the ring 
is strongly presented at the location of the 
Fünffensterstraße; the southwestern part of the 
center ring. Here, however, are also found qualities 
and opportunities for development. Due to the 
high traffic intensity this street is difficult to cross 
for pedestrians and cyclists who move in direct 
of the city centre. In addition one can hardly 
experienced the presence of the city centre because 
of the morphology and the profiles of the street. It 
creates a transit that focuses on traffic flow without 
setting up any consciousness of the hart of the city. 
It is desirable to emphasise the qualities located, to 
clarify routing and increase awareness of the city 
centre.

The research question that follows is:
How can the separation between the centre of Kassel 
and its adjacent area be faded by an architectural 
intervention?

The site of the Garde-du-Corps-garage is selected to 
give substance to this command. This location at the 
FFS plays a mayor part; a major cycling route into 
the city center is situated here and the location is an 
extension of a pedestrian route from the inner city 
area. Furthermore its current function and building 
do not fit to the other urban functions of the FFS. 
The function selected for the new intervention is a 
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library with work center. The library can be seen as 
a function with a very open and accessible character 
that activates social cohesion. Therefore it is very 
suitable to the to strengthen and extend correlation 
in the area.

Major changes in the culture of information 
and knowledge result in strong developments 
in the vision of library. The library has become a 
contemporary architectural topic. To provide in 
an appropriate and contemporary design it is of 
mayor importance to be informed about these 
developments. Therefore an extensive study of 
the principles and studies of the program of the 
library of the future has been made.The additional 
information is used for the spatial planning of the 
building. 
The book gets an ever smaller place into the current 
and future library by the rise of digital media. This 
changes the program of the library significantly. 
The library will have to be regarded as a meeting 
place and a place exchanging knowledge and stories. 
The library at the Fünffensterstraße is designed as 
such a residencial place with a variety of spaces for 
relaxation and work, and opportunities to anticipate 
on future developments. Therefore variety in floor 
height, orientation of the spaces and material 
finishes, and adaptability over time is guaranteed.

The designed mass and façade are adjusted to 
environmental architecture and goals defined for 
the intervention. At the FFS an extension of the 
pedestrian zone from the Garde-du-Corpse-straße 
into a new route through the building volume is 
aimed. In addition a high volume in the middle 
creates an accent that is participating in the 
morphological rhythm of the FFS. At the quiet 
Friedrichstraße is a square located, as an extension 
of the library, which increases the level of the living 
environment. From the Königstor the route shifted. 
The cycling route has become visible to the FFS. A 
sequence in volume towards and from the Königstor 
clarifies the arrival in the city center and provides in 
a clear orientation.
The vertical rhythm of the concrete facade correlates 
with surrounding buildings and ensures integration 
into the existing city. The variation in openness in 

the facade contributes to the display of the function 
and internal organization. The public function 
of the library becomes apparent at the FFS. The 
arrangement is additionally applied to direct the 
routing around and within the building.

By centering the library routing around a stairs, 
clearity for the visitor is created. The central traffic 
area provides access to every floor, per floor another 
bookdepartment is located. The stairs joins an 
informal and inviting zone of displays, for one can 
immediately see at which department one is. The 
further one moves from the central staircase the 
more secretive and quiet the space becomes. By 
this sequence a diversity in qualities in created. To 
provided in a residencial space, indwelling places are 
furnished.

This design is intended to contribute to enrich the 
city of Kassel from the prespective that the city is 
full of qualities already.
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1. Inleiding

De Duitse stad Kassel staat centraal in het 
afstudeeratelier ‘Redesigning Documenta City’.

Kassel vormt de hoofdstad van Kreiz Hessen en 
is gelegen in Midden-Duitsland. De stad telt 
ruim 196.000 inwoners en kent een opvallende 
stedenbouwkundige structuur. Kenmerkend is 
de veelheid aan groen in de stad waaronder een 
aantal parken van bijzonder grote omvang. Veel 
van deze parken stammen uit de 17e eeuw en zijn 
ontworpen als deel van de stedelijke plannen. Uit 
diezelfde periode stammen de barokke gebouwen 
die op kleine schaal een beeldbepalende rol 
spelen. Naast deze architectuurstijl treft men 
een breed scala van naoorlogse modernistische 
architectuur in de binnenstad, veelal gesitueerd 
aan de centrumring. Deze gebouwen waren 
onderdeel van een groots wederopbouwplan dat na 
bombardementen voor de stad werd opgetekend. 
Opmerkelijk is hoe de diversiteit aan stijlen in het 
hedendaagse Kassel naast elkaar bestaat. Opvallend 
is ook de aanwezigheid van het autoverkeer in de 
stad. Grote wegen doorkruisen het binnenstedelijke 
gebied. Dit leidt tot een ongewone dynamiek 
binnen het centrum. 

De stad Kassel profileert zich als ‘Documenta 
City’. De Documenta is een honderd dagen 
durend cultureel evenement dat elke vijf jaar 
plaatsvindt. Het is één van de meest omvangrijke 
kunstmanifestaties van de wereld en trekt elke 

editie zeer veel bezoekers (840.000 bezoekers in 
2012). Het evenement strekt zich over de gehele 
stad en is groots georganiseerd. 

Atelier ‘Redesigning Documenta City’

Het afstudeeratelier ‘Redesigning Documenta 
City’, onder leiding van Jos Bosman, onderzocht 
de stedelijke structuren van Kassel en heeft zich 
verdiept in het ontstaan hiervan. De aan het atelier 
gestelde opgave was onderzoek te doen naar de 
mogelijke transformaties van bouwblokken en 
straten in het centrum van Kassel welke in de 
huidige staat worden gedomineerd door visueel 
onaantrekkelijke modernistische gebouwen. 

Als invulling hiervan heeft het atelier onderzoek 
gedaan naar thema’s welke de ontwikkeling en 
vorming van de stad hebben beïnvloed. Historisch 
onderzoek leidde tot breed inzicht in de stad 
op het gebied van landschap, infrastructuur en 
architectuur.
Het onderzoek naar landschap bracht in kaart hoe 
de aanwezigheid van reliëf, water en groen Kassel 
heeft gevormd. Op het gebied van infrastructuur 
zijn de ontsluiting van de stad en de diverse 
verkeersstromen in kaart gebracht. Eén van de 
onderzoeksconclusies in dit verband is dat de 
centrumring thans een grote aanwezigheid in 
de stad kent. Naast deze ring is de samenkomst 
van verschillende stijlen in het centrum duidelijk 
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herkenbaar in de stedelijke structuur. In een 
beschouwing van het centrum is inzichtelijk 
gemaakt hoe bebouwing in historische stijlen, zoals 
barok, en modernistische architectuur naast elkaar 
bestaan. 

Aanvullend is de ontwikkeling van industrie in 
en om de stad onderzocht. Deze vormde het 
fundament van de groei van Kassel tot zijn huidige 
omvang. Ook werd de stad geanalyseerd in het 
licht van de Documenta. Hieruit kwam naar voren 
hoe de stad ten tijde van de kunstmanifestatie 
georganiseerd is en waar het publiek dat dit 
evenement bezoekt zich begeeft.

Stedelijke structuur van Kassel

In de stedelijke ontwikkeling van Kassel is 
diverse malen een nieuw ideaalbeeld voor de stad 
gecreëerd. In de huidige stad zijn fragmenten van 
stedelijke plannen uit de geschiedenis naast elkaar 
gaan bestaan. 

Van oorsprong was Kassel een vestingstad aan de 
rivier de Fulda. Toen in de 17e eeuw  behoefte 
ontstond aan huisvesting voor Franse Hugenoten 
werd in opdracht van landgraaf Karl von Hessen-
Kassel door stadsarchitect Paul du Ry het ontwerp 
gemaakt voor de Oberneustadt. Deze omvatte een 
opeenvolging van gesloten bouwblokken, geordend 
aan een geometrisch stratenpatroon, gelegen 
buiten de vesting. Hoewel de oorspronkelijke 
bebouwing grotendeels verdwenen is, kan in het 
huidige stadsbeeld tussen de Friedrichsstraße en 
de Friedrichsplatz, het geometrische weefsel nog 
herkend worden.

De landgraaf gaf eind 17e eeuw opdracht een 
grootschalig park aan de Fulda te ontwerpen. Het 
barokke park Karlsaue werd aan de Oberneustadt 
gerealiseerd. Dit omvangrijke groene park is 
met zijn strak geometrische ontwerp nagenoeg 
onveranderd in de hedendaagse stad terug te 
vinden. 
In de 18e eeuw was architect Simon-Louis du 
Ry verantwoordelijk voor het ontwerp van een 
stadsuitbreiding die de oude vestingstad met 

de Oberneustadt verbond. Hiermee verdwenen 
de vestingwerken. Er werd een nieuw stadsdeel 
ontwikkeld parallel aan de bestaande stadsdelen. 
Het ontwerp kende een barokke structuur van 
een grote hoofdstraat (met haaks daarop kleine 
zijwegen) eindigend op een plein of belangrijk 
gebouw. De Königsstrasse vormde de as welke 
uitmondde op de Brüder Grimmplatz aan de ene 
zijde en aan de andere zijde de Königsplatz. In 
1777 werd een tweede belangrijke as toegevoegd 
welke toegang verschafte tot het Bergpark en 
Schloss Wilhelmshöhe, de Wilhelmshöhe Allee. 

Tijdens de industriële revolutie ondervond 
de stad Kassel flinke groei door de komst van 
grootschalige industriële bedrijven. Tijdens het 
Naziregime werden deze bedrijven ingezet voor 
het vervaardigen van militair materieel. Dit was 
in de Tweede Wereldoorlog aanleiding voor 
bombardementen op de stad. 
Door deze bombardementen werd nagenoeg de 
gehele binnenstad verwoest. 

In 1947 werden plannen gemaakt voor de 
wederopbouw van de stad. Architecten Bangert 
en Hasper schreven een masterplan voor het 
centrum dat bestond uit een neotraditionele 
stedelijke structuur ingevuld met modernistische 
gebouwen: Het oude stratenpatroon werd benut 
als onderlegger en ingekaderd in een centrumring. 
Hoge modernistische volumes werden opgetekend 
ter verheldering van de stedelijke structuur. Binnen 
de centrumring werd het stadswinkelcentrum 
gesitueerd met daarin de Treppenstraße, Duitslands 
eerste voetgangerszone. Dit masterplan vormde het 
uitgangspunt voor concrete ontwerpen. 

Latere stedelijke ontwerpen zijn ontstaan vanuit 
eigentijdse ideeën. Zij hebben een plek binnen 
de bestaande weefsels, structuren en architectuur 
ingenomen. In het hedendaagse Kassel zien we 
daardoor een veelheid aan architectuurstijlen en 
invloeden. 
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Opbouw van het verslag

Dit verslag bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat 
de gestelde opgave en de bespreking van het 
onderzoek Het ontwerp, waar dit onderzoek als 
basis voor heeft gedient, wordt behandeld in deel 
2. 

De aanleiding voor de locatiekeuze en de 
voorgestelde ingreep zijn beginsel van de 
opbouw van deel 1. Hiervoor wordt eerst 
het kader gesteld waarbinnen het benodigde 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Aan de hand 
hiervan vormt de visie van de architect de 
basis voor de onderzoeksvraag en de volgende 
onderzoeksmethode. De resultaten van het op 
basis hiervan uitgevoerde onderzoek worden  
daaropvolgend behandeld. Deze zijn het 
fundament van het ontwerp. Deel 1 sluit af met 
een met een dagboek dat bijgehouden is ter 
inspiratie voor het ontwerp.

In deel 2 wordt het ontwerp uivoerig behandeld..
Tekeningen van plattegronden, doorsnedes, 
gevelaanzichten en details zijn achter in dit verslag 
te vinden.

Stedebouwkundig plan van Werner Hasper
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DEEL 1
opgave en onderzoek
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2. Kader

Collage City

De geschiedenis van Kassel toont dat er 
meermaals een nieuwe visie en stedebouwkundige 
(uitbreidings)plannen voor stad ontwikkeld zijn. 
In de huidige stedelijke structuur en architectuur 
zijn sporen van deze verschillende plannen te 
herkennen. 

Rowe en Koetter spreken in deze context over 
‘Collision City’: een stad die steeds vanuit 
een nieuw ideaal ontworpen werd, waardoor 
de realisaties van stedebouwkundige plannen 
onverenigbaar naast elkaar bestaan in plaats 
van dat deze met elkaar in dialoog gaan of 
voortborduren in de tijd (Rowe & Koetter, 1978). 
Rowe en Koetter merken op dat ‘total design’ of 
‘total architecture’ onvoldoende reageert op de 
bestaande situatie en/of vooruit kijkt. Dit leidt 
tot botsing binnen de stedelijke structuur. Zij 
pleiten voor het zoeken naar oplossingen die vanuit 
eigentijds gedachtengoed ontstaan, maar ruimte 
en flexibiliteit bieden voor de bestaande stad en 
toekomstige plannen. 

Vanuit dit standpunt doen zij een voorstel de 
stad als collage te beschouwen: ‘Collage City’. 
De architect en stedebouwkundige ontwerpen 
hierbij vanuit de bestaande stad en met ruimte 
voor toekomstige, nog onbekende, plannen. De 
stad vormt een samenstelling van fragmenten 

uit verleden, heden en toekomst, welke niet zijn 
voorgedefinieerd in een overkoepelend totaalplan 
maar elk hun eigen ontwikkeling kunnen 
doormaken. Kleine stedelijke ontwerpen met elk 
een eigen identiteit vormen tezamen een geheel. 

Kassel: collision versus collage

Het gedachtengoed van Rowe en Koetter sluit aan 
bij de achtergronden van Kassel. Beschouwd kan 
worden hoe het wederopbouwplan van Bangert 
en Hasper, en de nog bestaande elementen uit de 
barokke stad zijn samengevoegd. 

Het wederopbouwplan is gedefinieerd aan de hand 
van de barokke structuren van de stad. Daarmee 
is gehoor gegeven aan de bestaande stad en zijn 
historische ontwikkeling. Dit is een uitgangspunt 
voor het ontwerpen van een ‘collage city’. Er is 
echter vanuit duidelijke toekomstidealen een 
totaalplan voor de binnenstad opgesteld. Hiermee 
is een vergaande definitie voor de stad vastgelegd 
welke weinig ruimte en vrijheid biedt voor 
toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen. 
In termen van Rowe en Koetter zouden we in deze 
context kunnen spreken over ‘collision city’.   
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Stedebouwkundige plannen Stadtbaurat

De stedebouwkundige plannen voor de stad Kassel 
worden gevormd en beoordeeld door Stadtbaurat 
Kassel. Binnen de Stadtbaurat is stadsarchitect 
Christoff Nolda verantwoordelijk voor de 
architectonische invulling van de plannen.

De Stadtbaurat stelt zich een heldere opgave voor 
de stad. Als uitgangspunt wordt Kassel beschouwd 
als een conglomeraat van architectonische en 
stedebouwkundige structuren (Nolda, 2012). 
Nolda spreekt over een ‘open stad’ waarbij de 
versnippering binnen de stad de kwaliteit van de 
stad vormt. Stedebouwkundige plannen zijn erop 
gericht om de ‘openheid’ van de stad te versterken 
en dienen zich hierbinnen te schikken. 

De huidige organisatie van verkeer wordt als 
belangrijkste knelpunt binnen de stad gezien. Niet 
alleen is er vanuit de historie een onevenwichtige 
verhouding in verkeersstromen ontstaan, ook 
wordt het binnenstedelijke gebied met winkels 
abrupt afgesneden van de omringende gebieden 
doordat de centrumring een zeer aanwezige 
barrière vormt. 

De Stadtbaurat streeft ernaar de diverse 
vervoersmiddelen in de binnenstad een gelijke 
plaats te geven. Dit resulteert in plannen het 
langzaamverkeer beter te faciliteren en de 
infrastructuur voor het autoverkeer in te perken.

Daarnaast introduceren zij “Brückeprojekten”. 
Deze projecten dienen een brug te slaan over de 
centrumring. Hiervoor worden locaties even buiten 
centrumring gelegen ontwikkeld die door hun 
functie zorgen voor beweging over de ring van een 
zeker publiek. Actuele voorbeelden hiervan zijn 
de ontwikkeling van het universiteitsterrein ten 
noorden, en het Museumkwartier ten zuiden van 
de binnenstad. 

Een derde streven is gebieden rondom de 
centrumring welke een minder openbare 
functie dragen intern helder te organiseren om 
de doorstroming van en naar deze gebieden te 
versterken. 

Centrum en ‘Brückeprojekten’
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3. De visie van de architect

De architect die met een complexiteit te maken 
krijgt zoals die in Kassel aanwezig is, dient 
standpunt te nemen. Rowe en Koetter doen 
hiervoor het voorstel voor ´collage city´, waarin 
respectvol wordt geanticipeerd op heden, verleden 
en (onvoorspelbare) toekomst. Wanneer met open 
houding naar deze facetten wordt gekeken wordt 
de kwaliteit ervan zichtbaar en voelbaar. 

Mijn visie is dat de ontwerper dient te zoeken 
naar de kwaliteiten welke liggen ingebed in 
de bestaande omgeving. Deze vormen immers 
tezamen voor een bijzondere eigenheid van de 
stad of plek. Een respectvolle doch kritische blik 
leert dat binnen deze kwaliteiten soms barrières 
liggen welke de aanwezige kwaliteiten ontbinden, 
verzwakken of overrompelen. De kwaliteiten 
die er zijn, komen daarmee niet altijd tot hun 
recht. In mijn optiek is het aan de ontwerper deze 
barrières om te vormen en zo aan synthese van de 
kwaliteiten bij te dragen. 

De stedebouwkundige en architectonische 
interventies dienen een relatie aan te gaan met 
de kwaliteiten van de bestaande stad. Hiervoor 
kunnen hedendaagse mondiale en locale 
vraagstukken een vertrekpunt zijn. In de stedelijke 
structuur van de collagestad is het van belang 
dat het onwerp zich past binnen de bestaande 
conglomeratie. Dit omvat dat de interventie 
bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling en 

daarin een eigen identiteit mag dragen. 

In de geschiedenis hebben stedebouwkundigen 
Kassel bekritiseerd op het ontbreken van een eigen 
identiteit en een heldere definitie van het centrum, 
zoals Dieter Hofmann-Axtheim in Die Verpaßte 
Stadt (Hoffmann-Axtheim, 1989).  Deze visie 
ondersteun ik, maar ze verlaat het beschouwen 
van de kwaliteit van de stad. Het uitgangspunt 
van de Stadtbaurat erkent de kwaliteit van Kassel: 
de conglomeratie van identiteiten. De taak van de 
architect is, mijns inziens, vanuit dit uitgangspunt 
te vertrekken.

Binnen Kassel betekent dit dat de barrière van de 
centrumring erkent wordt. Zonder veroordeling 
dient gekeken te worden naar aanknopingspunten 
voor verbetering. De “Brückeprojekten” zijn 
hiervan een voorbeeld. Deze projecten grenzen 
echter niet direct aan de ring, maar hebben de 
ambitie het gebied tussen ring en het project te 
overbruggen. Een aanvulling hierop is naar mijn 
idee verbetering te behalen door te zoeken naar 
locaties grenzend aan centrumring. Door tegen 
de ring kleinschaligere locaties te ontwikkelen die 
een direct contact aangaan met het centrum wordt 
ook de oversteek op mesoniveau gerealiseerd. 
Op deze wijze kan de interventie tevens een 
belangrijke bijdrage leveren het centrum helderder 
aan de centrumring te tonen. De architect kan dit 
effect volledig tot zijn recht laten komen door de 
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ontwerpopgave aan te doen sluiten bij het publiek 
dat zich in de binnenstad beweegt. 

Vanuit deze visie vertrekt mijn verdere onderzoek. 

De onderzoeksvraag

Naar aanleiding van eerder beschreven verdieping 
en visie is als onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan met een architectonische ingreep de knip 
tussen het centrum van Kassel en aangrenzend gebied 
verzacht worden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen 
een aantal deelvragen te worden beantwoordt. 

 -Wat is geschikte locatie voor een dergelijke ingreep?
- Welke functie leent zich daarvoor?
- Hoe kan deze architectonische ingreep in de huidige 
ontwikkelingen van de stad aansluiten? 
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4. De onderzoeksmethode

In het vooronderzoek van het atelier werd reeds 
het binnenstedelijke gebied van Kassel onderzocht. 
Dit onderzoek is benut om kwaliteiten en barrières 
binnen dit gebied te herkennen en te benoemen.
Om het begrip en inzicht in de hedendaagse 
binnenstad te vergroten en tot passende definiëring 
van de ontwerpopgave te komen, is aanvullend een 
onderzoek gedaan naar actuele locale vraagstukken.

Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat er 
een opvallende opdeling van de stad ontstaat 
door de aanwezigheid van de centrumring. Deze 
autoverkeersader scheidt het centrum abrupt 
van de naastgelegen straten en wijken. Hiermee 
wordt de routing van langzaamverkeer verzwakt 
of beeindigd. Hoewel dit effect rondom het gehele 
centrum optreedt, spelen er ten zuidwesten van het 
centrum een aantal opvallende zaken een rol. Zo 
is er buiten de ring een hoge concentratie van de 
centrumfuncties wonen, werken en ontspannen – 
functies die kenmerkend zijn voor de binnenstad 
(Ten Brinke, 2003) –  te vinden is. Daarom is 
gekozen het vervolgonderzoek verder op dit gebied 
te richten.

Onderzoek naar de locatie

De Fünffensterstraße vormt het zuidwestelijke 
deel van de centrumring en is de straat waar het 
onderzoek zich verder op richt. Het onderzoek 
naar deze plek omvat een uitgebreide analyse van 

de straat en aanliggende bouwblokken. Allereerst 
is aan de hand van geschiedkundige geschriften 
en kaartmateriaal de historische ontwikkeling 
in beeld gebracht. Daarnaast zijn morfologie 
van de omgeving , functies en verkeersstromen 
/ infrastructuur onderzocht. De opgenomen 
gegevens zijn verworven uit veldonderzoek, 
satellietbeelden, kadasterkaarten en kaarten van 
Stadt Kassel.

Voor een objectief inzicht in de actuele 
ontwikkelingen, is gedurende het onderzoek 
de Hessischer Niedersächsische Allgemeine 
geraadpleegd. Deze onlinekrant bericht over 
Kreiz Hessen en heeft een speciaal katern 

Centrumring

Fünffensterstraße (deel van 
ceentrumring)
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ingericht voor het nieuws uit de stad Kassel. 
Als achtergrondinformatie zijn met name de 
berichtgeving over geplande bouwprojecten, 
archiefberichten over de Fünffensterstraße en 
diens omgeving, en – na concrete definitie van de 
ontwerpopgave –  artikelen over de parkeergarage 
“Garde du Corps” gebruikt. 

Wat er leeft

Om inzicht te krijgen in het actuele functioneren 
en ontwikkelingen van het gebied grenzend aan 
de Fünffensterstraße, heb ik diverse bezoeken 
aan de stad gebracht. Gedurende deze bezoeken 
heb ik diverse gesprekken gevoerd met Kasselaren 
die ik ter plaatse ontmoette.  Zo ontving ik veel 
informatie, en hoorde ik de stem en het standpunt 
van de bewoner van Kassel. Deze beleving van 
de stad van de Kasselaar kon ik naast de feitelijke 
informatie en standpunten van overheden plaatsen. 
Leden van de actiegroep “Rettet den 
Weinberg”, voorzagen mij van informatie 
over de ontwikkelingen omtrent het nieuwe 
Museumkwartier – gelegen ten zuiden van de 
Fünffensterstraße op de Weinberg –  en deelden 
hun visie hierop met mij. Mevrouw Tanja Krems 
van bistro “Krems und Bohne” (Friedrichsstraße 
16) gaf mij bijzonder veel achtergronden over het 
karakter, het functioneren en de samenstelling 
van de wijk, het recente verleden van de 
Friedrichsstraße, de plannen van het Justizzentrum, 
en de ontwikkelingen van de Weinberg. 

Onderzoek naar de functie

Na de bepaling van de functie van bibliotheek 
is op verschijdene wijzen onderzoek gedaan 
naar de invulling van deze functie. Allereerst is 
contact gezocht met Knut Hoffmann, directeur 
van de openbare bibltioheek van Kassel. Op deze 
wijze kon het programma van eisen scherper 
worden gesteld. Daarnaast is verdieping gezocht 
door literatuur onderzoek met als onderwerp 
de bibliotheek van de toekomst. Omdat de 
bibliotheek aan verandering onderhevig is, volstaat 
het ontwerpen van een traditionele bibliotheek 
niet. Eisen aan de nieuwe bibliotheek zijn 

vastgelegd en keuzes in het ontwerp zijn op basis 
hiervan gedaan.

Als aanvulling op dit inhoudelijke onderzoek 
bezocht ik 5 Nederlandse bibliotheken. Door 
zelf enige tijd in deze gebouwen te verblijven heb 
ik gepoogd inzicht te krijgen in de beleving van 
de bibliotheek als verblijfs- en werkplek . Door 
middel van dagboekaantekeningen heb ik in elke 
bibliotheek mijn ervaring van de ruimtes in kaart 
gebracht. 
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5. De ontweropgave

Op basis van het onderzoek is gekozen een 
bibliotheek met werkcentrum te realiseren aan de 
Fünffensterstraße ter plaatse van het kavel van de 
huidige Garde-du-Corps parkeergarage. 

Locatiebepaling

Verbinding slaan

De Fünffensterstraße scheidt het binnenstedelijke 
winkelgebied abrupt van de aangrenzend 
gebieden en hun functies. Ook de beweging 
van langzaamverkeer wordt hier beperkt en 
afgezwakt. Analyse van de omgeving leert dat de 
centrumfuncties winkelen, werken en ontspannen 
echter buiten de Fünffensterstraße doorzetten. 
Ook routing voor voet- en fietsverkeer vindt, na 
onderbreking, opnieuw zijn weg buiten de ring. 

De gekozen locatie is gelegen ten midden van 
een aantal centrumfuncties. Het bevindt zich 
op het raakvlak van winkelen, werken, wonen 
en biedt aanknopingspunten voor ontspanning. 
Aan de Friedrichsstraße, de Fünffensterstraße 
en aan de oostzijde van het kavel is kleinschalige 
retail gelegen. Aan de noord- en westzijde 
grenst de locatie aan kantoorgebouwen die de 
uitloper vormen van het zakelijke district aan de 
Ständeplatz. In de Königstor vinden we naast 
diverse kantoorpanden cultureel-educatieve 
functies. Ten zuiden van het kavel bevinden 

zich enkele horecafaciliteiten in de plint met 
bovengelegen wooneenheden en kantoorruimtes 
van beperkte omvang.  Deze diversiteit van functies 
maakt dat het gebied door een breed publiek 
benut wordt. Het aanbod aan openbare functies is 
echter beperkt. Toch biedt de verscheidenheid aan 
functies potentie tot passende aansluiting bij de 
binnenstad.

Ter plaatse van het gekozen kavel zien we 
een strakke afbuiging van het voetverkeer 
afkomstig van het binnenstedelijke gebied; de 
ontspanningsfuncties aan de Garde-du-Corps-
Straße. Ook wordt de intensief gebruikte fietsroute 
die de binnenstad met het westen van de stad 
verbindt om het kavel heen geleid. De locatie leent 
zich bijzonder de routing van langzaamverkeer 
te verbeteren en over de ring te schakelen. Een 
verlenging van de voetgangersroute over het kavel 
en door de Friedrichsstraße kan aanhaken op de 
ontwikkeling van het Museumkwartier en mogelijk 
het Justizzentrum (HNA, 2012). Hierdoor kan 
verweving tussen stad en het gehele aangrenzende 
gebied ontstaan.  

Invulling aan de Fünffensterstraße

Voor de passant die zich over de Fünffensterstraße 
beweegt, wordt het centrum nauwelijks zichtbaar 
aan de verkeersader. De straat functioneert als een 
sluis, maar laat na bewustzijn van de aangrenzende 
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gebieden te creëren. Een manier om de barrière van 
de centrumring te verzachten is dit bewustzijn te 
versterken. 

Een van de kwaliteiten van de gekozen locatie 
is dat de ligging leidt tot  zichtbaarheid voor 
langzaamverkeer, autoverkeer en openbaar 
vervoer. Vanuit de Königstor, de Garde-du-Corps-
Straße en aan de Fünffensterstraße krijgt men 
reeds van afstand zicht op de locatie. De goede 
bereikbaarheid vanuit deze richtingen en de 
Koningsstrasse vormt eveneens een gunstig aspect. 

De huidige parkeergarage vormt een dode functie 
aan de Fünffensterstraße.  Daarnaast is gebleken 
dat de garage nog slechts zeer beperkt benut 
wordt doordat het gebruiksgemak door nauwe 
dimensionering te wensen overlaat en er voldoende 
alternatieve, modernere parkeerfaciliteiten in 
de omgeving zijn gerealiseerd. Het gebouw is 
daarnaast slecht onderhouden, waardoor de staat 
en uitstraling verslechteren. (HNA, 2011)
De interventie op deze locatie kan zo een positief 
effect hebben op de uitstraling en openheid aan de 
Fünffensterstraße. 

Functiebepaling

Om een verbinding over de Fünffensterstraße tot 
stand te brengen is gezocht naar een functie welke 
beweging over de ring bevordert. Toegankelijkheid 
voor een breed publiek dragen hier positief aan bij. 
Dit kenmerk vinden we in openbare functies. 
Om te bepalen welke openbare functie geschikt 
voor het overbruggen van de centrumring is, werd 
beschouwd welk publiek zich in de omgeving, 
met name binnen de ring, beweegt. Deze groep 
mensen bestaat hoofdzakelijk uit winkelend, 
werkend en naar ontspanning zoekend publiek. 
Een minderheid wordt daarnaast gevormd voor 
bewoners van de omgeving. De locatie is gelegen 
op het raakvlak van winkelgebied, zakelijk district, 
en horeca-ontspanningsfuncties. 

Een bibliotheek huisvest de unieke combinatie van 
werken en ontspannen. Een goed uitwerking van 
de ontspanningsfunctie kan ook het winkelend 

publiek aanspreken. Verder is gekozen een boek-
kadowinkel toe te voegen om de aansluiting met de 
omliggende functies te versterken.  

 “The modern library […] is a space for interrelations, 
reinforcing social cohesion and preventing the 
fragmentation of the society […]” (Romero, 2008)

De bibliotheek vinden we veelal op locaties 
direct tegen de binnenstad. (bron) Hiermee is 
het algemeen herkenbaar als centrumfunctie. 
Door deze functie aan de Fünffensterstraße te 
huisvesten, wordt het bewustzijn van het centrum 
aan deze straat verbeterd. Gelijktijdig sluit de 
bibliotheekfunctie aan bij het rustige karakter van 
de Friedrichsstraße en daarmee kan de kwaliteit 
van deze straat benut en gewaarborgd worden.  

Een laatste notitie dient gemaakt te worden over 
de huidige openbare bibliotheek van de stad. 
Deze is gevestigd aan de achterzijde van het 
Rathaus. De bibliotheek is toegankelijk vanaf de 
Fünffensterstraße (hoekpunt Obere Karlsstrasse), 
maar bevindt zich op de eerste verdieping 
waardoor de functie nauwelijks zichtbaar is. Het 
gebouw werd in de jaren ‘60 gebouwd. Het werd 
niet als bibliotheek ontworpen; de functie werd 
er later in ondergebracht. De organisatie en staat 
van het gebouw en het interieur passen niet geheel 
in de huidige tijd. Daarnaast zijn de aanwezige 
faciliteiten zeer beperkt (o.a. 4 internetplekken 
en 2 computerwerkplekken). Het ontwerpen van 
een nieuwe bibliotheek kan de functie weer helder 
profileren in de stad. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan een locale actuele vraag. (Hoffmann, 
2012)

Als aanvulling op de bibliotheekfunctie is gezocht 
naar een functie die de aansluiting bij het zakelijke 
district versterkt. Door de werkfaciliteiten van 
een bibliotheek vanuit een breed perspectief te 
beschouwen, is gekozen een werkcentrum te 
realiseren. Deze vormt een verlengstuk van de 
bibliotheek en een schakel met het zakelijke 
publiek dat zich in de omgeving beweegt. 
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Doelen

Uit voorgaande bepalingen kunnen een aantal 
doelen geformuleerd worden die leidend zijn 
binnen de ontwerpopgave:

- Het ontwerp dient bij te dragen aan het 
verbinden van centrumfuncties binnen en buiten 
de ring.

- Het ontwerp dient bij te dragen aan een fysieke 
en visuele overbrugging van de Fünffensterstraße.

- Het ontwerp dient het bewustzijn van het 
centrum aan de Fünffensterstraße te verbeteren.

- De routing voor fietsverkeer van en naar de 
Königstor dient verhelderd te worden.

- De routing voor voetverkeer vanuit de Garde-du-
Corps-Straße dient een nieuwe impuls te krijgen. 

- Het ontwerp dient aan te sluiten bij de bestaande 
kwaliteiten / karakters van omliggende straten. 

- De bibliotheekfunctie dient vanuit een 
hedendaags perspectief beschouwd te worden.

- Het werkcentrum dient vanuit een hedendaags 
perspectief beschouwd te worden. 
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The Current Library:

Is not flexible enough to allow 
all these things to happen.

All books are tied to their shelves.
All books are separated from digital media.

All books are not where the learning happens.
Finding books can be confusing.

The catalogues are not sexy.
Study rooms are hidden away in corners.

Librarians are tied to their desks. 

(Dongwoo Kang, 2009)
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Intermezzo: Het vraagstuk van de bibliotheek

Door de opkomst van de digitale media staat de 
functie van bibliotheek als opslagplaats van boeken 
onder druk. De verandering in kennisoverdracht 
raakt de wortels van het programma van de 
bibliotheek. Hiermee staat het archetype midden 
in de actualiteit van de architectuur (Bouman, 
2009). Ondanks grote veranderingen blijft de 
vraag aan nieuwe bibliotheken bestaan, maar dient 
de noodzaak tot aanpassing van het programma te 
worden herkend.

“[…] After all, libraries are not just repositories of 
books. They are communities, sources of expertise, and 
homes to lovingly compiled collections that amount 
to far more than the sum of their individual printed 
parts. And yet it is foolish to think that libraries can 
remain the same with the new technology on the 
scene.” (Bell, 2012)

Historie van de bibliotheek

Sinds zijn eerste bestaan fungeert de bibliotheek 
als opslagplaats van geschriften. Deze functie is 
geëvolueerd tot een combinatie van opslagplaats 
van boeken met kleinschalige plekken voor het 
raadplegen van deze boeken (Romero, 2008). Door 
de uitvinding van de boekdrukkunst en de latere 
massaproductie nam de productie van boeken in 
de loop van de geschiedenis toe. De maat van de 
bibliotheek groeit evenredig aan deze ontwikkeling. 
De bibliotheek blijft echter nog lange tijd gebruikt 

worden door een select gezelschap: de elite en de 
kerk. Tijdens de Verlichting wordt het delen van 
kennis onder de gehele bevolking gestimuleerd. 
Hiermee verandert de toegankelijkheid van de 
bibliotheek; de openbare bibliotheek ontstaat.

Vanaf de 18e eeuw werden de functies binnen 
de bibliotheek in aparte ruimtes ondergebracht: 
de leeszaal en de plek voor boekenkasten werd 
gescheiden. Deze ruimtelijke organisatie vinden 
we in twee hoofdtypen. Het eerste type wordt 
gevormd door een ronde leeszaal welke omringd 
wordt door boekenkasten. Hiervan zijn de 
openbare bibliotheek in Stockholm van Asplund 
en de British Library van Smirke sprekende 
voorbeelden. Het tweede type bestaat uit een 
rechthoekig volume voor de leeszaal met langs 
de lange zijde de boekenkasten. Hiervan zijn de 
New York Public Library van Carène en Hastings, 
en Bibliothèque Sainte-Geneviève van Labrouste 
voorbeelden.

Openbare bibliotheek Stockholm, Erik GunnarAsplund
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Vanaf het begin van de 20e eeuw neemt de 
ruimtelijke organisatie van de bibliotheek nieuwe 
vormen aan. Functies worden niet meer strikt 
gescheiden maar worden evenwichtig verdeeld over 
het gehele gebouw. De bibliotheek van Viipuri 
naar ontwerp van Aalto is hiervan het eerste 
voorbeeld. Deze ruimtelijke organisatie blijft lange 
tijd veel toegepast.

Bibliotheek van de toekomst

De recente ontwikkelingen van kennisoverdracht 
en de opkomst van nieuwe media maken een 
nieuwe visie op de ruimtelijke organisatie van 
de bibliotheek noodzakelijk. Doordat het boek 
niet langer de enige drager van kennis is, staat de 
bibliotheek als verhuurder van boeken onder druk.
Hoewel de productie van boeken in de afgelopen 
jaren nog zeer hoog was (Hannema, 2007), moet 
de bibliotheek zich gaan redden op meer dan 
boeken alleen. 

Er bestaan uiteenlopende visies met betrekking tot 
de bibliotheek van de toekomst. Drie categoriën 
visies zijn in ieder geval te onderscheiden 
(Hannema, 2007). De eerste visie beschouwt de 
nieuwe bibliotheek als warenhuis. De producten 
die de bibliotheek te bieden heeft dienen getoond 
te worden en aan het publiek te worden ‘verkocht’. 
Hierbij worden covers van boeken door de 
hele bibliotheek getoond en liggen de nieuwe 
aanwinsten zo mooi mogelijk in beeld. Deze visie 
sluit aan bij de visie op de beleveniseconomie. 
De tweede visie gaat hier echter nog verder in. 
Deze visie verruimt de functie van de bibliotheek 
en betrekt commerciële activiteiten die de 
marktwaarde van de bibliotheek vergroten. Het 
gebouw van de bibliotheek wordt gedeeld met 
wonen, winkelen en/of cultuur. Het delen met 
cultuur sluit aan bij de laatste visie. De bibliotheek 
als drager van cultuur wordt  hierbij opgenomen 
in een cultureel centrum. Theater, kunstuitleen, 
muziekcentrum en andere culturele functies 
worden onder één dak geplaatst.

Onafhankelijk van welke visie wordt gevormd, 
wordt onderkend dat de bibliotheek van de 
toekomst een transformatie zal hebben ondergaan. 
De kansen liggen hierbij in het beschouwen van 
de centrale gedachte achter de functie. Hierbij 
moet niet het boek betitelt worden als de basis van 
de bibliotheek, maar de kennis die het bevat. Het 
boek is slechts een medium tot het overbrengen 
van kennis en verhalen. Verandert dit medium, dan 
dient de bibliotheek deze verandering te volgen.

Bibliotheek Viipuri, Alvar Aalto
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De nieuwe media bieden echter de mogelijkheid 
om kennis en verhalen te delen op een willekeurige 
plek. De vraag kan gesteld worden of de nieuwe 
bibliotheek niet bestaat uit de digitale vorm van 
de bibliotheek: het internet. Het is echter juist 
de bibliotheek die de valkuilen, zoals het gebrek 
aan direct sociaal contact, van de gedigitaliseerde 
samenleving kan opvangen (Romero, 2008). 
De bibliotheek geeft een fysieke invulling aan 
de behoefte om kennis en cultuur te delen. Het 
gebouw dient dan ook ingericht te zijn als een 
plaats waar, op verschillende wijzen, contact 
gemaakt kan worden.

De kans om de bibliotheek op deze wijze vorm te 
geven is realistisch. Het aantal bezoeken aan de 
bibliotheek neemt immers niet af. De druk op de 
bibliotheek bestaat voornamelijk uit de afname van 
leden en het aantal uitgeleende boeken (Heidinga, 
2010). Deze afname dient opgevangen te worden 
met een nieuw soort bibliotheek. In mijn visie 
moet hierbij het overdragen van kennis en verhalen 
in de breedste zin worden opgevat. Zodoende ben 
ik er toe gekomen om de bibliotheek in te richten 
met plekken die dit mogelijk maken. Juist nieuwe 
ontwikkelingen zoals het Nieuwe Werken kunnen 
hiertoe bijdragen. Hierbij draait de bibliotheek om 
vertellen, luisteren, studeren en werken. 

“Het Nieuwe Werken is een visie om werken 
effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken 
voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie 
wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te 
stellen en hem – binnen bepaalde grenzen - de ruimte 
en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, 
waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij 
werkt en met wie hij werkt. Recente ontwikkelingen 
in de ICT maken Het Nieuwe Werken technisch 
mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken 
het wenselijk.” (Bijl, 2009)
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6. De locatie

Om te kunnen anticiperen op de omgeving is in 
woord en beeld gebracht welke kenmerken in de 
directe omgeving aanwezig zijn. Daarnaast is een 
korte analyse gemaakt van het ontstaan van de 
locatie.

De geschiedenis

De plek is in de loop van de geschiedenis aan grote 
veranderingen onderhevig geweest. In de 18e eeuw 
lag hier de Garde-du-Corps-Platz als een langgerekt 
plein met daaraan de kazerne van de lijfwacht van 
de landgraaf gesitueerd. Het plein werd omsloten 
door bebouwing en kende als belangrijkste 
ontsluiting de Königstor welke met een poort 
op de hoek van het plein eindigde. Andere 
ontsluitingen waren de Garde-du-Corpsstrasse en 
deFünffensterstraße, die beide hun einde vonden 
aan een zijde van de Garde-du-Corps-Platz. Lange 
tijd lag het plein in deze hoedanigheid ingebed in 
de stedelijke structuur. 

Bombardementen in de Tweede Wereldoorlog 
verwoestten nagenoeg alle omliggende bebouwing. 
Het wederopbouwplan van Bangert en Hasper uit 
1947 had grote veranderingen voor de structuur 
van de locatie tot gevolg. Het plan omvatte een 
grootschalige aanpak van het centrum met veel 
ruimte voor de auto. Als gevolg hiervan werd de 
vroegere Garde-du-Corps-Platz doorklieft door de 
geplande centrumring; de Funffensterstrasse werd 
doorgetrokken naar de Ständeplatz. De vroegere 
structuur van de plek ging hiermee verloren. De 
projectlocatie, eerder onderdeel van de Garde-du-
Corps-Platz, wordt hierdoor voor het eerst als kavel 
gedefinieerd.

Het kavel wordt aanvankelijk gedeeltelijk 
als parkeerplaats met tankstation ingericht 
en behoud verder de pleinfunctie met enige 
groenvoorziening. Al snel wordt het echter het 
geheel als parkeergelegenheid ingetekend, om te 
anticiperen op de opkomst van het autoverkeer 
in de stad. In 1974 wordt op de locatie een 
parkeergarage gebouwd om een grotere capaciteit 
aan parkeerplaatsen voor de binnenstad te kunnen 
bieden. 
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Inbedding

De locatie is gelegen tussen de Friedrichsstraße en 
Fünffensterstraße, grenzend aan de centrumring 
en het binnenstedelijke winkelgebied. Het gebied 
waar het kavel onderdeel van uitmaakt vormt 
één van de uitlopers van het Museumkwartier. 
Tevens ligt het in het verlengde van een aantal 
cultuurgeoriënteerde functies, als muziekscholen, 
kunstencentra en Documentalocaties nabij de 
Brüder Grimmplatz. 

Het kavel wordt omsloten door 3 wegen – 
Friedrichsstraße, Königstor en Fünffensterstraße 
– en een doorgang voor langzaamverkeer. De 
bebouwing aan deze wegen omkadert de locatie en 
is divers van architectuur en karakter.  

De Fünffensterstraße ligt tegen het noordoosten 
van het kavel. De straat vormt een doorgaande 
route in de stad voor autoverkeer en openbaar 
vervoer (bus en tram). Daarmee kent het een 
druk karakter en grote dynamiek. Door de relatief 
grote breedte van de Fünffensterstraße heeft het 
kavel aan deze zijde visueel veel ruimte en is de 
relatie met overliggende bebouwing gering. Deze 
bebouwing bestaat uit hoogbouw met daarin 
kantoren gevestigd. Hierachter gelegen vinden we 
het binnenstedelijke winkelgebied.

Een smalle doorgang voor fiets- en voetverkeer 
vormt de zuidoostelijke grens van de locatie. De 
gevels van het kantoorgebouw dat hier gelegen 
is grenst direct aan deze route, waardoor diens 
aanwezigheid aan het kavel sterk wordt ervaren. In 
de plint treffen we nog twee kleinschalige winkels. 
De straat vormt een nauwe doorgang met besloten 
en rustig karakter. 

De Friedrichsstraße begrenst het kavel aan 
zuidwestelijke zijde. Hieraan zijn hoofdzakelijk 
woongebouwen gelegen en wordt slechts gebruikt 
voor bestemmingsverkeer waardoor de straat 
rustig gelegen is. De bebouwing welke tussen de 
Fünffensterstraße en Friedrichsstraße gelegen is, 
functioneert bovendien als akoestische barrière 
voor het geluid van de Fünffensterstraße en de 
binnenstad. Verspreid door de Friedrichsstraße 
zijn in de plint van de woongebouwen enkele 
kleinschalige retail-, kantoor- en horecafuncties 
gevestigd.

Ten noordwesten van het kavel bevindt 
zich een kantoortoren aan de Königstor. De 
parkeervoorziening en het achtergebied van het 
kantoorgebouw ontsluiten zich aan de Königstor 
en zijn daarmee duidelijk zichtbaar vanaf de 
locatie. De Königstor wordt intensief benut door 
fietsverkeer dat zich van en naar de binnenstad 
beweegt. De intensiteit van autoverkeer is relatief 
laag, met name bestemmingsverkeer begeeft zich in 
deze straat. 

Routing en beweging

Rondom de locatie zijn diverse verkeersstromen 
gelegen. Met name de routing voor 
langzaamverkeer springt in het oog. Een van de 
belangrijke fietsroutes die toegang geeft tot de 
binnenstad komt vanaf de Königstor. Deze route 
wordt in de huidige situatie om het kavel geleid 
waardoor de routing ligt verborgen achter de 
bebouwing van het kavel. De route toont zich 
vervolgens aan de FFS en wordt diagonaal over 
de centrumring naar de Neufahrt geleid. Het 
ontbreekt aan helderheid voor de fietser door de 
onverwachte loop en verborgenheid van de route. 
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In de huidige situatie wordt dit opgevangen door 
bewegwijzering. 

De hoogste intensiteit voetverkeer aan de locatie 
beweegt zich langs de FFS. Deze beweging 
situeert zich echter geheel aan de overzijde van 
de FFS. De oversteek van de voetgangers wordt 
verhinderd door de drukke verkeersader. In 
de plannen van de Stadtbaurat is hiervoor een 
voetgangersoversteekplaats ter plaatse van de 
Garde-du-Corps-Straße opgenomen (Stadt Kassel, 
2008). 

Het voetverkeer dat zich direct langs het kavel 
verplaatst wordt gevormd door mensen die op 
weg zijn van en naar de binnenstad, en door 
mensen die hun bestemming vinden in de 
Königstor, de Friedrichsstraße of het verlengde 
van de Friedrichsstraße. De laatste groep wordt 
onder andere gevormd door zakenlui en bezoekers 
van de horecagelegenheden aan de Königstor en 
Friedrichsstraße. 

Het autoverkeer passeert de locatie met name over 
de FFS. Verkeer dat de locatie als bestemming 
heeft, komt hier over de Königstor. In de huidige 
situatie is de toegang van de parkeergarage aan de 
Friedrichsstraße gelegen. Hierdoor wordt een deel 
van deze straat intensiever bereden. 

Er zijn geluiden over de ontwikkeling van het 
Justizzentrum aan de Wilhelmshöher Allee (HNA, 
2012). Deze ontwikkeling biedt perspectieven voor 
een routing vanaf de locatie door de plint aan de 

Friedrichsstraße naar het achtergelegen gebied. 

Onderzoek naar behoud

Op de projectlocatie bevindt zich momenteel een 
parkeergarage. Het gebouw kenmerkt zich door 
een heldere constructieve opzet van betonnen 
vloeren en kolommen. Vanuit de visie met respect 
met de aanwezige bebouwing en weefsels om te 
gaan is gezocht naar de mogelijkheid tot behoud 
van deze constructie. Om hier voldoende zicht 
op te krijgen zijn de constructieve geleding 
en dimensionering in kaart gebracht. Er kon 
echter geconcludeerd worden dat de geringe 
verdiepingshoogte slechts geschikt is voor de 
functie van een parkeergarage. Daarmee is het 
streven naar behoud van de constructie losgelaten 
en gekozen voor het plaatsen van een geheel 
nieuwe constructie.
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“De verschuiving in de productie en 
consumptie van kennis legt op zowel 

de architect als de opdrachtgever 
van een bibliotheek de taak om 
na te denken over alternatieve 
bouwkundige programma´s die 

tegemoetkomen aan de veranderende 
functie van de openbare bibliotheek.” 

(Van der Werf, 2010)
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7. Het programma

De keuze van functies zijn in eerder genoemde 
functiebepaling toegelicht. De inpassing van de 
stadsbibliotheek en werkcentrum wordt aangevuld 
met horeca en winkel.

Om tot een juist invulling van deze functies te 
komen is onderzoek gedaan naar het programma 
van recente bibliotheekprojecten. Daarnaast is de 
achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in 
het bibliotheekwezen scherp in het oog gehouden. 
Vervolgens is contact gezocht met de directeur 
van Stadtbibliothek Kassel, Knut Hoffmann, om 
tot een programma te komen dat afgestemd is 
op zowel de actualiteit van het architectonische 
vraagstuk als de locale en actuele wensen van de 
betrokkenen.

Bibliotheek (6500 m²)

De bibliotheek herbergt in de huidige tijd een 
uitgebreide verzameling aan activiteiten. Het 
draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau 
voor inwoners van de stad. De bibliotheek vormt 
een omgeving waar voor een breed publiek kennis 
en geestelijke verlichting te halen is. (Van der 
Werf, 2010) De voorzieningen in de bibliotheek 
concentreren zich rondom kennis en verhalen. 
Het overbrengen van kennis en verhalen dient, in 
de huidige tijd en naar de toekomst, beschouwd 
te worden vanuit een breed perspectief en er dient 
oog te zijn voor de diversiteit aan media waaruit 

gelezen wordt. Vanuit deze achtergrond ontstaat de 
invulling van de bibliotheek.

- ‘Bookshowcase’
Het gebouw biedt plaats aan traditionele en 
moderne informatiedragers (boeken; dag-, week- 
en maandbladen; multimedia) welke voor een 
breed publiek toegankelijk zijn. Het medium 
wordt getoond en inzichtelijke gemaakt voor het 
publiek.

- ‘Reading area’
De bibliotheek kent een diversiteit aan plekken 
waar de bezoeker kan plaatsnemen om te ‘lezen’. 
Voor het lezen ter ontspanning dient te worden 
voorzien in gemakkelijk meubilair voor individuele 
activiteiten, evenals aangename plekken om met 
gezelschap plaats te nemen. De horeca vormt 
hiervan een verlengstuk.

- ‘Study and working area’
Hierbij is de ‘leesactiviteit’ gericht op studie en 
werk. De condities van deze plekken bieden 
ruimte voor concentratie. Ook hier is voorzien 
in individuele plekken en mogelijkheden 
om groepswerk te verrichten. Er zijn tevens 
computerwerkplekken gefaciliteerd waar men het 
computer als medium kan benutten.

Daarnaast zijn faciliteiten voor de organisatie van 
de bibliotheek opgenomen. Voor de bezoeker is 
voorzien in informatiepunten en leenfaciliteiten. 
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Voor personeel zijn kantoorruimten en 
werkplekken ingericht. Hierbij worden zowel 
werkplekken gerealiseerd waar de medewerker in 
contact komt met de bezoeker, als werkplekken 
waar de medewerker in rust zijn eigen activiteiten 
kan vervullen.

Horeca (375 m²)

Een lunchcafé op de begane grond is 
geïntroduceerd om de levendigheid van de locatie 
te vergroten. Het toegankelijke en informele 
karakter van een horecagelegenheid spreekt een 
breed publiek aan, waardoor ‘de drempel van het 
gebouw wordt verlaagd’. Het lunchcafé biedt 
een kleine kaart en is voorzien van een terras. De 
keuken van het lunchcafé wordt tevens benut voor 
lunches en borrels van het werkcentrum.

Een koffiebar in de bibliotheek vormt een 
verlengstuk van de leesplekken die door 
het gebouw verspreid liggen. Het biedt de 
bibliotheekbezoeker de gelegenheid zijn 
ontspanning wat uitgebreider te beleven. Dit 
draagt bij aan het verblijfskarakter van de 
bibliotheek. Ook faciliteert het op deze manier 
het publiek dat gedurende een langere tijd van de 
dag aanwezig is in het gebouw (bijvoorbeeld voor 
studie of werk).

Winkel (175 m²)

Een boek- en kadowinkel is aan de bibliotheek 
gekoppeld. Op deze wijze wordt de retailfunctie 
van de omgeving doorgezet en het delen van kennis 
en verhalen verruimd. Voor de bezoeker betekent 
dit dat hij op één locatie zowel de voorziening van 
lezen, van lenen als van kopen kan vinden.
De winkel zal gesitueerd worden op de begane 
grond om aansluiting bij de omgeving te vinden en 
als etalage van het boek (medium) te functioneren.

Werkcentrum (1000 m²)

Het werkcentrum functioneert als zakelijk 
ontmoetingscentrum en vormt daarmee een 
verlengstuk van het zakelijke district in de directe 

omgeving en de verdere stad. Ook educatieve 
activiteiten kunnen hier plaatsvinden. Het centrum 
omvat groepsruimtes van verschillende omvang 
en een hoorzaal die te huren zijn. Daarnaast 
zijn er een groot aantal vrije werkplekken die 
informeel overleg en ontmoeting van ondernemers 
mogelijk maken. Aanvullend zijn kleine eet- en 
drinkfaciliteiten opgenomen en is er ruimte voor 
het organiseren van borrels.

Kunstuitleen en expositie (250 m²)

Een kunstuitleen krijgt in veel hedendaagse 
bibliotheken zijn plaats. In dit ontwerp is de 
kunstuitleen breder ingezet door deze tevens aan 
het werkcentrum te koppelen. De kunstuitleen 
wordt immers ook aangesproken door bedrijven 
en vindt daarmee aansluiting met het zakelijke 
publiek van het werkcentrum.

De kunstuitleen zal een expositie van een aantal 
werken omvatten. De ruimte is vrij toegankelijk 
en op begane grond gelegen zodat de werken aan 
passanten getoond worden en de kunstuitleen 
laagdrempelig wordt. Bezoekers vinden eenvoudig 
toegang tot de expositie. In het werkcentrum 
bestaat de mogelijkheid de ruimte van de uitleen te 
benutten voor kleinschalige zakelijke evenementen. 
De expositie van de kunstwerken is op die wijze 
niet slechts gericht op lenen, maar vormt tevens het 
decor in het gebouw en maakt kunst toegankelijk 
voor een breed publiek.

“De kunstuitleencentra zijn voor een breed publiek, 
voor iedereen is er wel iets van zijn gading. 
Bovendien is de kunstuitleen veel laagdrempeliger 
dan bijvoorbeeld een galerie of een museum. Je 
kunt vrijelijk naar binnen lopen, zonder een 
toegangskaartje te hoeven kopen.” (Drem, 2009)
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Programma in de locatie

Cultuur
Zakelijk
Retail
Horeca
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Intermezzo: Dagboek ‘Werken in de bieb’

De veranderingen in de moderne bibliotheek versterken 
de functie van het gebouw als verblijfplaats. Om de 
bibliotheek als verblijfplaats te onderzoeken heb ik een 
aantal bibliotheken gedurende een dag bezocht. Mijn 
ervaringen van de ruimte, de inrichting en de sfeer heb ik 
gedocumenteerd in een dagboek. Deze ervaringen heb ik 
meegenomen in mijn ontwerp.

Centrale Bibliotheek Technische Universiteit 
Eindhoven (Verdieping -1)

Maandag 8 oktober 2012

De plek in de onderste verdieping van de nieuwe centrale 
bibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven 
lijkt door zijn opzet en gebruikte materialen bedoeld als 
de stilteplek van de bibliotheek. Ik ga zitten en kan in 
volle concentratie aan de slag. Het licht dat door de open 
verbinding met de bovenliggende verdieping valt zorgt 
voor een frisse fijne werkplek en voorkomt het gevoel van 
een stoffige bibliotheek.

Als de ochtend vordert, neemt het aantal studenten in de 
bibliotheek toe. Helaas betekent dit ook dat het geluid 
dat mij van bovenaf bereikt door de vide toeneemt. 
Langzaam verandert de sfeer van rust en concentratie op 
mijn werkplek door de gesprekken op de achtergrond. 
Door het verdwijnen van de stilte waagt een student een 
aantal plekken naast me zich aan een telefoongesprek. 
Het bordje met het icoon ‘stilte’, lijkt voor hem door het 
achtergrondgeluid geheel betekenisloos geworden. Rustig 
achterover leunend belt hij een aantal minuten, waarna 
hij zijn gesprek beëindigd, zijn spullen pakt en vertrekt. 

Mijn werkplek laat hij als ontheiligde grond achter zich 
en het geroezemoes van de verdieping boven heeft zich 
ondertussen verplaatst naar de studenten om mij heen.

Plotseling daagt me het besef van mijn omgeving en de 
invloed die het op me heeft. De stille concentratieplek 
waar ik in de ochtend mee begon veranderde langzaam 
in een rumoerige werkplek door de invloed van het 
geluid van de andere vloeren dat mij bereikt. De laagste 
verdieping van de bibliotheek is een fijne werkplek, 
maar ademt niet de sfeer uit van serene rust en volledige 
concentratie. Misschien dat de sfeer inspireert en creatief 
doet denken? In ieder geval wordt wat ik eerder al 
gedacht had bevestigd: De beste manier om bibliotheken 
te bestuderen is om er in te werken. Morgen de centrale 
openbare bibliotheek in Eindhoven!

+ Duidelijk indeling in mate van stilte: hoe lager hoe 
stiller
+ Fijne opzet met werkplek aan de zijkant die uitkijkt 
over de boeken
+ Lichtinval
+ Veel keuze uit verschillende werkplekken
+ Faciliteiten werkplek: elke met leeslamp en aansluiting 
voor laptop

- Onduidelijke routing naar en in de bibliotheek
- Doordringend geluid naar stiltewerkplekken
- Voor koffie moet ik tien minuten lopen
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Openbare Bibliotheek Eindhoven
1e verdieping, achterin

Dinsdag 9 oktober

Het is ‘s middags en redelijk vol in de bibliotheek. 
Achterin (naast de stripboeken) heb ik nog een plek 
weten te bemachtigen. Draadloos internet is gratis 
beschikbaar, jammer dat ik geen stopcontact kan vinden 
voor mijn laptop.  Hier heerst een gemoedelijke sfeer. 
Tassen en jassen liggen samen met boeken en laptops op 
de tafels. De koffie, frisdrank en snacks van het lunchcafé 
in de andere hoek zijn door meerdere mensen genuttigd. 
Dit is duidelijk ook de bedoeling, de bordjes van het 
café staan naast de tafels en het geluid van rammelende 
kopjes en werkende koffiezetapparaten vormt een rustige 
achtergrondmuziek.  

Een grote cappuccino gehaald. Ik stond achter een vrouw 
van de ouderenbond in de rij die in het café met een 
groep koffie aan het drinken was. De barman lichtte 
haar in over de mogelijkheid tot het huren van een 
vergaderzaal in de bibliotheek.

In het café laat één van de werknemers de koffiekopjes uit 
de handen vallen. Even schrik ik op uit mijn werk, maar 
storend is het niet.

16:05 Stroom! De man tegenover mij is vertrokken en 
heeft een vrije contactdoos voor mij achtergelaten.

17:15 Een onverzorgde man zit stripboeken te lezen 
en bemoeit zich af en toe met andere bezoekers. Hij 
zoekt ruzie met een jongen achter mij zonder werkelijke 
aanleiding. Het is duidelijk dat de  openbaarheid van de 
plek zorgt voor een gemeleerd publiek.

Openbare Bibliotheek Eindhoven
1e verdieping voorin

Woensdag 10 oktober

Ik vond het gisteren fijn werken in de bibliotheek in 
Eindhoven, dus ben ik daar weer heen gegaan. Vandaag 
heb ik een plek gezocht in de hoek waar met grote 
borden STILTE staat aangegeven. De plek is verder 
niet echt anders dan die van gisteren en de verdieping 
is eigenlijk één grote open vloer, dus ik ben benieuwd. 
Voorlopig is het hier nog rustig en is het lunchcafé nog 
niet open. 

11:30 Ik ben even een kop koffie gaan drinken in het 

café. Er zitten voornamelijk oudere mensen die een krant 
of tijdschrift lezen. Een man klaagt over het verdwijnen 
van verschillende tijdschriften uit de collectie. Uit 
het gesprek blijkt dat hij hier vaak komt. Eén van de 
horecamedewerkers vertelt een man dat hij zijn koffie 
overal in de bieb mee naar toe mag nemen, behalve achter 
de computers. 

+ Gemoedelijke sfeer
+ Koffie binnen handbereik

- Faciliteiten werkplek niet allemaal voorhanden
- Stiltewerkplekken rumoerig en nodigen niet uit tot stil 
zijn

Openbare Bibliotheek Den Bosch

Zaterdag 22 oktober

Vandaag heb ik bij een bezoek aan Den Bosch de 
bibliotheek in het centrum bezocht. Ik vond het 
verrassend klein en als bibliotheek weinig aansprekend. 
Het atrium aan de entree, dat een groot gedeelte van 
de bibliotheek bepaald, is een prettige ruimte. Mensen 
zitten er rustig wat te drinken, er wordt gezellig 
gekletst en mensen lopen in en uit. Direct aan het 
atrium is de leeszaal gelegen. De ruimte is als een grote 
woonkamer met een leestafel, rekken met tijdschriften 
en wat werkpekken. Ik verwacht naast deze plek meer 
studieplekken in de rest van de bibliotheek aan te treffen, 
maar er zijn slechts een paar verdwaalde bureaus. te 
vinden. Dit nodigt niet uit om hier een dag te studeren.

+ Levendige centrale ruimte
+ Leeshoek verrassend stil
+ Welkome entree

- Boekenafdeling stoffig karakter
- Weinig werkplekken
- Onduidelijke organisatie

Openbare Bibliotheek Amsterdam
5e verdieping: studieplekken

Dinsdag 20 november

Ik kom precies om openingstijd bij de bibliotheek aan. 
Er staat een grote groep mensen te wachten om het 
gebouw te betreden. Het valt me op dat de bibliotheek 
commerciëler van aard is: Voor de toiletten moet betaald 
worden en het café wordt gerund door de keten La Place. 
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Het café is daarnaast met het theater verbonden dat zich 
op diezelfde verdieping bevindt. Internet is wel gratis.
Omdat het hier vrij groot is, verken ik eerst de hele 
bibliotheek. De boeken en andere media zijn naar 
onderwerp gescheiden per verdieping. De werkplekken 
zijn verspreid over de verschillende vloeren. 

Op de 5e verdieping is een speciale studiehoek waar ik ga 
zitten. De ruimte is redelijk open en gevult met tafels en 
stoelen. Er zijn werkplekken in kleine ruimtes gesitueerd, 
maar die zijn niet aantrekkelijk als werkplek doordat ze 
donker en benauwend zijn. Het valt me op dat er geen 
enkel gebruik van wordt gemaakt.

Ik stoor me al na vijf minuten aan het lawaai van de 
installaties. Ook het geluid van de roltrappen klinkt 
op andere plekken erg door. Verder is er gedempt 
achtergrondgeluid vanuit de vide te horen, maar dit 
is monotoom en niet storend. De studieverdieping 
onderscheidt zich van de overige vloeren door een wand 
tussen (een deel van) de werkplekken en de roltrappen, 
en de vloer is afgewerkt met tapijt. Ook hier zijn de 
stilteplekken alleen aangegeven door een bordje.

13:00 Ik ben verhuisd naar de begane grond, waar aan de 
werkplek gegeten mag worden. De plek is omgeven door 
tijdschriften en kranten. Het is hier drukbezet en toch 
rustig. De open verbinding met de entree is niet storend 
omdat de ruimte waar ik me bevind zichdrie meter hoger 
bevindt. Doordat het gebouw hier aan het spoort gelegen 
is, is het treinverkeer hier hoor en voelbaar.

14:15 Ik had behoefte aan meer stilte en ben daarom een 
andere plek gaan zoeken. Er zijn weinig vrije plekken 
meer te vinden waar met een eigen laptop gewerkt kan 
worden. Opvallend is dat veel computerplekken onbenut 
zijn. 

15:30 Het gebrek aan daglicht begint me parten te 
spelen. Eigenlijk komt er hier maar aan één zijde echt 
daglicht binnen. Aan één kopse kant zijn de meeste 
verdiepingen gesloten en langs de twee lange kanten staat 
het gebouw relatief dichtbij andere gebouwen. Daarnaast 
zijn de werkplekken redelijk ver richting het centrum van 
het gebouw geplaatst en bevindt er zich veel tussen de 
gevel en de plekken in.

+ Veel en diversiteit aan werkplekken
+ Diverse horeca
+ Duidelijke interne routing

- Geluidsoverlast van installaties en roltrap
- Daglicht toetreding

- Toiletten ver uit elkaar gelegen

Openbare Bibliotheek Amstelveen 

Donderdag 29 november

De bibliotheek bestaat uit twee verdiepingen, waarbij 
de meeste functies op de eerste verdieping zijn gelegen 
in een grote open ruimte. Ik neem plaats aan een 
werkplek aan de rand van de ruimte. Ik zit met mijn 
rug naar de ruimte gekeerd, maar vind het storend dat 
andere bezoekers achter mij langs lopen. Toch zie ik 
deze opstelling in meerdere bibliotheken. Dit is echter 
de eerste keer dat mijn kijkrichting geen uitzicht biedt. 
Hierdoor valt de beweging achter mij me extra op.

Prettig aan de ruimte is dat deze hoog is en er veel 
daglicht binnenvalt. Daarnaast is het aanwezige geluid 
continu van aard waardoor ik mij goed kan concentreren.

Opvallend is de kunstuitleen. Door het gebruik van 
terrassen zijn alle werken zichtbaar als expositie richting 
de bibliotheek. Dit geeft een extra dimensie aan de 
bibliotheek en vormt tegelijkertijd het uithangbord van 
de kunstuitleen.

Ik ontmoet ‘s middags een bekende, waarmee ik even 
bijpraat op mijn werkplek. We voelen ons niet bezwaard 
op deze plek op gematigd volume een gesprek te voeren. 
In het gesprek komt naar voren dat zijn wensen ten 
opzichte van de werkplek verschillen van mijn eigen 
voorkeur. Door met zijn rug richting de open ruimte te 
zitten wordt hij minder afgeleid.

+ Veel daglicht
+ Etalage kunstuitleen
+ Werkplekken met pc’s afgewisseld met werkplekken 
voor laptops

- Eenzijdige oriëntatie van de werkplekken
- Geen variatie in werkplekken
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DEEL 2
ontwerp
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8. Inleiding tot het ontwerp

De complexiteit van de opgave vraagt om een 
beschouwing van het ontwerp in verschillende 
niveaus. Deze beschouwing vertrekt vanuit 
stedebouwkundig perspectief , met een bespreking 
van de massa, vervolgent met de behandeling van 
constructie en gevel en sluit af met een bespreking 
van de ruimtelijke indeling.

Omdat niet alle tekeningen in deze hoofdstukken 
kunnen worden verwerkt zonder deze onleesbaar te 
maken, zijn de tekeningen in een apart hoofdstuk 
opgenomen.
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De massa is ontworpen in relatie tot de omgeving. 
Hierbij spelen de omliggende functies en 
morfologie een grote rol. Dit vertaalt zich in een 
massa die vanuit alle zijden door de omliggende 
stad is beïnvloed.

Accenten aan de Fünffensterstraße

Aan de Fünffensterstraße kent de massa een aantal 
accenten. Vanuit de wens het langzaamverkeer 
dat zich van en naar de stad beweegt een heldere 
en uitnodigende routing te bieden, is gestreefd 
naar een doorzetting van de Garde-du-Corps-
Straße. Voetgangers die zich in het winkel- en 
horecagebied begeven, kunnen op deze manier 
hun route logischerwijs vervolgen. Hiervoor is 

9. Massa

een brede onderdoorgang gecreëerd welke toegang 
geeft tot het achtergelegen plein.

Aan beide zijden van het kavel bevinden zich 
bouwblokken met hoge hoekpunten met 
daartussen gelegen lagere volumes. Er is gestreefd 
naar continuering van deze analogie om helderheid 
in gebouwmassa aan de Fünffensterstraße te 
verschaffen. Gekozen is voor een hoger volume 
halverwege de massa waar de voetgangersroute 
zijn doorgang vindt. Op deze wijze ontstaat een 
drieklank tussen het nieuwe hoge volume en de 
twee hoge volumes op de hoeken aan het kavel.

De hoogte van de overige massa aan de 
Fünffensterstraße is bepaald aan de hand van 
de daklijnen van de nevengelegen bestaande 
bouwblokken. Zij vormen een doorzetting van 
deze lijnen; links een verdiepingshoogte lager 
dan rechts. Om binnen de nieuwe massa voor 
een evenwichtige verhouding te zorgen is aan de 
linkerzijde van de hoge massa een terugliggende 
verdieping opgetrokken.

Richting aan de Königstor

Het kavel ligt aan het einde van de Königstor. Dit 
maakt het mogelijk dat het ontwerp vanuit die 
richting het einde van deze straat markeert. Door 
de opbouw van de volumes vanaf deze zijde tot aan 
het hoge volume aan de Fünffensterstraße wordt 
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duidelijk gemaakt waar zich de belangrijkste route 
bevindt. Op deze wijze wordt een nieuwe draai 
gegeven aan de oude baroke structuur.

De opbouw van volumes geeft tevens richting aan 
het langzaamverkeer van en naar de Königstor. De 
verlegging van de fietsroute zorgt ervoor dat de 
fietser de gehele gevel aan de Königstor passeert. 
Door het opgetilde volume op de hoek aan de 
Fünffensterstraße op te tillen ontstaat ruimte op 
maaiveldniveau. Zo wordt visueel richting gegeven. 
Dit aangeven van richting werkt aan twee zijden. 
Wanneer men vanaf de stadzijde nadert geeft de 
arrangeert het geopende zicht het afbuigen naar de 
Königstor arrangeert. 

Kwaliteiten Friedrichsstraße

De Friedrichsstraße kent een rustig karakter 
met veel woonfunctie. Dit karakter leent zich 
bijzonder als tegenhanger van de dynamiek aan 
de Fünffensterstraße. Er is gezocht naar een 
manier deze kwaliteit te behouden en verder te 
verlengen, zodat voor bezoeker en passant een 
plek van ontspanning en rust wordt gerealiseerd. 
Tevens kan deze plek een positieve bijdrage leveren 

aan het woonklimaat van de gebouwen aan de 
Friedrichsstraße. Deze plek is vormgegeven in een 
plein.

Aan de Friedrichsstraße is aan het kavel een lint 
van woongebouwen gelegen. De gevel hiervan 
is continu en beperkt van hoogte, en de rooilijn 
bevindt zich op geringe afstand van de straat. 
De hoogte van de nieuwe massa is afgestemd 
op deze woongebouwen. Hierdoor ontstaan een 
evenwichtige relatie tussen de massa’s aan de 
Friedrichsstraße. 

Voetgangerszone

Aan de oostelijke zijde van het kavel is momenteel 
het fietspad gelegen. Dit pad wordt ingebed 
door gebouwwanden en doet door zijn geringe 
breedte denken aan een steeg. In de nieuwe 
situatie wordt het pad een voetgangerszone. In de 
massa is gezocht naar een manier een prettigere 
sfeer aan deze zone te geven en het aangrenzende 
kantoorgebouw van meer ruimte te voorzien. 
Dit is gedaan door de massa slechts langs een 
gedeelte van het pad te leggen. Aan de zijde van de 
Friedrichsstraße opent het pad zich aan het plein. 



57

Aanpasbaarheid in de tijd

De constructie van het gebouw zal bestaan 
uit betonnen kolommen en vloeren. Hiervoor 
is gekozen om een zeer open en daarmee 
flexibele basis te waarborgen. De grote 
ontwikkelingen in het bibliotheekwezen vragen 
om aanpassingsmogelijkheden in de tijd. Door te 
werken met kolommen en vloeren wordt tegemoet 
gekomen aan deze wens. De verdiepingen zijn vrij 
indeelbaar binnen het stramien van kolommen.

De kolommen worden vierkant uitgevoerd in 
40 x 40 cm en staan op een stramien van 5600 
cm x 5600 cm. De stramienmaat is ontworpen 
vanuit de massa en vertaald naar een grid dat de 
bruikbaarheid van de parkeergarage garandeert. 
De betonnen vloeren zullen opgebouwd worden 
vanuit breedplaatvloeren met een totale dikte 
van 200 mm. Tegen de onderzijde van de vloeren 
wordt een 200 mm hoge ruimte benut om 
luchtbehandelingskanalen en overig leidingwerk 
plaats te geven.

Variatie in verdiepingshoogte

Om naast flexibiliteit voor diversiteit in 
ruimte te zorgen is gewerkt met verschillende 
verdiepingshoogten. Door splitlevel te werken 
zijn vloeren van grote oppervlakten verdeeld. De 
segmentatie die hierdoor optreed is ingezet om een 

10. Constructie

heldere organisatie van afdelingen en functies te 
verschaffen. De variëteit in ruimtelijke beleving die 
ontstaat, is benut om vloeren een eigen karakter en 
herkenbaarheid te geven.

Op begane grondniveau is een splitlevel ontstaan 
vanuit de glooiing van het landschap. De 
bibliotheek is in zijn geheel naar het niveau van het 
hoekpunt Königstor-Fünffensterstraße getild. Om 
ook aan de stadzijde aansluiting te behouden met 
maaiveld is de winkel verzonken ten opzichte van 
het bibliotheekniveau. 

Bij het definiëren van verdiepingshoogtes is het 
onderzoek van prof. Joan Meyers-Levy en prof. 
Rui Zhu in ogenschouw genomen (Meyers-Levy  
& Zhu, 2007). Dit onderzoek richtte zich op de 
invloed van de fysieke ruimte op het uitvoeren 
van menselijke activiteiten. Er werd een relatie 
gevonden tussen de hoogte van ruimtes en de 
geschiktheid tot creatief en ruim denken versus 
concentratie en focus. Deze kennis is toegepast 
om verschillende typen werk- en leesplekken te 
creeëren en de verschillende bibliotheekafdelingen 
een passende ruimte te bieden.
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11. Gevel

Gevel

De gevel is uitgevoerd in dragende prefab 
betonnen elementen die een vertical oriëntatie aan 
het gebouw geven.  

De keuze voor beton is gemaakt om de 
robuustheid en standvastigheid van de functie 
weer te geven. Ten opzichte van de steenachtige 
materialen die in omgeving zijn gebruikt dient 
de bibliotheek zich staande te houden. Daarnaast 
draagt het materiaal bij aan het beeld van 
stedebouwkundige eenheid dat wordt nagestreefd.

De verticale oriëntatie is hier ook gevolg van. In de 
gevels om het kavel gelegen overheerst de verticaal. 
Met name met de bebouwing aan de overzijde van 
de  Fünffensterstraße wordt hiermee een relatie 
gezocht. Juist deze bebouwing kenmerkt zich door 
de sterke aanwezigheid van verticalen.

Het gehele ontwerp is ontstaan vanuit het 
streven een zekere aansluiting bij de omliggende 
bebouwing te realiseren. Ook in de gevel is naar 
deze afstemming gezocht. De gevel kent echter 
een hoge mate van transparantie om de functie die 
het gebouw huisvest te tonen. Hiermee wordt het 
openbare karakter van het gebouw benadrukt en 
de afwijking hierin ten opzichte van de omliggende 
bebouwing aangeduid.

De gevel is een arrangement van open en 
gesloten vlakken waarin die het etaleren van de 
functie afwisselt met de creatie van beschutte 
plekken. Daarnaast gaat de gevel aan de hand 
hiervan in gesprek gaan met zijn omgeving. Aan 
de Fünffensterstraße worden de entree van de 
bibliotheek en de winkel aangegeven, en wordt het 
verspringen van de verdiepingsvloeren zichtbaar. 
Aan de Friedrichsstraße is juist getracht een helder 
repeterend beeld te creëren dat de rust van de straat 
benadrukt. Langs de Königstor wordt de opbouw 
naar de Fünffensterstraße versterkt door toename 
in transparantie.

Om de verticaliteit van de gevel goed naar voren 
te laten komen is een diepe negge gecreëerd met 
een dragend buitenblad. De vloer is opgelegd op 
betonnokken die ter plaatse van de verticalen zijn 
aangestort. De aluminium kozijnen zijn buiten 
beeld gebracht en met een composiet plaat is 
het beeld van de gevel van buiten naar binnen 
doorgezet. De gevelelementen en de vloeren zijn 
om constructieve redenen met elkaar verankert.



60



61



62



63

De organisatie van de bibliotheek is in hoofdlijnen 
ingevuld aan de hand van verschillende informatie 
katernen. Werkplekken van verschillend karakter 
en medewerkersdesks bevinden zich verspreid door 
de hele bibliotheek. Horeca bevindt zich op de 
begane grond en 3e verdieping en toiletten in de 
kelder en op de 1e en 3e verdieping.

De parkeergarage geeft toegang tot de bibliotheek, 
maar is niet direct op de bibliotheekbezoeker 
gericht. Zodoende is deze toegang als 
secundair beschouwd. Verder bevinden zich 
onder de bibliotheek de serverruimte en 
installatieruimte. De kelder zal, behalve waar 
deze bibliotheekfuncties bevat, hier niet worden 
besproken.

Ruimtelijke elementen

Door de open kolomconstructie ontstaan grote, 
relatief anonieme, ruimtes. Ruimtelijke elementen 
worden ingezet deze onder te verdelen in kleinere 
ruimtes. Zo wordt een wenselijke mate van privacy, 
intimiteit, passende akoestische eigenschappen en 
een prettige sfeer gerealiseerd.

De elementen die zijn ingezet in de bibliotheek 
refereren naar de authentieke boekenkast. Door de 
verschuiving van papieren literatuur naar digitale 
literatuur zal het boek een steeds beperktere plek 
in de bibliotheek innemen (Van der Werf, 2010). 

12. Ruimtelijke organisatie bibliotheek

Het zal echter altijd de oorspronkelijke vorm van 
lezen en leren blijven representeren. De boekenkast 
is hier nauw mee verbonden. Er is gekozen om de 
ruimtelijke elementen vorm te geven naar anologie 
van de boekenkast om deze oorspronkelijke vorm 
in ere te houden.

In de utiliaire ruimtes en de diverse 
personeelsruimten is gekozen voor niet dragende 
wandconstructies. Deze functies zijn daarmee 
geslotener en vaster gedefinieerd, maar geven toch 
de mogelijkheid tot herinterpretatie. 

Begane grond

Op de begane grond van de bibliotheek bevindt 
zich in de centrale ruimte de ontsluiting naar de 
overige verdiepingen. Een brede trap steekt door 
de vide welke aan de voorzijde van het gebouw 
gelegen is. De vide geeft zicht op de verschillende 
verdiepingen. Zo wordt zowel binnen het 
gebouw als aan de buitenzijde de gelaagdheid 
van de bibliotheek getoond. De lift is centraal in 
het gebouw gelegen, zodat deze grenst aan alle 
verdiepingsvloeren. Om de toegankelijkheid van de 
verschillende vloeren mogelijk te maken is de lift 
uitgevoerd met een tweezijdig toegankelijke kooi.

Vanuit de centrale ruimte heeft de bezoeker 
toegang tot de lunchroom en boekenwinkel 
en er is een aparte toegang tot de lager gelegen 
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toiletten en kluisjes. Tevens bevinden zich hier de 
informatiebalie, inleverbalies en uitleenpunten. 

Lunchcafé (200 m²)
Het lunchcafé is gelegen aan het plein en is 
voorzien van zitjes met diverse karakters: een 
leestafel waar men de mogelijkheid heeft tot het 
lezen van dagbladen, een loungehoek met sofa’s 
alwaar op meer ontspannen wijze gezeten kan 
worden, plekken aan het raam voor een kopje 
koffie met zicht op het plein, en tafeltjes waaraan 
in gezelschap gegeten kan worden. Op het plein is 
aan de gevel een terras aan het lunchcafé voorzien.

Boekenwinkel (180 m²)
De boekenwinkel vormt een verlengstuk van de 
bibliotheek en is zowel vanuit de centrale ruimte 
als vanaf buiten toegankelijk. Men kan hier terecht 
voor het aanschaffen van boeken en kado-artikelen 
welke hiermee in verband staan. De winkel is door 
6 meter hoge boekenkasten afgescheiden van de 
bibliotheek. De kasten etaleren op deze manier aan 
de buitenwereld wat zich binnen afspeelt. 
Behalve vanaf begane grond zijn de boekenkasten 
op hoger niveau middels een balkon te bereiken. 
De trap welke toegang verschaft tot dit balkon is 
in de winkel gelegen. Deze ruimtelijke invulling 
refereert naar bibliotheken uit vroeger tijden.

Verdieping -1

De begane grond van de bibliotheek staat 
via een vide in open verbinding met de 
kinderboekenafdeling in de kelder (220 m²). 
Deze afdeling is speels ingericht met verschillende 
hoekjes waar de kinderen kun lezen of spelen. 
het ritme van de gevelopeningen die vanuit de 
begane grond de ruimte van licht voorzien, is 
doorgezet in boekenkasten tegen de gevel. Vanaf 
het voetgangerspad aan de Fünffensterstraße is deze 
ruimte zichtbaar en vormt daarmee een belangrijk 
deel van het uithangbord van de bibliotheek.
De rest van de verdieping dient voor 
ondersteunende functies. Er zijn toiletten en 
kluisjes te vinden. Er is ruimte voor opslag (55 m² 
horeca en 60 m² winkel), de keuken (80 m²) en 
een schoonmaakhok.
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Verdieping 1

De eerste verdieping kent twee niveaus die beide 
vanaf de centrale trap toegakelijk zijn. Het eerste 
niveau (390 m²) is ingericht voor ‘trendy topics’; 
een wisselende selectie van informatieve literatuur 
afgestemd op onderwerpen die in de actualiteit 
aandacht krijgen. De inrichting van deze plek is 
open, speels en toegankelijk waardoor de passant 
direct zicht krijgt op de collectie. Als elementen 
zijn sokkels en een boekennis ingezet. 

Het tweede niveau, welke zich 1,20 meter boven 
het eerste bevindt, biedt plaats aan romans 
(400 m²) en tijdschriften (60 m²). De nieuwe 
aanwinsten worden grenzend aan de trapopgang 
op sokkels geëtaleerd. Daarnaast is ook op deze 
verdieping een boekennis als onderscheidend 
element ingezet. 
Verder zijn op dit niveau verschillende soorten 
werkplekken (190 m²) gerealiseerd. Verspreid 
tussen de de boekenkasten bevinden zich 
een aantal kleinschalige werkplekken. Verder 
op de verdieping zijn meerdere werkplekken 
geconcentreerd gesitueerd. 

In het centrale volume kan de bezoeker 
plaatsnemen in relaxfauteuils (125m²). De 
hoogte van de ruimte en openheid naar het 
plein verzorgen een aangenaam klimaat om te 
ontspannen of individueel te werken. 

Aan het einde van de verdieping is de toegang tot 
de kantoorruimtes voor het bibliotheekpersoneel 
gesitueerd.
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Verdieping 2

De tweede verdieping kent dezelfde verspringen als 
de eerste. Het laagste niveau is echter niet direct 
vanaf de centrale trap toegankelijk, maar slechts 
via het hogere niveau. Deze ruimte bevat namelijk 
de stiltewerkplekken (155 m²) en is zodoende 
minder direct toegankelijk de gemaakt. De vloer 
ter plekke is afgewerkt met tapijt. De overgang 
van de gietvloer op het hogere niveau naar de 
stilteruimte wordt ervaren wanneer het geluid van 
eigen voetstappen  wordt gedempt. Hiermee wordt 
de bezoeker bewust gemaakt van de plek waar hij 
zich begeeft.

Een deel van dit niveau bevat informatieve boeken 
en naslagwerken, evenals het hogere niveau (totaal 
320 m²). Op het hogere niveau bevinden zich 
eveneens de bladmuziek (80 m²) en audiovisuele 
media (140 m 2). De muziek is direct beluisterbaar 
met uitzicht op het achterliggende plein. Ook op 
dit niveau zijn werkplekken gesitueerd (110 m²)

Verdieping 3

Op de derde verdieping is de koffiebar te 
vinden. Deze is als onderdeel van de bibliotheek 
ontworpen en is bedoeld voor sociaal contact, 
pauzes tijdens het werken en om in de daar 
aanwezige aktuele tijdschriften te lezen. De zijde 
van de Friedrichsstraße biedt uitzicht op de 
Brüder Grimm Platz en recht op de gevel van het 
Landesmuseum.
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Het werkcentrum is toegankelijk aan de overzijde 
van de bibliotheek. De entree biedt ruimte aan 
een balie en wachtruimte en geeft zicht via de vide 
op de open werkplekken in de kelder. Tevens is de 
toegang tot de grotere vergaderzalen te zien. 

Open werkplekken
De werkruimte in de kelder is via een trao direct 
toegankelijk vanuit de entree. De ruimte biedt 
gelegenheid voor individueel werken en sociaal 
contact. In het vanuit de entree doorgetrokken 
houten volume bevinden zich een pantry en 
printfaciliteiten. De ruimtes aan de kopse kant aan 
de zijde van de Fünffensterstraße bieden ruimte 
voor kort formeel overleg.

13. Ruimtelijke organisatie werkcentrum

Vergaderzalen
Voor langer overleg dient één van de zalen op 
de split level (voor grote groepen) of de eerste 
verdieping te worden gehuurd. Op de eerste 
verdieping is bij de ruimtes tevens een lounge met 
pantry gerealiseerd. Deze plek is het spiegelbeeld 
van de relaxtplekken die zich aan de overzijde in de 
bibliotheek bevinden.

Voor grotere evenementen is  de conferentiezaal op 
de begane grond beschikbaar. De conferentiezaal 
is vanuit de entree snel toegankelijk en heeft een 
tweede toegang vanuit de aan de zaal gelegen bar.

Expositie en kunstuitleen
Vanuit de bar bij de conferentiezaal zorgt een open 
verbinding met de expositie en kunstuitleen voor 
de mogelijkheid tot kruisverkeer. 
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Epiloog

“Integrity is the ability to stand by an idea.”(Rand, 
1996)

Dagelijks komen we als mens in aanraking met 
duizenden ideeën. Zo nu en dan zijn we zelf de 
bron, maar even zo vaak worden we geïnspireerd en 
overspoeld door ideeën van anderen. Er ontvouwen 
zich elke dag weer talloze gedachten en beelden aan 
onze horizon. Soms vanuit de zoektocht naar een 
oplossing, een ontwerp of interesse. Soms zonder 
doel, geheel spontaan en onverwacht. 

Als architectuurstudent putte ik uit andermans 
ideeën door te kijken, te voelen en te beleven. Ik 
leerde door te zoeken naar voorbeelden en vond 
inspiratie in werken van anderen. In de ongekende 
veelheid aan (gebouw)ontwerpen zocht ik naar 
‘goede’ werken, naar houvast, naar voorbeeld, 
maar zeker ook naar dat waarin ik mijn eigen 
voorkeuren terugvond. Gelijktijdig ontwikkelde ik 
mijn eigen ideeën sterker dan ooit tevoren. Door 
te tekenen, te maken, te proberen, te verwerpen en 
weer te proberen, scherpte ik mijn visie en leerde ik 
mijzelf beter kennen. 

Een architect of ontwerper wordt bij elke opgave 
uitgedaagd uit een kakofonie aan ideeën te filteren. 
Het stuur dat hij hierbij krijgt, wordt slechts 
deels gevormd door de wensen van de klant. Deze 
wensen laten echter vele facetten onbenoemd, 
waardoor de architect op zoek gaat naar meer 

bakens. In deze zoektocht analyseert, reflecteert, 
en verdiept hij; Hij begeeft zich tussen ideeën en 
feiten die hem richting kunnen geven. Hierbij 
kan hij niet om zichzelf heen. Híj bepaalt aan 
welke zaken belang wordt gehecht. De keuze kan 
weliswaar goed beargumenteerd zijn, maar aan het 
einde van de lijn wordt altíjd vanuit eigen visie 
bepaald welke bakens er voor het ontwerp gelegd 
zullen worden. 

Het is een fascinerend proces, vol van 
overwegingen en revisies. Als architectuurstudent 
heb ik dit proces veelvuldig doorlopen. Niet altijd 
zonder kleerscheuren, wanneer de zelfcriticus in 
mij bij een veelheid aan input de strijd aanging 
met ideeën die feitelijk vanuit mijn diepe binnenste 
kwamen. Maar door steeds weer dit proces in 
te gaan, ontstaat groei. Groei van het besef dat 
ontwerpen weliswaar een proces is van uitwisseling 
en feedback, maar bovenal een proces waarin je als 
ontwerper trouw dient te blijven aan jezelf. 

Het blijft een uitdaging om open te staan voor de 
vele mooie ideeën en adviezen van anderen, maar 
tegelijkertijd verbonden te blijven met mijn eigen 
denkbeelden. Het blijft een uitdaging mijn diepste 
drijfveer helder te krijgen en uit te dragen. Maar 
in deze diepe drijfveer schuilt de kracht van elke 
architect. 
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Sfeerbeelden en tekeningen
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Plattegrond verdieping -2 1:300
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Plattegrond verdieping -1 1:300
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Plattegrond begane grond 1:300
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Plattegrond verdieping 1 1:300
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Plattegrond verdieping 2 1:300
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Plattegrond verdieping 3 1:300
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Doorsnede A 1:300
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Doorsnede B 1:300
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Gevel Noordoost - Fünffensterstraße
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Gevel Noordwest - Königstor
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Gevel Zuidwest - Friedrichsstraße en plein
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Gevel Noordoost - Voetgangerszone en plein
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