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Managementsamenvatting
Het afstudeeratelier ‘Potsdam Unraveled’ heeft een gezamenlijk stedenbouwkundig en architectonisch 

onderzoek uitgevoerd naar de stad Potsdam in Duitsland. De opdracht die hieruit voorvloeide was een 
stedenbouwkundig en/of architectonisch antwoord te formuleren dat de a-generieke kwaliteit van de stad 
versterkte, teneinde de omslag naar generieke stadsontwikkeling te voorkomen.

Op basis van dit gemeenschappelijk onderzoek is in deze thesis speci$ ek onderzoek verricht naar een 
architectonische niche, die versterkt zou kunnen worden, met doel de generieke stedelijke ontwikkeling 
tegen te gaan. Na studie kwam de Potsdamse ‘ Stadterweiterung ‘ in beeld om verder te ontwikkelen en 
bovengenoemd probleem op te lossen. Dit werd uiteindelijk vervat in de onderzoeksvraag:

Hoe kan de ontstane collectieve ruimte in de 18e eeuwse bouwblokken van de stadsuitbreidingen 

van Potsdam doorontwikkeld worden, om de stadsuitbreidingen als ensemble te versterken?

In een historisch onderzoek naar Potsdam, dat vanaf omstreeks 1650 omschrijft hoe de stad zich ontwikkelde, 
zijn de bepalende politieke stromingen, de resultaten hiervan op de bebouwing en de ontwikkelingen van de 
collectieve hoven beschreven. Vooral de koningen van het huis Hohenzollern hebben een dominante, rigide 
en langdurige invloed gehad op de architectuur van de buitenkant van de stad Potsdam. Het historisch 
onderzoek levert een aantal vraagstellingen op aangaande de collectieve hoven, het collectieve bloktype 
en vooral het grootschalige collectieve hoftype als mogelijke oplossingsrichting om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden.

Vervolgens is vanuit de stedelijke ontwikkelingsparadox die S. Kostof beschrijft, collectiviteit in 
steden vanuit architectuurtheoretisch perspectief onderzocht. Na theoretisch onderzoek van diverse 
architectuurstromingen, relevant voor collectiviteit, is uiteindelijk het gedachtengoed van J.Jacobs en 
H.Lefebvre geschikt gebleken als basis voor een ontwerpopdracht. Zij de$ niëren de noodzakelijke elementen 
die het stedenbouwkundig model moet bevatten om levensvatbaar te zijn, namelijk: functionele diversiteit, 
gebouwen diversiteit, concentratie van inwoners, doorwaadbaarheid en de balans tussen de heterotope 
en isotope ruimte. Het theoretisch onderzoek eindigt met conclusies op methodisch en typologisch vlak. 
Helder is dat het collectief de openbare ruimte van de stad zal versterken als de elementen die Jacobs en 
Lefebvre formuleren worden gevolgd.

Het theoretisch toetsen van de vraagstellingen, voortvloeiend uit het historisch onderzoek, levert 
vervolgens dat enerzijds de vraagstellingen theoretisch correct blijken te zijn en anderzijds dat het 
grootschalige Potsdamse collectieve bloktype doorontwikkeld dient te worden zodat de onderzoeksvraag 
beantwoord kan worden. Dat leidt tot een locatiekeuze en de volgende ontwerpvraag:

Hoe moet het grootschalige wooncollectief worden vormgegeven opdat het een verlenging wordt van 

de openbare ruimte van de stad?

Teneinde deze ontwerpvraag te beantwoorden is een typologisch onderzoek uitgevoerd naar het Berlijnse 
collectieve type. Dit is als model genomen in de uitwerking van de ontwerpvraag omdat uit theoretisch 
onderzoek bleek dat dit het laatste architectonische antwoord was dat uitging van de kwaliteiten van 
het reeds aanwezige morfologische model. Dit om antwoord te geven op de sociale en economische 
ontwikkelingen. Vervolgens zijn een drietal casussen in Berlijn bestudeerd: Idealpassage, Goethepark 
en Riehmers Hofgarten. Resultaten zijn een stedenbouwkundig-, plattegrond- en facademodel die de 
ruimtelijke kwaliteiten interpretabel maken voor het ontwerp. Relevant hierbij is het contrast tussen 
representatieve- en niet-representatieve elementen. Tevens wordt het bouwblok, dat centraal staat in het 
beantwoorden van deze vraag, geanalyseerd om de modellen interpretabel te maken. Samen vormen deze 
de basis voor het ontwerp.

De basis voor het ontwerp van het grootschalig wooncollectief is gebaseerd op standaard representatieve 
en niet-representatieve ruimten, waarmee gevarieerd kan worden in het bouwblok en in de tijd. Daarmee 
ontstaat een wooncollectief dat door zijn aanpasbaarheid # exibel is in de functionele toepassing en de sociale 
klassen. Door de openheid van het hof en de kwaliteit van de façade wordt het collectief een duidelijke 
verlenging van de openbare ruimte van de stad. 
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Inleiding
Deze thesis is tot stand gekomen binnen het afstudeeratelier ‘Potsdam Unraveled’ dat startte in oktober 

2012 onder leiding van B. Colenbrander, C. Rapp en later ook H. Apelt. Dit afstudeeratelier heeft een 
gezamenlijk stedenbouwkundig en architectonisch onderzoek uitgevoerd naar de stad Potsdam in Duitsland. 
De stad bevindt zich momenteel op een keerpunt tussen een a-generieke en een generieke stedelijke 
ontwikkeling. Het was binnen het atelier de opdracht om een stedenbouwkundig en/of architectonisch 
antwoord te formuleren dat de a-generieke kwaliteit van de stad versterkte teneinde de omslag naar generieke 
stadsontwikkeling te voorkomen. Het resultaat daarvan was de atlas genaamd ‘Potsdam Unraveled’, die 
waarschuwde voor de vergankelijkheid van de a-generieke kwaliteiten van de stad en oplossingsrichtingen 
bood dit te realiseren.

Probleemstelling
Het gemeenschappelijk onderzoek van ‘Potsdam Unraveled’, is de basis geweest voor de probleemstelling 

in het onderhavige onderzoek. Dit onderzoek is gericht op een speci$ ek onderdeel van het gemeenschappelijk 
onderzoek teneinde een antwoord te geven op de versterking van de a-generieke kwaliteit van de stad. Dit 
wordt hieronder toegelicht.

Gemeenschappelijk onderzoek

Uit het gemeenschappelijk onderzoek is gebleken dat de balans van de generieke en a-generieke 
ontwikkeling verbeterd kan worden door de a-generieke kwaliteiten van de stad te versterken. Deze 
a-generieke kwaliteiten zijn gestoeld op een aantal nichesA die de basis vormen voor de historische 
totstandkoming van de stad. Samen vormen zij het onderscheidende karakter van de stad Potsdam. Een 
groot aantal van deze niches zijn in vroegere tijden gerealiseerd maar niet verder ontwikkeld en daarna zelfs 
aangetast of verdwenen.  Dit heeft een negatieve uitwerking voor het onderscheidende karakter van de stad 
waardoor de stedelijke ontwikkeling generieker wordt.

De niches, die door de jaren heen in Potsdam zijn gerealiseerd door politieke, sociale en economische 
factoren, zijn samen te vatten in: 

 - de monarchistische residentie, 
 - het garnizoen, 
 - de wetenschap, 
 - de netwerkstad, 
 - de architectuur.

De functionele niche die op dit moment nog steeds in ontwikkeling is, is de wetenschap welke zich in 
de periferie van de stad manifesteert. De overige niches komen alleen nog tot uiting in de in het verleden 
gerealiseerde en nu nog bestaande architectonische niches die met het stedelijke netwerk onderling met 
elkaar verbonden zijn.

De vernoemde architectonische niches die zich in de huidige stad middels woningbouw manifesteren 
zijn de Altstadt, de Stadterweiterung, de Vorstädte, de Siedlungen en de villabuurten. Deze vormen de 
onderscheidende kwaliteiten van Potsdam en versterken elkaar omdat ze onderdeel zijn van het stedelijk 
netwerk en samen vormen zij de a-generieke elementen van de stad. 

De overgebleven onderscheidende niche elementen van de stad zijn de functionele wetenschap en het 
netwerk van nog bestaande architectonische niches. Het is dus van belang om de architectonische niches 
te beschermen en te versterken om daarmee de kwaliteit van het stedelijke netwerk en de onderscheidende 
kwaliteit van de stad te garanderen. Met het gemeenschappelijke onderzoek als basis werd de opgave voor 
het individuele onderzoek, de niches te versterken als a-generieke elementen van de netwerkstad, om 
daarmee tegenwicht te bieden tegen de generieke stedelijke ontwikkeling.

Individueel onderzoek

Vanuit de bevindingen van het gemeenschappelijk onderzoek is in het onderhavige onderzoek gezocht naar 
een architectonische niche die geschikt is om te versterken met als doel de generieke stedelijke ontwikkeling 
tegen te gaan. 

De Stadterweiterung, oftewel stadsuitbreiding, kwam in beeld als architectonische niche voor potentiële 
doorontwikkeling. Deze bleek namelijk te zijn ontstaan als gevolg van de twee belangrijkste fundamentele 
functionele niches die het beeld van de stad bepaald hebben: de monarchistische residentie en het garnizoen. 
De stad heeft de primaire functie van de fundamentele niches verloren, maar de fysieke aanwezigheid van de 
overgebleven architectuur van residentie en garnizoen is een toonbeeld van de glorierijke geschiedenis. Deze 
overgebleven architectuur in dit gebied is de directe afgeleide van de, historisch gezien, fundamenteelste 

A. Niche is in de atlas Potsdam Unraveled als volgt gedefi nieerd: ‘een politieke en sociaaleconomische drager die leidde tot 

a-generieke stedelijke ontwikkeling’



8 



9 

niches van de stad. Daarmee is de stadsuitbreiding een van de belangrijkste architectonische niches voor de 
a-generieke identiteit van Potsdam. 

De noodzaak om deze architectonische niche te versterken komt voort uit de heersende en dreigende 
problemen die deze niche ontkrachten. Daardoor zou een van de belangrijkste architectonische niches 
wegvallen waardoor de generieke stedelijke ontwikkeling de overhand zal krijgen.

Het probleem dat de niche dreigt te ontkrachten ligt ten grondslag aan de niche zelf. Kenmerkend voor 
deze niche is de starheid van het architectonische model. Door deze starheid van de architectuur zijn er maar 
beperkte stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden geweest. Sociale en economische veranderingen konden 
maar beperkt plaatsvinden waardoor stedelijke ontwikkeling een halt toegeroepen zou kunnen worden. 
Dit zou een groot probleem kunnen zijn voor de stad, maar de Potsdamse stadsuitbreidingen hebben 
daarvoor een uniek middel geïntroduceerd in de vorm van verdichting van de bouwblokken met een grote 
verscheidenheid aan collectieve hoven.B Deze hoven hebben het mogelijk gemaakt om de stadsuitbreiding, 
ondanks de starheid van het model, toch te ontwikkelen. Daarom zijn de collectieve hoven een essentiële 
voorwaarde voor het in stand houden van de architectonische niche. 

De analyse van de architectonische niche van de stadsuitbreiding leert dat verdere doorontwikkeling 
in het huidige Potsdam mogelijk op een probleem stuit. Kenmerkend voor deze niche is de starheid van 
het architectonische model veroorzaakt door de zeer strikte regelgeving van de toenmalige koning. Door 
deze starheid van de architectuur zijn er maar beperkte stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden geweest. 
Sociale en economische veranderingen konden maar beperkt plaatsvinden waardoor stedelijke ontwikkeling 
beperkt werd. 

In de loop der tijden is in de Potsdamse stadsuitbreidingen door de verdichting van de hoven van de 
bouwblokken een uniek type ontstaan, namelijk een grote verscheidenheid aan collectieve hoven.A Deze 
hoven hebben het mogelijk gemaakt, ondanks vernoemde starheid van het architectonische model, om 
stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken in de stadsuitbreiding. Om die reden zijn de collectieve hoven 
een essentiële voorwaarde voor het in stand houden van de architectonische niche. 

Desondanks is er een probleem ontstaan voor deze architectonische niche van de stadsuitbreidingen 
in Potsdam.  De kwaliteit van het gebied komt ter discussie te staan door een tweeledige problematiek. 
Ten eerste is er een gebrek aan inwoners in het gebied. De commercie verdringt het wonen uit de 
stadsuitbreidingen waardoor het gebied alleen fungeert als toeristische attractie en daarbuiten niet gebruikt 
wordt. Wanneer de verdringing compleet wordt, zal het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte 
afnemen waardoor verloedering dreigt. In dat geval komt een van de meest fundamentele architectonische 
niches, de architectuur van de stadsuitbreiding, onder druk te staan. De tweede oorzaak van het probleem 
is het beperken van de ontwikkeling van de collectieve hoven in de laatste eeuw. Het zelfregulerende 
karakter van de niche is verdwenen waardoor de inwonerverdichting niet uit zichzelf plaatsvond. De 
onderscheidende kwaliteit van deze niche zal daardoor verminderen waardoor de stedelijke ontwikkeling 
een generieker karakter krijgt. 

De conclusie is dan ook dat de architectonische niche van de stadsuitbreiding teloor dreigt te gaan en de 
hofcollectieven de oorzaak daarvan kunnen oplossen. Door het herstellen van de essentiële voorwaarde 
van de architectonische niche, namelijk de collectieve hoven, kan de kwaliteit van het gebied gegarandeerd 
worden en zal de architectonische niche in stand blijven. Het doorontwikkelen van de collectieve hoven zal 
daarom het uitgangspunt zijn om het ensemble van de stadsuitbreiding te versterken, de architectonische 
niche te herstellen en de stad te behoeden voor een generieke ontwikkeling.

B. Collectiviteit zal in dit onderzoek de defi nitie van S.Kommosa aanhouden, deze luidt als volgt: 

“gebruikers die in een soortgelijke sociaal-economische situatie verkeren en vanuit dat oogpunt bepaalde voorzieningen delen, 

gebruiken en/of beheren.” (2010, p.43)
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Onderzoeksaanpak
De voorgaande problematiek heeft geleidt tot de volgende hoofd- en deelvragen:

Hoe kan de ontstane collectieve ruimte in de 18e eeuwse bouwblokken van de 
stadsuitbreidingen van Potsdam, doorontwikkeld worden, om de stadsuitbreiding als 
ensemble te versterken?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is deze opgedeeld in de volgende stapsgewijze deelvragen:
1. Hoe hebben de 18e eeuwse stadsuitbreidingen van Potsdam zich in morfologisch, typologisch en architectonisch 

opzicht ontwikkeld? 

2. Hoe hebben de collectieve ruimtes binnen de bouwblokken van de stadsuitbreidingen in Potsdam zich ontwikkeld 

en hoe dragen deze bij aan het ensemble van de stadsuitbreidingen? 

3. Hoe is collectiviteit in sociaal, architectonisch en stedenbouwkundig opzicht ontwikkeld in het architectuurdiscours 

en hoe beschrijven zij de bijdragen van collectiviteit aan steden? 

4. Hoe is de relatie tussen de collectieve ruimte in het bouwblok en de stad al eerder vormgegeven? 

5. Hoe moet de doorontwikkeling van de collectieve ruimte in een bouwblok vormgegeven worden om bij te dragen 

aan de versterking van het ensemble van de stadsuitbreidingen in Potsdam? 

Deze deelvragen komen als volgt aan bod:

ad.1. & 2. Om het collectieve hof door te ontwikkelen is begonnen met een historisch onderzoek naar de 
stadsuitbreidingen en het ontstaan van de verschillende hofcollectieven. Dat zal gevolgd worden door een 
analyse naar de huidige situatie van het gebied en de rol van de collectieven daarin. Samen resulteren deze 
onderzoeken in vraagstellingen die vanuit de kwaliteiten van de collectieven een antwoord geven op de 
problematiek van de stadsuitbreiding.

ad.3. Vervolgens zal collectiviteit vanuit het architectuurtheoretisch discours van de 20e eeuw onderzocht 
worden. Hier worden, vanuit het perspectief van stedelijke ontwikkeling, verschillende vormen van 
collectiviteit onderzocht om de toegevoegde waarde voor de stad en haar openbare ruimte te de$ niëren. 
Daarmee worden conclusies getrokken over de gewenste rol van collectiviteit in de stad en wordt een 
stappenplan voor het ontwerp geformuleerd. 

De vraagstellingen en conclusies van het historische en theoretische onderzoek worden vervolgens 
gekoppeld en leiden samen tot een synthese die de stedenbouwkundige en architectonische ontwerpopgave 
voor Potsdam formuleert. 

ad.4. Om stedenbouwkundige en architectonische oplossingen te formuleren zal het collectieve type aan de 
hand van drie verschillende casussen onderzocht worden. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan de Potsdamse 
hofcasus. Om middels ruimtelijke modellen de conclusies interpretabel te maken voor de doorontwikkeling. 

ad5. Als laatste worden alle conclusies samengevat in een stedenbouwkundig en architectonisch 
antwoord. Dat antwoord neemt de kwaliteiten van het collectief als uitgangspunt om het ensemble van 
de stadsuitbreiding te versterken, de architectonische niche te herstellen en de stad te behoeden voor een 
generieke ontwikkeling. 





HISTORISCH

ONDERZOEK

H1 

collectiviteit in de 

stadsuitbreidingen van 

Potsdam

het ontstaan van collectiviteit

Hohenzollern

Monarchie

St
ed

el
ij

ke
 o

nt
w

ik
ke

li
ng

VerantwoordelijkePolitiek

Soldatenkoning

Potsdam Ontstaan Hoftypen

Hof ontstaat

1e hofbebouwing

Stadsslot

Stadsuitbreiding

VerschoënerungFriedrich II

Rauch und RussRepubliek

1e type hofcollectief

2e type hofcollectief

2e & 3e type hofcollectief

stop hofcollectiefEntkernungspolitiekPolitiek

Politiek 1e & 2e type hofcollectief

stop 3e type
Revitalisering

Weimar 

DDR

Democratie



14 

1. Het slot in 1695

2. Stedelijke 

ontwikkeling 

 - 1680

 - 1710

 - 1722

 - 1740



15 

1. G.Grabner, p.34

A. De Hohenzollern waren een Duits vorstengeslacht uit Schwaben. Hieruit kwamen verschillende grote Duitse Monarchen voort 

waarvan o.a. de Koning van Pruisen.

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven van de totstandkoming van de stadsuitbreidingen en 
de collectieve hoven van Potsdam. Hierbij worden de kwaliteiten en problemen van de stadsuitbreidingen 
geformuleerd en de rol die de collectieven daarin hebben. Dit resulteert in drie vraagstellingen die een 
hypothetisch antwoord geven op de problematiek van de stadsuitbreidingen door de kwaliteiten van de 
collectieven doelbewust te gebruiken. 

Het onderzoek begint bij de de$ niërende rol van de koningen voor de totstandkoming van de 
stadsuitbreidingen. Vervolgens wordt aan de hand van de ontwerpcriteria en het gebruik van het gebied 
het ontstaan van de verdichting in de hoven van de bouwblokken verklaard. Door Koninklijk ingrijpen 
wordt deze verdichting gekatalyseerd waardoor in de loop der tijd vier type hoven ontstaan. Het slot van 
dit hoofdstuk zal de huidige situatie van de stadsuitbreidingen en de type hofcollectieven beschrijven 
om de kwaliteiten en problemen helder en inzichtelijk te maken. Doel is om te komen tot hypothetische 
antwoorden ter bevordering van de a-generieke kwaliteit van de stadsuitbreiding. 

1.1 De totstandkoming van de 1e, 2e en 3e stadsuitbreidingen
In de totstandkoming van de stadsuitbreidingen zijn een aantal belangrijke periodes te onderscheiden. 

Te beginnen met de komst van de Keurvorsten in de omgeving van Potsdam die het als jachtgebied gaan 
gebruiken. Vervolgens wordt Potsdam benoemd als zomerresidentie voor de Keurvorsten waardoor het in 
de belangstelling van de koningen komt te staan. Uiteindelijk resulteren de ambities van de Soldatenkoning 
in de aanleg van de stadsuitbreidingen. Deze periodes worden hieronder uitvoerig toegelicht.

Potsdam van jachtgebied tot zomerresidentie

Al vanaf 1440 was het huis HohenzollernA. actief in de omgeving van Potsdam, destijds Potztupimi. Ze 
gebruikten de omgeving van Potsdam als ‘Tiergarten,’ ofwel jachtgebied, vanwege haar topogra$ sche 
kwaliteiten. De plateaus, het glooiende bosrijke landschap en de rijke aanwezigheid van water creëerde een 
idyllisch jachtlandschap dichtbij de hoofdresidentie Berlijn . De bouwkundige staat van het gebied was niet 
van bijzondere waarde en was ook geen primaire reden voor de komst van de Hohenzollern. Bouwkundig 
bleef het gebied dan ook insigni$ cant en stabiel in zijn ontwikkeling.

In 1655 ontstond bij de Keurvorst Friedrich Wilhelm I een verhoogde interesse voor het gebied. De 
Keurvorst had reeds vele politieke hervormingen doorgevoerd alvorens hij begon met de verfraaiing van 
zijn residentiesteden en lustoorden. Mede door het advies ‘das gantze Eyland muss ein Paradies werden’1 van 
zijn adviseur Johann Motiz van Nassau-Siegen besloot hij om de omgeving van Potsdam om te vormen tot 
een paradijseiland. 

Om het gebied tot Paradijseiland uit te bouwen werden een aantal belangrijke stedelijke assen richting 
Glienicke en Golm aangelegd om Potsdam beter te verbinden met Berlijn. Deze assen zouden later een 
belangrijk onderdeel worden van de stadsuitbreidingen. Friedrich Wilhelm liet in 1661, op de plek van 
de oude burcht, een stadsslot met tuin aanleggen omdat hij Potsdam intensiever wilde gebruiken. Dit slot 
werd de uitvalsbasis voor de omliggende jachtgebieden en was het begin van de Koninklijke bouwkundige 
ontwikkeling in de stad en haar omgeving. Potsdam werd met deze Koninklijke aanpassingen de$ nitief de 
zomerresidentie en, na Berlijn, de tweede residentiestad van de koning. 

In de komende jaren volgde weinig ontwikkeling voor de stad Potsdam. De opvolger van Friedrich 
Wilhelm I, zijn zoon Friedrich III (later genoemd koning Friedrich I), had namelijk weinig interesse in 
Potsdam, zijn focus lag met name op Berlijn. Potsdam degradeerde tot één van de vele lustoorden van de 
koning waardoor uitsluitend een kleine ceremoniële functie overbleef. Ook na zijn kroning in 1701 tot 
koning Friedrich I van Pruisen bleef Potsdam lange tijd van insigni$ cante betekenis.

Potsdam als Garnizoensstad, het ontstaan van de stadsuitbreidingen

De zoon van koning Friedrich I, Friedrich Wilhelm I (genoemd naar zijn grootvader) wordt in 1713 
beëdigd als nieuwe koning. Hij was een groot tegenstander van de politiek van zijn vader en wilde zich 
distantiëren van zijn politiek. Daarom verkoos hij Potsdam tot nieuwe hoofdresidentie waardoor de stad in 
het middelpunt van de Pruisische ontwikkeling kwam te staan. Zijn politieke ambities leidden uiteindelijk 
tot de aanleg van de stadsuitbreidingen in Potsdam. 

Hij geloofde niet in het weelderige absolute monarchistische bestaan van zijn vader. Hij wilde de staat en de 
maatschappij juist integreren vanuit de principes van spaarzaamheid en discipline. Het gekozen middel voor 
integratie was de uitbreiding en reorganisatie van het garnizoen om een sterkere verbondenheid tussen de 
staat en de maatschappij te vormen. Om te kunnen investeren in de uitbreiding bespaarde hij op ‘nutteloze, 
onproductieve ’ uitgaven van de staat zoals kunst en wetenschap. Tevens werd er een lastenverzwaring van 
de bewoners van Brandenburg geëist, de militairen werden bij de bewoners ondergebracht en ze werden 
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geacht hun nieuwe gasten te voeden en te onderhouden. De reorganisatie van het garnizoen uitte zich in de 
centralisering van haar activiteiten. Dit werd gerealiseerd in Potsdam waardoor deze stad in het centrum 
van de Koninklijke ontwikkeling kwam te staan. De militaire interesse en inspanningen van de koning waren 
het begin van een glorierijke ontwikkeling van Pruisen en Potsdam. Het leverde hem in de volksmond de 
naam ‘der Soldatenkönig.’ 

De Koninklijke ambities hadden een grote invloed op de gebouwde omgeving van Potsdam. Het nieuwe 
ideaal voor de stad werd ‘ein P! anzstätte des Heeres’2 te worden. De soldaten werden vanaf 1713 bij de burgers 
ingekwartierd in zogenaamde ‘Kasernements.’ De soldaten huisvesting en verdichting van de bebouwing 
liep tegen de maximale huisvestingscapaciteiten van de stad aan. Toch was het noodzakelijke om nog een 
additioneel bataljon in de stad te huisvesten waardoor de stad uitgebreid moest worden. De koning besloot 
een groot deel van de oude stad af te kopen en er de eerste stadsuitbreiding te bouwen en te $ nancieren. 
In 1722 werd de uitbreiding onder leiding van de Koninklijk bouwmeester Pierre de Gayette en de 
militaire ho$ ngenieur, ten noorden van de Altstadt gebouwd. ‘Potsdam wird als eine grosse Grenadierkaserne 

aufgebaut und nur, weil der Soldat im Bürgerquartier wohnen soll, müssen notwendig Bürgerhäuser gebaut und 

Hauswirte mit bürgerliche Nahrung angesiedelt werden.’3 De militaire uitbreiding werd vormgegeven als een 
stadsuitbreiding, met stadsmuur en goedkope, eenvoudige en snel te realiseren burgerhuizen. 

In 1725 waren in ieder van deze huizen tussen de twee en zes soldaten ingekwartierd. Tevens ontstond 
er behoefte om nóg een bataljon te huisvesten in de stad. Daarom werden als aanvulling op de eerste 
stadsuitbreiding van 1722 een tweede en een derde stadsuitbreiding door de koning ge$ nancierd. Deze 
werden ten noorden van de eerste stadsuitbreiding gebouwd in respectievelijk 1733 en 1753. De gebouwen 
in deze stadsuitbreidingen waren gebaseerd op de eenvoudige en goedkope woningen uit de eerste 
stadsuitbreidingen. 

De aanleg van stadsuitbreidingen vormde de basis voor de groei van Potsdam tot garnizoensstad. De stad 
was in haar economische en bouwkundige ontwikkeling volledig afhankelijk geworden van de koning en 
het militaire apparaat. De burgers ondersteunden de koning en het garnizoen maar toonden geen initiatief 
tot eigen stedelijke ontwikkeling. Dit resulteerde uiteindelijk in het ontstaan van collectiviteit in het gebied. 

1.2 Het ontwerp en gebruik van de stadsuitbreidingen
Het ontwerp van de stadsuitbreidingen was een directe vertaling van de ambities en politieke maatregelen 

van de soldaten koning Friedrich Wilhelm I. Daarnaast legde hij met het ontwerp en aanvullende wetgeving, 
het gebruik van de stadsuitbreidingen vast. Het gebruik veroorzaakte een verdichting die uiteindelijke 
leidde tot het ontstaan van collectiviteit in de stadsuitbreidingen. 

Daarom wordt nu ingezoomd op de vertaling van de Koninklijke ambities en zijn politieke maatregelen in 
het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp van de stadsuitbreidingen. Vervolgens wordt de relatie 
tussen het ontwerp en het gebruik onderzocht om de voorwaarden voor het ontstaan van de collectiviteit 
te formuleren.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundige ontwerp van de 1e, 2e en 3e stadsuitbreidingen komt voort uit het ondersteunen 
van het militaire functioneren binnen de stad. De Koninklijke ambities, spaarzaamheid en discipline, zijn 
daarbij in acht genomen. 

De basis van het ontwerp is een grid-structuur waarbinnen alle 1.500 systeemwoningen in 36 bouwblokken 
zijn vormgegeven. De keuze voor een grid was waarschijnlijk gebaseerd op de eenvoud van het bouwen, 
de afwezigheid van reeds aanwezige bebouwing en de heldere opzet voor het militaire gebruik. Daarbij 
werden belangrijke locatiespeci$ eke elementen geïmplementeerd die het functioneren van het gebied 
optimaliseerden. Het rationele grid werd, bedoeld of onbedoeld, locatie speci$ ek. De belangrijkste 
kenmerken die de stadsuitbreidingen gede$ nieerd hebben zijn de verbindingen tussen de belangrijke 
functies in de stadsuitbreidingen, de wegen die de buitengebieden met de stad verbonden en de drassigheid 
van de bouwlocatie.4 

De verbindingen waren noodzakelijk omdat ze de stadsuitbreidingen en de belangrijke functies buiten 
de stad met elkaar verbonden, i.e. de militaire exercitie terreinen, de sloten, de parken en de paleizen. 
De interne verbindingen moesten snelle ontsluitingen tussen de Altstadt en de stadsuitbreiding mogelijk 
maken en de drassigste gebieden bleven leegtes in het grid. Deze leegtes functioneerde als pleinen die geen 
functionele betekenis toebedeeld hadden gekregen. 

De wegen in de stadsuitbreidingen werden vanwege de militaire functie ruim gedimensioneerd om marsen 
en exercities mogelijk te maken. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen en secundaire of 
tertiaire wegen. De hoofdwegen hadden een belangrijkere rol in de ontsluiting van de stadsuitbreidingen. 
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Zo zijn er twee type hoofdwegen te de$ niëren, de verbindingen tussen militaire werken binnen de 
stadsuitbreidingen of, belangrijker, de verbindingen tussen de stadsuitbreidingen en de functies buiten de 
stad. Dit onderscheid werd gemaakt door te variëren met het straatpro$ el en door minimale architectonische 
accenten in het straatbeeld. De variatie in het straatpro$ el kwam tot stand door te variëren in de breedte en 
de aanwezigheid van bomen, $ g.4 laat het breedste en het smalste pro$ el zien.5 

Kortom, met minimale middelen werd een hiërarchische grid gerealiseerd met als motief de ondersteuning 
van het militaire functioneren. 

Architectonische kenmerken

De façade van de woningen in de stadsuitbreidingen waren eenvoudig gedetailleerd waarbij de eenvoudige 
architectonische accenten steeds gemotiveerd waren vanuit stedenbouwkundig oogpunt. De eenvoud van 
de architectuur was het gevolg van de functie, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het spaarzame 
beleid van de koning. 

De hele stadsuitbreiding was gebaseerd op één standaard woningtype. De primaire uitdrukking van 
de façade bestond uit een tweedelige geleding met een basis van twee woonverdiepingen en een zolder 
met een zadeldak. De secundaire laag van de façade was gede$ nieerd door een vijfassig systeem van 
gevelopeningen, in het midden was de entree en aan weerszijden twee openingen op de as. In het dak 
bevond zich ook een opening, het typische ‘Fledermausfenster’6 of een dakkapel. De tektoniek van de façade 
was een directe referentie naar de bouwmethode. Namelijk een klassieke houten vakwerkconstructie met 
een lemen opvulling en houten kozijnen.

Het standaardtype werd gevarieerd om accenten in het straatbeeld te kunnen maken om stedenbouwkundige 
di= erentiatie te bereiken. Er waren in totaal zes variaties te onderscheidden die de façade belangrijker 
maakten in het straatbeeld. De gradaties van de decoratie van de façade weerspiegelden het belang van de 
straat in het stedenbouwkundige geheel. De primaire straten waren daarbij rijker voorzien van decoratie als 
de secundaire en tertiaire straten.7 

Het meest primaire accent was het stucen van de vakwerkgevel. Vervolgens werden verschillende elementen 
in de individuele façade geornamenteerd om de symmetrie van het gehele straatbeeld te versterken. De 
ornamentiek bestond uit: verticale en horizontale accenten op belangrijke hoeken, het accentueren van de 
entree met ornamentiek, het verfraaien van de ramen en het uitbouwen van het # edermausfenster tot een 
optopping. Het grootste stedenbouwkundige accent was het verhogen van het aantal gevel-assen tot zeven 
of negen. Door het variëren op het basis type ontstond een variatie die toch de eenheid van het gebied 
versterkte. $ g. 6 toont de basisgevel en de meest uitgewerkte vorm.8

De plattegrond van de woning diende zowel het militaire functioneren te ondersteunen als ook spaarzaam 
te zijn. Daarom is de plattegrond net als de façade gebaseerd op een standaard type. Dit type werd niet 
geaccentueerd aangezien dit niet bijdroeg aan de logische structuur van de stedenbouwkundige opzet. 

De inrichting van de plattegrond van de woning volgde de façade nauwgezet. De centrale entree werd 
in de plattegrond als een brede straat vormgegeven die de woning doorsnijdt en horizontaal en verticaal 
ontsluit. De breedte van deze straat was nodig vanwege het multifunctionele gebruik als stal voor de paarden 
van de militairen. Deze straat kon dus als een ruimte getypeerd worden met een additioneel programma. De 
centrale as creëerde twee zijbeuken met een voorkamer en twee achterkamers. De voorkamers werden als 
werkruimte gebruikt en in de achterkamers werd gewoond. De dakverdieping was niet geprogrammeerd 
en diende uitsluitend ten behoeve van de hemelwaterafvoer.9 

Het bijbehorende perceel in het bouwblok werd niet functioneel gede$ nieerd door de koning. Dit werd 
wel privaat ter beschikking gesteld aan de bewoners. Vaak werd deze ruimte gebruikt voor het houden van 
klein vee of het stallen van paarden voor de militairen. 

Het gebruik van de stadsuitbreidingen

Het gebruik van de woningen in de stadsuitbreidingen leidde uiteindelijk tot het ontstaan van verdichting 
en collectieve initiatieven in het hof van het bouwblok. 

De functie van het gebied was de huisvesting van één bataljon soldaten. Deze werden ingekwartierd bij de 
families die de woningen bewoonden. De bewoners van de stad kregen de woningen in de stadsuitbreidingen 
en de bijbehorende grond als geschenk van de koning. Voorwaarde was echter dat zij verantwoordelijk 
waren voor het verzorgen en onderhouden van de ingekwartierde soldaten. Per woning werden maximaal 
vier families gehuisvest, met niet meer dan veertig bewoners per woning, en een maximum van zes 
ingekwartierde soldaten. Dit was een bijzonder grote last op de schouders van deze families omdat een 
groot deel van hun dagelijkse werkzaamheden in dienst van de soldaten kwam te liggen. ‘Der Handel und 

das Gewerbe der Stadt ... sind völlig auf den Bedarf des Militärs ausgerichtet. ... das städtische Kleingewerbe und 

die Dienstleistungen insbesondere.’10 

Deze werkzaamheden konden vanwege de benodigde oppervlakte niet meer in de bestaande bebouwing 
plaatsvinden aangezien teveel mensen in de woningen woonden. Om de noodzakelijke werkzaamheden toch 
uit te kunnen voeren werden daarom met grote regelmaat, in de private hoven, kleine schuurtjes gebouwd. 
Deze schuurtjes groeiden al snel uit tot kleinschalige ´Gewerbehäuser,’ ofwel nijverheidsgebouwen. 

5. F.Mielke, (1972) 

pp.82-87

7. F.Mielke, (1972) 

pp.293-304

8. Ibid pp.293-300

9. Ibid p.287

10. E.Konter & 

H.Bodenschatz, 

(2011) p. 42
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1.3 Het ontstaan van collectiviteit in de stadsuitbreidingen 
Door de bouw van de kleinschalige ‘Gewerbehäuser’ in de private hoven ontstond collectiviteit in de 

stadsuitbreidingen. Deze hofontwikkeling werd gekatalyseerd door een besluit, dat hierna toegelicht wordt, 
van de koning. Dit besluit resulteerde in het ontstaan van vier type hofbebouwing waarvan drie collectieven 
van verschillende schaalniveaus waren. 

De loskoppeling van de binnenkant en de buitenkant van het bouwblok

De aanstelling van de zoon van de Soldatenkoning, genoemd Friedrich II, in 1740 leidde tot de ontwikkeling 
een nieuw type hofbebouwing, het collectief. Zijn aanstelling veroorzaakte een omslag in politiek beleid 
waardoor veel politieke hervormingen volgde. De belangrijkste hervorming, voor het ontstaan van 
collectieven in de stadsuitbreidingen, was het verhogen van de representativiteit van zijn residentiesteden 
en lustoorden. Dit wilde hij bereiken door de façades architectonisch te verfraaien. Daarbij richtte hij zijn 
aandacht met name op zijn hoofdresidentie, het gemilitariseerde Potsdam. 

Hij wilde Potsdam een representatief en ‘Koninklijk waardig’ uiterlijk geven dat kon concurreren 
op Europees niveau. Om dit te bereiken liet hij rond Potsdam verschillende sloten, paleizen en tuinen 
aanleggen. Daarnaast moest de stad ook een aantrekkelijk stadsaanzicht hebben. Maar door het gebrek 
aan een rijke burgerij mistten de burgerwoningen het representatieve karakter dat hij zich wenste. Hij 
was dus genoodzaakt de verfraaiing van de façades in de stad zelf te $ nancieren. Hij investeerde in de 
representativiteit van de stad door het instellen van de ‘Verschöenerung,’11 oftewel verfraaiing, en de 
introductie van het ‘Immediatenbaufonds.’11 Dit fonds richtte hij in 1752 op zodat de façades van de 
gebouwen van Potsdam verfraaid konden worden. Het fonds $ nancierde ook de aanpassingen van façades 
op individueel initiatief. Om de verfraaiing te beschermen verbood hij de bewoners van de stad om zonder 
zijn toestemming veranderingen aan de façades uit te voeren. 

De verfraaiing manifesteerde zich het sterkst in de Altstadt en de stadsuitbreidingen. De investeringen 
in de verfraaiing van de spaarzaam uitgevoerde militaire stadsuitbreidingen hebben zich zowel op 
stedenbouwkundige en als architectonische wijze gemanifesteerd. Stedenbouwkundig werden enkele 
aanpassingen gedaan: het acht-ecken haus werd gerealiseerd, en de poorten en straten die de paleizen 
ontsloten werden verfraaid.12 

Fig. 8 laat een voorbeeld van de architectonische verfraaiing van de façade zien. De koning $ nancierde 
in 40 jaar de verfraaiing van 621 façades en was nauw betrokken bij het ontwerpen ervan. Hij bouwde 
verschillende façades geïnspireerd op voorbeelden van ‘de grote Europese stad.’B. Hij liet zich met name 
inspireren door de Italiaanse paleizen uit de 16e en 17e eeuw. Zijn referenties hadden echter veel meer 
verticale assen in de gevel hetgeen hij oploste door verschillende woningen achter één nieuwe paleisfaçade 
te leggen. 

De verfraaiing van de gebouwen had dus duidelijk geen relatie met de achterliggende bebouwing en het 
hof. Met de plattegrond werd geen rekening gehouden in het ontwerp waardoor de nieuwe façades letterlijk 
voor de oude eenvoudige militaire façades werden geplaatst. De verfraaide gebouwen werden door de 
regelgeving van de koning ge$ xeerd in de tijd. De Koninklijke maatregelen resulteerde daardoor in een 
splitsing tussen de ontwikkeling van de façade en de ontwikkeling van de achterliggende gebouwen en het 
hof. Oftewel de buitenkant en de binnenkant van de stad kende een sterk uiteenlopende ontwikkeling.

De verfraaiing van de façades had dus veel meer invloed op de bouwkundige ontwikkeling van de stad dan 
alleen maar een esthetische. Het was namelijk de belangrijkste oorzaak dat de bouwkundige maatregelen voor 
sociale en economische veranderingen niet meer konden plaatsvinden aan de buitenkant. De loskoppeling 
van de buitenkant en de binnenkant resulteerde aldus in een volstrekt andersoortige bouwkundige 
ontwikkeling aan de binnenkant, het hof. Dit veroorzaakte een evolutie van het nijverheidsgebouw dat 
leidde tot de eerste vorm van collectiviteit in de stadsuitbreidingen, het selectieve openbare hof. 

11. Ibid, p.44

12. F.Mielke, (1972) 

pp.103-108

B. De Koning was geïnspireerd door de architectuur van grote Europese steden van die tijd namelijk: Parijs, Amsterdam, Rome 

en Londen.
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De ontwikkeling van kleinschalige collectieven tot collectieven op stedelijk niveau.

De evolutie van het nijverheidsgebouw in het hof werd gekatalyseerd door de verdichtingsnoodzaak in 
de stad. Fig.11 laat de morfologische ontwikkeling gedurende verschillende tijdstippen in de ontwikkeling 
van Potsdam zien. Wanneer deze ontwikkeling gekoppeld wordt aan de gra$ ek van de inwonersaantallen 
van $ g.12 wordt de noodzaak tot verdichting snel duidelijk. Het koppelt de vraag naar huisvesting aan de 
plek waar deze gerealiseerd werd in de stad. Tot 1912 was dat met name verdichting en vervolgens pas 
uitbreiding.

De kaart en de gra$ ek laten duidelijk zien dat tussen 1740 en 1868 de stad bouwkundig niet uitdijt terwijl 
de inwonersaantallen vervijfvoudigen. Hierdoor ontstond een vraag naar uitbreiding of verdichting in 
sociaal en economisch opzicht. Door de Verschöenerung konden geen aanpassingen aan de buitenkant 
van de gebouwen gedaan worden waardoor de noodzakelijke verdichting en uitbreiding uitsluitend in het 
hof van het bouwblok gerealiseerd kon worden. De verdichting ten gevolge van de ge$ xeerde buitenkant 
was dus de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van verschillende vormen van collectiviteit in de 
stadsuitbreidingen. 

De verdichting van de stadsuitbreidingen en de Altstadt kwam, vanwege de desinteresse van de koning, 
volledig op de schouders van de inwoners te rusten. De verdichting in de hoven van de stadsuitbreidingen 
werd daardoor niet gereguleerd waardoor een ongeorganiseerde ontwikkeling plaatsvond. Het verdichten 
zette door tot het begin van de 20e eeuw. Gedurende deze periode evolueerden de verschillende gebouwen 
en hoven tot vier onderscheidbare types. Het onderscheid wordt gemaakt op schaalniveau en de openheid 
van het hof. De ontstane types zijn: het private hof, het selectief private hof, het kleinschalige collectief 
en, door een combinatie van factoren, het grootschalige collectief. De drie laatst genoemde types zijn 
collectieven. De evolutie van de hoven wordt onderzocht aan de hand van kaarten die de aanwezige 
bebouwing in de stadsuitbreiding weergeeft. Deze kaarten zijn een weergave van de gebouwen in de hoven 
in vier belangrijke tijdsperiodes, 1834-1839 het begin van de ‘Gründerzeit,’ 1880 het hoogtepunt van de 
‘Gründerzeit,’ 1991 de val van de DDR en nu. De verdichting en evolutie van het hoftype wordt in relatie 
gebracht tot de kwaliteiten die ontstaan zijn in de stadsuitbreidingen. Daarmee wordt de evolutie van het 
collectieve hoftype in relatie gebracht met het ontstaan van de stad. Dit weerspiegelt het belang van de 
collectieven voor de ontwikkeling van de stad.
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Tot de ‘Gründerzeit’

De onderstaande afbeelding is een weergave van de hofgebouwen van de stadsuitbreiding aan het begin 
van de ‘GründerzeitC.’ in 1834-1839. In de oorspronkelijke situatie na de oplevering van de stadsuitbreidingen 
in 1740, was uitsluitend de buitenste rand van het bouwblok bebouwd en waren de hoven volledig leeg. Na 
ruim 90 jaar was er dus al sprake van een signi$ cante verdichting. Deze kaart markeert echter het begin van 
de industriële revolutie, met andere woorden, de grootschalige bouwkundige ontwikkeling van Duitsland 
en Potsdam moet nog beginnen. 

Na de bouw van de stadsuitbreidingen ontstond er een grote bevolkingsaanwas die een noodzaak voor 
additionele woningen en werkplaatsen creëerde. De groeiende vraag naar werkplaatsen laat zich verklaren 
door de huisvestingspolitiek die de koning hanteerde, het plaatsen van soldaten bij de inwoners. De 
bijkomende verantwoordelijkheden voor de burger veroorzaakte een groeiende behoefte aan werkplaatsen 
die kleinschalige nijverheid ondersteunde. Deze verdichting was voor de koning niet interessant waardoor 
hij geen uitbreidingen meer realiseerde. De veranderingen in de stad werden daardoor geconcentreerd in 
de binnenkant van het bouwblok omdat ze niet zichtbaar mochten zijn door de Koninklijke richtlijnen. Dit 
veroorzaakte een kleinschalige verdichting van het hof van het blok. 

Na 40 jaar resulteerde deze verdichting in de evolutie van kleine schuurtjes en nijverheidsgebouwen tot 
werkplaatsen. Rond 1800 waren er in alle hoven van Potsdam ongeveer 30 werkplaatsen te vinden.13 De 
werkplaatsen waren onderhevig aan schaalvergroting. Meer werknemers en klanten maakten nu gebruik 
van de private hoven waardoor ze een semi-openbaar karakter kregen. De opening naar de hoven was 
eenvoudig mogelijk door de entreestraat die in de plattegrond was opgenomen. Deze straat werd selectief 
opengesteld voor het publiek waardoor het hof eenvoudig bereikbaar werd. Het openen van het hof was dus 
mogelijk zonder aanpassingen aan de buitenkant en de plattegrond. De koning toonde geen interesse in deze 
ontwikkeling aangezien deze uit het zicht plaatsvond. Het eerste type collectiviteit in de stadsuitbreidingen 
is daarmee ontstaan. De hofwerkplaatsen werden onderdeel van de stad door hun functioneren als semi-
openbare economische eenheid. Dit veroorzaakte een nieuw schaalniveau in de openbare ruimte in de stad, 
het private hof met een selectief openbaar karakter, de kleinste schaal van collectiviteit. De evolutie van het 
schuurtje door de schaalvergroting en openbaring is in $ g. 13 weergegeven.

C. De Gründerzeit is de economische groei periode in Duitsland die samenvalt met de industrialisering. Het begin en eind zijn 

niet eenduidig maar hier wordt uitgegaan van 1848-1890. Deze periode stond in het teken van sterke economische groei door 

techonologische innovaties.
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16. Stap 3, na 

de industriële 

revolutie, 1880

De ‘Gründerzeit’

De onderstaande kaart is een weergave van de hofgebouwen in 1880. De ontwikkeling van 1834-1839 tot 
1880 wordt nu beschreven. 

De militairen werden inmiddels gehuisvest in kazernes buiten de stad. De woningen in de 
stadsuitbreidingen kwamen daardoor volledig ter beschikking te staan aan de burgers van de stad. De 
economische ondersteuning van het militaire functioneren vormde nog echter altijd de primaire economie 
van de stad. De nijverheid die dit opriep bestond met name uit weverijen en handwerkplaatsen in de 
hoven van de bouwblokken. Door deze industriële ontwikkeling krijgt de stad ook op industrieel gebied 
een sterkere invloed in de regio. Maar rond de helft van de 19e eeuw verloor de stad deze invloed alweer 
door de grote industriële revolutie. Dit ontketende een Europees brede schaalvergroting van werkplaatsen 
tot fabrieken. Potsdam kon deze schaalvergroting niet huisvesten waardoor grote fabrieken zich niet in de 
stadsuitbreidingen konden huisvesten en de stad industrieel aan signi$ cantie verloor. 

Toch bleven de hoven zich ontwikkelen en verdichten. Onder invloed van de woningnood ontstond het 
tweede collectieve hoftype, het kleinschalige collectief. Hofwoningen voor de armeren werden gerealiseerd 
in leegstaande hofwerkplaatsen. De gebruikers van deze hofwoningen beheerden gezamenlijk een semi-
openbaar hof, waardoor het hof een verlenging werd van de openbare ruimte. De sociale en economische 
ontwikkeling van de stadsuitbreidingen en de stad was inmiddels primair afhankelijk geworden van de 
verdichtingscapaciteit van de hoven.

De verdichting van het hof ging gestaag door, de reeds aanwezige werkplaatsen ontwikkelden zich door de 
continue vraag van de militairen. De schaal van het hofgebouw nam toe en er ontstond een schaalvergroting 
door samenvoegingen. Hierdoor ontstaan grootschaligere hoven met een publieker karakter, de betre= ende 
werkplaatsen beginnen een steeds industriëler karakter te krijgen waardoor de vervuiling in de bouwblokken 
toeneemt. 

In 1849 werd het mogelijk om aan de buitenkant van de stad aanpassingen te doen door de ophe@  ng van 
het Immediatenbaufonds. De Koninklijke bescherming van de façades, ofwel de buitenkant van de stad, 
is verdwenen. Rond de eeuwwisseling ontstaan daardoor ongeorganiseerde ontwikkelingen: optoppingen 
werden gerealiseerd. Voor de façades werden nieuwe materialen gebruikt en reclame borden werden 
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opgehangen. De stadsuitbreidingen verloren door de verdichting, de vervuiling en ongeorganiseerde 
ontwikkeling aan aantrekkingskracht. 

De veranderingen gedurende de ‘Gründerzeit’ hebben verstrekkende gevolgen gehad voor de bouwkundige 
ontwikkeling van de stadsuitbreidingen. De extreme verdichting van de hoven met woningen en werkplaatsen 
resulteerde zelfs in onleefbare en onhygiënische situaties. In 1926 verkondigde de Baupolizeiverordnung 
daarom de stadsuitbreidingen en de Altstadt tot ‘Rauch- und Russzone.’14 De benoeming tot rook- en roetzone 
beoogde het originele karakter van de stadsuitbreiding te herstellen. Dit was de directe aanleiding tot het 
ontstaan van het laatste type collectiviteit in het hof. Men begon actief met het herstel van de buitenkant 
door de reclame uitingen en optoppingen van gebouwen te verwijderen en de stuctraditie opnieuw te 
introduceren. Voor de hofgebouwen hield de rook en roetverordening in dat de industrie en onhygiënische 
woonverdichtingen, de vervuilende factoren, uit de hoven en uit de stadsuitbreidingen verbannen werden.

Deze maatregelen waren, naast het ontstaan van kleinschalige collectieven, de oorzaak voor het ontstaan 
van het laatste type collectiviteit in het hof, het grootschalige collectief. Een deel van de industriële hoven 
werden hergebruikt of leeggeruimd waardoor grote en onbestemde gaten ontstonden in de hoven van de 
bouwblokken. Deze gaten werden pas laat en soms zelfs geen bestemmingen toebedeeld.

Het resultaat van de herstelperiode, door de rook- en roetverordening, was dat de hof verdichtingen 
de stadsuitbreidingen van een monofunctioneel militair gebied tot een multifunctioneel gebied hadden 
getransformeerd. De verdichting en de collectieven leverden een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van 
de stad omdat ze het middel waren dat sociale en economische ontwikkelingen in het starre stedelijke model 
mogelijk maakte. Daarbij bewezen ze dat ze konden verdichten, de functiediversiteit konden vergroten 
en de openbare ruimte konden verlengen. De rol van de grootschalige collectieven bleef tot nu toe echter 
nog beperkt, maar de potentie was echter heel groot. Daar waar ze wel gebruikt werden hadden ze een 
grote toegevoegde waarde omdat grotere sociale en economische ontwikkelingen op konden vangen, tevens 
hadden ze een additionele kwaliteit, ze konden de doorwaadbaarheid van het grid vergroten. 

De kwaliteiten van het gebied bleven gelijk tot de Tweede Wereldoorlog oorlog begint, het begin van het 
verval van de stadsuitbreidingen en het ontkennen van de kwaliteiten van de hoven. 

17. Weverij rond 18e 

eeuw

18. Industrie in 

het hof

14. D.Kaminksi 

(1992), p.8
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19. Stap 4, einde 

van de DDR, 1991

De verloedering van de stadsuitbreidingen en de invloed op de collectieven.

De Tweede Wereldoorlog en de vervolgperiode had verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van de 
stad. De Altstadt werd grotendeels verwoest door het bombardement van 14 april 1945 en de beschietingen 
van de Sovjetse artillerie bij de inname van de stad. Na de val van het Nationaal Socialisme in 1945 werd 
Potsdam bezet door de Sovjet-unie. In de jaren na de oorlog lag de focus van de Communisten op het herstel 
van de vernietigde Altstadt en de stadsuitbreidingen. Op 7 oktober 1949 werd de Deutsche Demokratische 
Republik opgericht waardoor langzamerhand de denkbeelden extremer werden en zich uiteindelijk 
manifesteerden in belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van de stad. Deze ontwikkeling had ook 
een groot e= ect op de kwaliteit van de stadsuitbreidingen en de collectieven.

Met de oprichting van de DDR werd de grond van de stadsuitbreidingen onteigend en eigendom van de 
staat waardoor de politiek vrij spel had voor de ontwikkeling van de stad. De stedenbouwkundige ambitie 
was om licht en lucht in het verwoeste gebied te brengen.15 Verscheidene gebouwen met oorlogsschade 
werden gesloopt, bij de overgebleven gebouwen werd zoveel als mogelijk de schade hersteld. 

Dit beleid duurde tot 1985 met het intreden van een nieuwe, extremere, bouwpolitiek in de DDR. 
Eenheid en gelijkheid werden de nieuwe ontwerpuitgangspunten.16 Om de woningbouwproblematiek 
van de oorlog op te lossen investeerde de DDR in een onderzoek naar een methodische benadering voor 
goedkoop en snel huisvesten. Dit manifesteerde zich in Potsdam in verschillende uitbreidingswijken buiten 
de stad. Dit is tevens te zien als een reactie tegen de gebouwen van de oude monarchie in het centrum. De 
contramonarchistische reactie kwam het sterkste tot uiting in de Altstadt omdat de monarchie daar het 
duidelijkste aanwezig was. Hier werd, ten koste van de gebombardeerde monarchistische gebouwen, een 
nieuw socialistisch centrum gerealiseerd. Door de focus op de Altstadt en de uitbreidingen om de stad heen, 
is er lange tijd geen aandacht geweest voor de ontwikkeling van de stadsuitbreidingen waardoor deze in 
verval raakten. 

De stadsuitbreidingen werden pas weer interessant in de jaren 70’ omdat de bouwvallige bouwkundige 
staat de bewoning onmogelijk maakte. De politiek schreef verschillende, niet succesvolle, prijsvragen uit. 
Desondanks zijn toch enkele maatregelen getro= en: het gebied werd autoluw gemaakt en de Brandenburger 
Strasse werd tot voetgangerszone benoemd en werd gereconstrueerd.17 

15. Ibid, p.8

16. C.Emmerich-

Focke (1991), p.291

17. Ibid, p.87
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Over de toekomst van de hofgebouwen was de DDR politiek zeer stellig, de hoge dichtheid werd beschouwd 
als onwenselijk en onhygiënisch de reactie was de ‘Entkernungspolitik.’18 Men wilde uit hygiënisch oogpunt 
de hofbebouwing en de collectieve binnengebieden openbreken, om ze vervolgens volledig collectief 
en groen in te richten. Daarmee werd de kwaliteit van de verscheidenheid van de collectieven volledig 
genegeerd. De verloedering en ‘verbetering’ van de stadsuitbreiding resulteerde in een ontkrachting van de 
kwaliteiten van de collectieven.

Begin jaren 80’ ontwikkelde de DDR een nieuw beleid voor de ontwikkeling van de stadsuitbreidingen 
welke nog extremer was: ‘Abriss und Neubau.’19 Men wilde de bouwblokken systematisch afbreken en 
herbouwen met het 11-KN-Blockbauweise systeem. Dit prefab systeem hield geen rekening met de originele 
parcellering en bebouwingsstructuur en het binnengebied werd volledig collectief en groen ingericht 
waardoor de diversiteit van het hoftype genegeerd werd ($ g.21). Deze vernieuwingsslag kwam echter zo 
traag op gang dat bij de val van ‘de Muur’ in 1989 slechts enkele gebouwen afgebroken en wederopgebouwd 
waren, waardoor het gebied dit lot deels bespaard is gebleven. Toch was de DDR er op enkele plekken in 
geslaagd de gebouwen te slopen, waardoor wederom gaten in de hoven ontstonden. Na de eerste aanleiding, 
de Rauch- und Russ zone in 1926, vormt dit de tweede aanleiding voor het ontstaan van kleinschalige en 
grootschalige collectieve hoven. 

Het resultaat van de verwoesting als gevolg van de oorlog en de herstelperiode tijdens de DDR, was 
een totaal vervallen stadsuitbreiding die zijn veelheid aan kwaliteiten was kwijtgeraakt. De eens hoog 
bouwkundige kwalitatieve status van het gebied was volledig vervallen, slooprijp en werd geteisterd door 
leegstand. Op sommige plekken had de DDR de originele gebouwen vervangen door anonieme collectieve 
architectuur. Tevens was de heldere opzet van de traditionele verkaveling volledig verdwenen vanwege 
de onteigening door de staat. Deze ontwikkelingen waren de oorzaak dat de eenduidige en verfraaide 
architectuur van de stadsuitbreidingen ernstig was aangetast.

De rijke functionele diversiteit van voor de oorlog was ook volledig verdwenen. Door het in onbruik 
raken van het gebied waren functies beperkt levensvatbaar. Van de 41 restaurants waren er in 1991 slechts 6 
over, van de 59 kleermakers slechts 3 en het aantal schoenmakers nam af van 27 naar 2.20 De reactie van de 
nieuwe machthebbende politiek was van grote invloed op het herstel van de stadsuitbreidingen.

20. Verwoesting 

van WOII

21. DDR ontwerpen

- het DDR 

plan voor de 

binnenhoven

- de gewenste 

architectuur

19. D.Kaminksi 

(1992), p.10

20. Ibid, p.8

18. Ibid, p.296
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Na de DDR

De DDR en de BRD worden door de val van de muur in 1989, in 1990 samengevoegd tot het democratische 
Duitsland. De nieuwe machthebbende partij focuste met name op het herstel van het land. In Potsdam 
uitte zich dat in een hernieuwde interesse in de architectonische kwaliteiten en het terugbrengen van de 
functionele diversiteit van de stadsuitbreidingen. Voor het eerst sinds lange tijd was er weer belangstelling 
voor de toegevoegde waarde van de collectieven en de dichtheid voor het functioneren van het gebied. 

Na de val van de Muur werd intensief geïnvesteerd in het herstel van de architectonische kwaliteiten van de 
stadsuitbreiding. De gehanteerde methode kan vergeleken worden met de originele Verschöenerungspolitiek 
van koning Friedrich II in 1752 (de eerste verfraaiing). Door voornoemd herstel van architectonische 
kwaliteiten zou gesproken kunnen worden van een tweede verfraaiing van de stad. Bij de tweede verfraaiing 
zag de politiek echter ook de potentie van de collectieve hofontwikkeling aangezien deze inmiddels een 
belangrijk onderdeel was geworden van de openbare ruimte van de stad. 

Naast de nieuwe verfraaiing werden er ook forse investeringen gedaan ten behoeve van de functionele 
diversiteit van het gebied. Deze zorgden ervoor dat vrij snel verscheidene functionele zwaartepunten aan te 
wijzen waren in de stadsuitbreidingen. De industrie was te vinden in de bouwblokken van de Brandenburger 
Strasse, de Friedrich-Ebert-Strasse, de Lindenstrasse en de Charlottenstrasse. De uit de DDR stammende 
voetgangerszone werd benoemd tot het handels- en winkelcentrum met een gastronomisch zwaartepunt op 
het plein van de Brandenburger Tor. Bij de ontwikkeling van deze gebieden werd vaak uitgegaan van de 
oorspronkelijke functie van het gebied in de stadsuitbreiding. 21

Ook werd gepleit om de ontstane doorwaadbaarheid door de nieuwe collectieven te verminderen omdat 
deze niet behoorden tot het oorspronkelijk ontwerp.22 Dit wilde de politiek bereiken door de openbare 
collectieve hoven te beperken in hun ontwikkeling. Deze konden niet meer uitbreiden door andere percelen 
in de ontwikkeling op te nemen en grootschalige bouwprojecten die het hof zouden overdekken of 

22. Stap 5, na de 

DDR, 2013

21. C.Emmerich-

Focke (1991), pp. 

294-296

22. Ibid, p. 296
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bebouwen werden niet toegestaan. Dit veroorzaakte een verstijving in de ontwikkeling van de grootschalige 
collectieven aangezien deze noch opgedeeld noch bebouwd konden worden. De potentie van deze hoven 
werd dus niet benut. Kleinschalige collectieven werden daarentegen aangemoedigd. Deze zouden namelijk 
bijdragen aan de kwaliteit van het gebied als geheel. De dichtheid wilde de politiek behouden en versterken 
door de begane grond in te richten voor bedrijvigheid en het wonen erboven en in het hof te realiseren. 

Nieuwe regelgeving en uitbreidingsmogelijkheden buiten de binnenstad, zorgden voor een afname 
van industriële werkzaamheden in de stadsuitbreidingen. Hierdoor kon de handelseconomie zich sterker 
ontplooien waardoor het gebied economisch in variëteit verloor. Nieuwe woningbouw werd gebruikt om 
de openingen in de hoven op te vullen wat een verschuiving veroorzaakt van de positie van de economische 
functie in het bouwblok. Voorheen werd uitsluitend in het hof gewerkt en werd de rand en het hof van 
het bouwblok bewoond. Deze traditionele verdeling verandert radicaal door de nieuwe politie. De 
handelseconomie komt aan de buitenkant te liggen waardoor het wonen vrijwel volledig verdrongen wordt 
naar de binnenkant. 

Het gevaar bestaat dat de verhouding tussen economische functies en wonen in de stadsuitbreidingen 
uit balans raakt.23 In 1992 was deze verhouding 44%, maar er werden geen regels geformuleerd om 
deze te bewaken. Het gevaar bestond dat deze verhouding zou verschuiven waardoor de kwalitatieve 
functionele diversiteit van het gebied zou verminderen. Wonen, sociale en culturele functies zouden door 
de handelseconomie verdrongen kunnen worden waardoor het gebied monofunctioneel wordt. Daarnaast 
werd de toegevoegde waarde van de collectieven voor het functioneren van de stadsuitbreidingen en de 
stad niet altijd op waarde geschat. Dit heeft geresulteerd in een aantal verloederde en in onbruik geraakte 
collectieven in de stadsuitbreidingen, met name de grootschalige collectieven hebben hieronder te lijden.

In het vervolg van het onderzoek wordt onderzocht of het gebied daadwerkelijk monofunctioneel aan het 
worden is. Daarnaast wordt gekeken naar de toegevoegde waarde en de potentie van de collectieve hoven 
om vanuit de collectieven een antwoord te formuleren voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. 

23. Na DDR 

- buitenkant verval

- hof verval

24. Nu

- buitenkant win-

kelstraat 

- hof woning

23. D.Kaminksi 

(1992), p.19



32 

25. huidige situatie
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1.4 Huidige collectieven van Potsdam
Gekeken naar de totstandkoming en de ontwikkeling van de stadsuitbreidingen kan geconcludeerd worden 

dat de collectieve hoven daarin van groot belang zijn geweest. Ze droegen bij omdat ze het middel waren 
waarmee gereageerd kon worden op de sociale en economische behoeften van de inwoners van de stad. 
Deze ontwikkeling is uitgegroeid tot een viertal typen hoven (zie §1.3) die samen de kwaliteit hebben om 
te verdichten, de functiediversiteit te vergroten, de openbare ruimte te verlengen en de doorwaadbaarheid 
van het grid te vergroten. 

Anno 2013 bevindt de ontwikkeling van het gebied zich in een omslagfase door de nieuwe politieke 
bemoeienis van de tweede verfraaiing. Dit beleid heeft een belangrijke uitwerking op de ontwikkeling 
van de stadsuitbreidingen. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of de voorziene monofunctionele 
problematiek dreigt en hoe deze opgelost zou kunnen worden. Aangezien de hoven altijd centraal hebben 
gestaan in de bouwkundige ontwikkeling van het gebied, zou ook nu vanuit de kwaliteiten van de hoven 
een antwoord geformuleerd kunnen worden. Daarbij is de kwaliteit van de verschillende hoftypes niet meer 
vanzelfsprekend door het destructieve beleid van de afgelopen eeuw. Daarom is ook de analyse van de 
hoven van belang om te onderzoeken welke al een bijdrage leveren en welke nog potentiële kwaliteiten 
onbenut laat. 

Middels verscheidene cartogra$ sche analyses is onderzocht of de monofunctionele problematiek momenteel 
daadwerkelijk speelt. Vervolgens worden de architectonische, programmatische en ontsluitingskenmerken 
van de verschillende hoftypes onderzocht om de kwalitatieve bijdrage aan de stadsuitbreiding te formuleren. 
Dit levert een compleet beeld van de potentie en de bijdrage van de collectieven teneinde de dreigende 
problemen van de stadsuitbreidingen op te lossen. 

De problematiek van de stadsuitbreidingen

De functieverdeling in de stad laat een opvallend beeld zien. Daar waar de randen van het bouwblok 
oorspronkelijk vooral bestemd waren voor de woningen is deze functie in de laatste twintig jaar naar binnen 
verschoven. De functionele verdeling van het bouwblok is omgekeerd ten opzichtte van het originele 
ontwerp. Dit gebeurde na de val van de Muur door een diversiteit aan wetgevingen en een toename van 
consumptie. De handelseconomie werd belangrijker en de industrie werd uit de hoven geweerd. Het 
wonen verplaatste zich daardoor naar het hof en werd verdrongen van de straat. De genoemde werk-woon 
verhouding van 44 - 56 verschuift naar 50 -50  omdat de woningaantallen ten opzichte van de bedrijfsaantallen 
aan het afnemen zijn. Het straatbeeld wordt meestal gevuld met bedrijvigheid en in sommige delen is het 
wonen zelfs volledig verdwenen. Dit veroorzaakt in het slechtste geval een monofunctioneel gebied waar 
de kwaliteit van de verscheidenheid aan functies verloren is gegaan. 

De rol van het hof in de functieverdeling is met name het herbergen van woningen en af en toe handel 
of diensten. Daarmee zijn de hoven voor een groot deel verantwoordelijk voor de balans in de werk-woon 
verhouding in het gebied maar door een dichtheidsafname van functies en gebruikers worden ze niet tot hun 
volle potentie benut. 

De vraag is hoe goed de private, kleinschalige en grootschalige collectieven betrokken zijn bij de openbare 
ruimte in de stadsuitbreidingen en of ze wel zichtbaar zijn om de verantwoordelijkheid van functiediversiteit 
te vervullen. Fig.26d geeft de formele en informele openbare ruimte van de huidige situatie van de stad 
weer. Deze analyse is gebaseerd op het voorbeeld van G. Nolli die in 1748 Rome op dezelfde wijze in kaart 
bracht. In de betre= ende analyse zijn de informele openbare ruimte in de gebouwen buiten beschouwing 
gelaten. Want in dit onderzoek zijn de informele openbare ruimte in de hoven van het bouwblok van belang.

Het is opvallend dat de bouwblokken van de stadsuitbreidingen van Potsdam zeer permeabel zijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Daar waar oorspronkelijk alle blokken voor het publiek 
ontoegankelijk waren, zijn er nu welgeteld 58 betreedbare hoven ontstaan, allen met een speci$ eke relatie 
tot de openbare ruimte die afhankelijk is van het hoftype. Daarin zijn drie verschillende hoftypologiën te 
onderscheiden welke afhankelijk zijn van de schaal en openheid van het hof, namelijk:

 - Er zijn private hoven met een selectief openbaar karakter zoals woningen, winkels, restaurants of cafés 
met een openbare tuin. 

 - Kleinschalige collectieve hoven in de vorm van wooncollectieven of een multifunctioneel gebouw. 
 - Een grote verscheidenheid aan grootschalige collectieven: uiteenlopend van een meanderend hof tot een 

hofplein met losse gebouwen. Uit de functieanalyse blijkt dat deze hoven meestal woonprogramma’s 
herbergen, sommige hebben echter een commerciële functie waardoor een sterkere relatie met de 
openbare ruimte en een grotere doorwaadbaarheid van het gebied ontstaat. 

Vergeleken met de bebouwd-onbebouwd analyse is een belangrijk aandeel van de hoven geen onderdeel 
van de openbare ruimte van de stad. Dit betekent dat dit private gebieden of collectieven met een semi-
openbaar karakter betreft. Verder onderzoek wijst uit hoe per hoftype de relatie tussen het hof en de 
openbare ruimte vormgegeven is. 
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Architectonische kenmerken van de collectieven

Uit het voorgaande is inmiddels duidelijk dat de hoven van groot belang zijn geweest voor de 
ontwikkeling van de stad. Een vraag die rest is hoe deze hoven zijn geprogrammeerd en hoe de relatie 
tussen de openbare ruimte en de collectieve ruimte is vormgegeven. Daarom zijn, aan de hand van foto’s en 
empirisch onderzoek, de relatie de$ niërende kenmerken onderzocht: de functie, de entree in het straatbeeld, 
de overgangszone, de schaal van het hof, de representativiteit van de hofwoning en de architectuur van de 
ho= açade. Eerst worden de gemeenschappelijke kenmerken beschreven om vervolgens per type in te gaan 
op de onderscheidende kenmerken.

Gemeenschappelijke kenmerken:

 - De stedelijke functie van het hof is om te reageren op sociale en economische veranderingen. De hoven 
huisvesten de noodzakelijke sociale en economische veranderingen. De functionele verdeling van de 
hoftypes is uiteenlopend, de meeste bevatten woningen. Hoe groter het hof wordt, hoe frequenter er 
publieke functies zijn gehuisvest. 

 - De entree van het hof in het straatbeeld is bij vrijwel elk hoftype onveranderd gebleven ten opzichtte 
van de Koninklijke verfraaiing na 1750. De hofentree is geplaatst in de originele hoofdentree van het 
gebouw waardoor minimale aanpassingen in de façade nodig waren om de toegankelijkheid tot het hof 
mogelijk te maken. Door de afwezige accentuering van de hofentree, is de aanwezigheid van een hof 
doorgaans alleen zichtbaar als het geopend is. Overigens is het zo dat de schaal van het hof bepaald hoe 
vaak het geopend is. 

 - De overgangszone van de straat naar het collectieve hof is in elk hoftype met minimale aanpassingen 
aan de originele plattegrond gerealiseerd. De ontsluitingsstraat die de woning ontsloot door de voor- en 
achterkant te verbinden heeft een extra functie gekregen. Het verbindt nu ook het hof met de straat en 
de$ nieert de openheid. Hoe deze overgangsruimte en de eventuele barrière gedetailleerd zijn, is hoftype 
afhankelijk en hangt af van de gewenste selectiviteit en openheid van het hof. 

 - De schaal van het hof van de verschillende hoftypes vertoont weinig overeenkomsten door zijn 
verscheidenheid aan openheid en functionaliteit. 

 - De representativiteit van de hofwoningen is in de stadsuitbreidingen meestal ondergeschikt ten 
opzichtte van de woningen aan de straat, met name bij de kleinschaligere collectieve hoven. Dit heeft 
vooral een historische oorzaak. De grootschalige collectieve hoven hebben door hun openbare karakter 
de potentie om een representativiteit te realiseren die gelijkwaardig is aan de straatfaçade, maar doen 
dit maar incidenteel. 

 - De architectuur van de ho= açade heeft één belangrijke overeenkomstige regel, het is een versoberde 
of abstracte vorm van de representatieve straatfaçade waardoor neutraliteit de standaard is. Er is 
vaak een sterke gelijkenis met de architectonische uiting van de niet-representatieve achterfaçade. 
Representativiteit is in de oorsprong van het hofgebouw niet van belang geweest vanwege de praktische 
niet-representatieve functie. In het geval van het realiseren van woningen had representativiteit geen 
prioriteit omdat ze bedoeld waren voor de armeren. Toen ook de beter bedeelden hier gingen wonen was 
representativiteit die gelijkwaardig was aan de buitenkant niet mogelijk aangezien het veel te duur was 
om met eigen middelen te realiseren. De representativiteit werd immers door de Koning ge$ nancierd 
en dergelijke middelen hadden de bewoners niet ter beschikking. Dit resulteerde vrijwel altijd in een 
façade die uit representatief oogpunt een abstractie vormde ten opzichtte van de straatfaçade waardoor 
deze een neutrale expressie heeft. 

 - Daarnaast hebben de hoven de capaciteit om sociaal en functioneel te verdichten. De openheid van het 
hof de$ nieert de mate van verlenging van de openbare ruimte die de diversiteit zichtbaar maakt in de 
openbare ruimte van de stad.

Onderscheidende kenmerken:

 - Bij Selectief openbare hoven (% g.27) is de primaire functie altijd enkelvoudig: of een woning, of een 
economie. De functie van het hof is afhankelijk van de fucntie van het aansluitende gebouw en doet 
daarbij dienst als terras, verlenging van de winkelruimte of semiopenbare buitenruimte. De functie 
heeft een belangrijk gevolg voor de detaillering van de overgangszone. Deze wordt al dan niet gebruikt 
om het hof selectief openbaar te maken. Meestal wordt daarvoor de originele voor- of achterdeur 
gebruikt. Over het algemeen zijn deze hoven van grote toegevoegde waarde voor de stadsuitbreidingen. 
De kleinschaligheid en het private karakter zijn belangrijk kenmerken die de beheersbaarheid van 
de  openheid stimuleren. Ze maken een kleinschalige inwonerverdichting mogelijk en zijn meestal 
bouwkundig van hoge kwaliteit door politieke stimulans.

 - Kleinschalige collectieve hoven (% g.28), de functie van dit hoftype heeft een grotere invloed op het blok 
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dan het vorige type. Door de menging van functies is het namelijk in staat de functiediversiteit en 
inwonerdichtheid van het gehele bouwblok te verdichten. Daardoor krijgt de overgangsruimte een 
additionele functie, de verbinding tussen de functies en de verbinding van het hof en de straat. Het hof is 
door de openheid van de functie vaak toegankelijker waardoor het hof sterker en vaker met de openbare 
ruimte verbonden is. In het geval van woningen realiseert het hof een grote inwonerverdichting, de 
overgangsruimte wordt dan gemeenschappelijk gebruikt. Dit hoftype heeft een grote additionele 
waarde ten opzichte van het vorige hoftype. Het is op de schaal van het bouwblok in staat functies en 
inwoners te verdichten en vormt daarbij een verlenging van de openbare ruimte van de stad. Het hof 
maakt daarmee de kwaliteit van de woningen hoger.

 - Grootschalige collectieve hoven (% g. 29,30), De vorige types ontstaan door evolutie en doorontwikkeling 
terwijl dit hoftype vrij plotseling ontstaat door politieke maatregelen, met een grote diversiteit 
in verschijning tot gevolg. Dit uit zich op verschillende vlakken, te beginnen met de functie welke 
uiteenloopt van een publiek hof dat een vast onderdeel is geworden van de openbare ruimte tot een 
afgesloten woonenclave. De openheid van de uitersten laat de diversiteit van dit hoftype zien. Met 
name de woonenclave heeft problematische kenmerken. Door het plotselinge ontstaan van deze hoven 
is op een gelijke manier omgesprongen met de ontwerpeisen als de voorgaande kleinere hoven. Men 
vergat daarmee de stedenbouwkundige verantwoordelijkheid die dit type met zich meebrengt ($ g.31). 
De doorwaadbaarheid is een belangrijke kwaliteit van dit hoftype terwijl dit niet altijd benut wordt en 
daardoor tot problemen kan leiden. Als de grote verdichtingscapaciteit van dit type de openbare ruimte 
ontkracht door de sociale interactie van de openbare ruimte naar het hof te verschuiven, veroorzaakt 
dit hoftype grote problemen. Wanneer de doorwaadbaarheid juist benut wordt, kan de openbare ruimte 
van de stad verlengd worden in de grote bouwblokken waardoor secundaire of tertiaire stedelijke 
routes ontstaan. Daardoor krijgt de stad een uitgebreidere openbare ruimte met meer gebieden met 
een openbaar karakter waardoor meer kwalitatieve vestigingsplekken ontstaan. In dat geval worden 
deze hoven onmisbaar voor het functioneren van de stad. Helaas worden deze hoven maar beperkt of 
verkeerd benut en soms liggen ze zelfs braak. 

De aanwezigheid van bovengenoemde drie collectieven en de historische omsluitende blokrand vormen 
samen het Potsdamse collectieve bloktype. 

30. Het Potsdamse 

blok en de 

collectieven

31. De rol van 

de hoven in 

de stedelijke 

ontsluiting

Horeca
Wonen

Verzorging
Winkel
Publiek
Musea
Kantoor

Kleinschalig collectief
Grootschalig collectief

Entree publiek

Entree collectief



1.5 Vraagstellingen
In deze paragraaf worden de gevonden problematieken en oplossingen, in de bovenstaande tekst, 

samengevat om vervolgens te leiden tot vraagstellingen. Deze zullen in het volgende hoofdstuk theoretisch 
getoetst worden en vervolgens leiden tot een ontwerpopgave. 

Het ontstaan

Door de komst van het huis Hohenzollern in de omgeving van Potsdam ontstaat een bouwkundige 
impuls in de stad door de aanleg van verschillende Koninklijke gebouwen en de stadsuitbreidingen. De 
in 1740 aangelegde stadsuitbreidingen vormen de basis voor de sociale en economische ontwikkeling van 
de stad voor ruim een eeuw. Door ingrijpen van één van de koningen worden de façades in het gebied 
verfraaid en wettelijk ge$ xeerd. Echter de bewoners van de stad hebben de behoefte aan sociale en 
economische veranderingen. Daarom ontstaan in de hoven van de bouwblokken van de stadsuitbreidingen 
verdichtingen  in de vorm van nijverheidsschuurtjes. Deze evolueren onder invloed van de industrialisering 
tot volwaardige werkplaatsen en woningen voor de armeren. Door de extreme verdichting ontstaan 
verschillende hoftypologieën in de bouwblokken van de stadsuitbreidingen. Daarbij krijgt de industrie een 
intensiever karakter waardoor het gebied ernstig vervuild raakt. Naar aanleiding daarvan grijpt in 1920 de 
politiek in door een deel van de industrie uit de hoven te verbannen. Dit resulteert in het ontstaan van het 
laatste hoftype, het grootschalige collectieve hof. 

De DDR

Als gevolg van de verwoestende e= ecten van de oorlog is de DDR genoodzaakt tot wederopbouw. 
Dit wordt door het extremer wordende politieke beleid destructief voor de bestaande gebouwen in de 
stadsuitbreidingen. De politiek stelt tevens voor de hoven helemaal leeg te ruimen om ze volledig collectief 
in te richten. Daarmee houdt de politiek geen rekening met de rijke diversiteit aan hoftypes die tot dan toe 
ontstaan zijn. Dit resulteert wederom in het ontstaan van een aantal grootschalige collectieven. Na de val 
van de DDR in 1990 heeft deze roerige periode een bouwkundig onderkomen stadsuitbreiding opgeleverd 
die te kampen had met veel leegstand. Daarnaast is de rijke multifunctionaliteit van het gebied verdwenen 
omdat het vrijwel uitsluitend nog voor wonen gebruikt wordt. 

Post-DDR

Het nieuwe democratische Duitsland wil de ontstane schade door de oorlog en de DDR herstellen en het 
gebied terugbrengen in zijn oude staat. De façades van de gebouwen in de stadsuitbreidingen worden weer 
in de originele staat terug gebracht, het gebied wordt wederom verfraaid. De oude industriële hofgebouwen 
worden leeggemaakt/gesloopt en herbestemd voor woningen. Dit resulteert in het vestigen van een nieuwe 
economie, de handel. De komst van de handelseconomie draait de oude functionele verdeling, van wonen 
aan de buitenkant en werken in het hof, om. Door de handel in het gebied wordt het wonen namelijk 
verdrongen naar de hoven. De ontstane multifunctionaliteit van de stadsuitbreidingen wordt daardoor 
wederom bedreigd. De collectieven in de hoven worden gezien als een kans om dit te voorkomen, door ze 
functioneel te di= erentiëren voor woningen en kleinschalige economieën. De grootschalige hoven worden 
echter gelimiteerd in hun ontwikkeling. Ze kunnen niet meer uitbreiden en het wordt onmogelijk gemaakt 
om ze bouwkundig te ontwikkelen. 

Het resultaat van deze wispelturige ontwikkeling is het Potsdamse collectieve bloktype, dat een compositie 
is van de historische blokrand en een grote variëteit aan collectieve hoftypes.
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De problematiek en het zoeken naar een oplossing

De stadsuitbreidingen dreigen dus monofunctioneel te worden door de overname van de handelseconomie 
en het verwaarlozen van sommige hoftypes. Om dit op te lossen zou de multifunctionaliteit versterkt kunnen 
worden door het gebied te verdichten met woningbouw. Dit zou normalerwijs resulteren in optoppingen 
en uitbreidingen van de bestaande gebouwen in het gebied. Maar de buitenkant is te duur geworden voor 
de inwoners door de aanwezigheid van de handelseconomie en is wederom ge$ xeerd waardoor het niet 
mogelijk is deze aan te passen. Daarom zou uitgegaan moeten worden van de ontstane kwaliteit van de 
hoftypes. Het collectieve woonhof kan bijdragen aan de multifunctionaliteit van de stadsuitbreidingen als 
geheel waardoor de kwaliteit van het gebied gewaarborgd blijft. 

De kwaliteit van de hoven was immers de capaciteit om te reageren op de sociale en economische vraag van 
de inwoners van de stad. De vier ontstane hoftypes dragen alle op hun eigen manier bij aan deze kwaliteit 
en zorgen zo voor een stadsuitbreiding met een grote diversiteit aan functies, inwoners en openbare ruimte. 

 - Het private hof is beschikbaar voor de private eigenaar en huisvest meestal woningen.
 - Het selectief openbare hof huisvest kleine economieën of woonverdichtingen die dankzij de selectieve 
openheid verbonden kunnen worden met de openbare ruimte. 

 - Het kleinschalige collectieve hof, geeft de mogelijkheid tot aanzienlijke sociale en functionele verdichting. 
Het beïnvloedt daarmee niet alleen de kwaliteit van het perceel, maar ook de kwaliteit van het blok 
als geheel. Door de verdichting wordt de functionele diversiteit van het blok vergroot waardoor de 
verhouding tussen wonen en werken in balans blijft. Door de verbondenheid van het hof met de straat 
neemt de kwaliteit van het collectief toe. Het stelt de gebruikers namelijk in staat het hof zelf in te richten 
en te beheren waardoor het zowel een verlenging van de openbare ruimte is als een verlenging van hun 
private ruimte.

 - Het grootschalige collectieve hof heeft betekenis op schaal van de stadsuitbreiding als geheel. Het geeft 
naast de mogelijkheid tot verdichting van inwoners en functies ook de mogelijkheid om het gebied 
op grotere schaal te ontsluiten. Het kan secundaire of tertiaire routes door de stad mogelijk maken 
waardoor de doorwaadbaarheid van het gebied groter wordt en het hof een belangrijk onderdeel wordt 
van de openbare ruimte. Dit hoftype heeft dus een verantwoordelijkheid op het niveau van de gehele 
stadsuitbreiding. De verlenging van de openbare ruimte maakt de diversiteit van het gebied, in al zijn 
lagen van openheid, zichtbaar waardoor het beleefbaar wordt in de stad. Dit resulteert in een potentieel 
veel grotere bijdrage.

De periode na de IIe Wereldoorlog heeft een tweeledig e= ect gehad op het ontwikkelen van de collectieven. 
Het selectief private hof en het kleinschalige collectieve hof zijn gestimuleerd in hun ontwikkeling terwijl 
de grootschalige collectieve hoven hierin gehinderd werden. Daarmee is de potentie van het grootschalige 
collectieve hof genegeerd. 

De volgende stap, formuleren van vraagstellingen

Uit bovenstaande kunnen de volgende vraagstellingen geformuleerd worden met betrekking tot de 
collectieven en de verbetering van de stadsuitbreidingen:

Vraagstelling 1: Is monofunctionaliteit en het verloederen van collectieve hoven een oorzaak voor sociale 
en economische problemen in de stad en in dit geval de stadsuitbreidingen? 

Vraagstelling 2: Is het Potsdamse collectieve bloktype de unieke onderscheidende kwaliteit van de 
stadsuitbreidingen en is deze wederom geschikt om antwoord te geven op de huidige sociale en economische 
problematiek van de stadsuitbreidingen?

Vraagstelling 3: Is de doorontwikkeling van het grootschalige collectieve hoftype van het Potsdamse 
bloktype het type is dat de kwaliteiten van de stadsuitbreidingen optimaal  kan versterken?

Gebaseerd op bovengenoemde vraagstellingen wordt in Hoofdstuk 2. beschreven wat de toegevoegde 
waarde van collectiviteit in steden vanuit architectuurtheoretisch perspectief is. Dit onderzoek moet 
de$ niëren hoe collectiviteit in de stad vormgegeven moet worden om de potentie ten volste te benutten met 
als doel de vraagstellingen vanuit een theoretisch kader te toetsen en beantwoorden. 
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Dit hoofdstuk onderzoekt vanuit theoretische perspectief de rol en de bijdrage van de collectieve ruimte 
aan de kwaliteit van steden. Daarmee kunnen de vraagstellingen uit Hoofdstuk 1. Historisch onderzoek, 

collectiviteit in de stadsuitbreidingen van Potsdam, getoetst en beantwoord worden om een ontwerpopgave 
te formuleren in het kader van de onderzoeksvraag. Hoofdstuk 2. onderzoekt de rol van collectiviteit in de 
stedelijke ontwikkeling, aan de hand van het architectuur discours van de 20e eeuw, om de kenmerkende 
kwaliteiten te formuleren. S. Kostof ’s theorie over de stedelijke ontwikkeling, is het toetsingsmodel ter 
beoordeling van de kwaliteit van de collectieven.

2.1 Inleiding Theoretisch discours
In deze inleiding wordt het theoretisch discours in grote lijnen geschetst. In de volgende paragrafen 

worden deze achtereenvolgens toegelicht en verduidelijkt. 

S. Kostof beschrijft de stad vanuit een tweeledig paradigma: een morfologische basis en continue 
veranderende economische en sociale factoren. Dit impliceert de noodzaak voor stedelijke ontwikkeling, 
immers een stad kan geen stad zijn zonder stedelijke ontwikkeling. De kwaliteit van de stad gaat schuil in de 
aanpasbaarheid van het starre morfologische model. De stedenbouwkundige en architectonische antwoorden 
zijn de middelen die de kwaliteit van het model bepalen, aldus Kostof. Daardoor kan collectiviteit, één van 
de middelen, een middel zijn om de kwaliteit van het morfologische model te versterken.

Om te onderzoeken hoe de stedelijke ontwikkeling haar fysieke vorm krijgt, is dit paradigma onderzocht 
aan de hand van de stedelijke ontwikkeling van Berlijn tijdens de industriële revolutie. Deze periode 
geeft twee architectonische en stedenbouwkundige antwoorden: het stedelijke en het antistedelijke. Beide 
formuleren fundamenteel verschillende antwoorden met als resultaat, twee vormen van collectiviteit. 

De industriële stad is de aanleiding voor een radicale omslag in het denken over stedelijkheid. CIAM 
(Congrès Internationale d’Architecture Moderne) formuleert rond 1930 als reactie op de problematiek van 
de industriële stad, een níeuw morfologisch model op basis van een geïdealiseerde samenleving. CIAM 
distantieert de mens van de stad door de openbare ruimte als collectieve ruimte in te richten. Dit nieuwe 
model en deze vorm van collectiviteit zijn niet geschikt voor herinterpretatie omdat het, na analyse, niet tot 
stedelijke kwaliteit blijkt te leiden.

De modernistische stad en haar vorm van collectiviteit is de aanleiding voor een brede discussie. Deze 
wordt gekatalyseerd door toedoen van verschillende $ losofen en sociologen die de kwaliteit van de stad 
herde$ niëren. J. Jacobs en H. Lefebvre zijn belangrijke personen in deze discussie die verschillende 
criteria formuleren waaraan het morfologische model moet voldoen om geschikt te zijn voor stedelijke 
ontwikkeling. Deze criteria beogen de sociale interactie en stedelijke diversiteit te versterken ten behoeve 
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van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze criteria vormen de basis voor de doorontwikkeling van de 
collectiviteit in dit onderzoek.

De resultaten van deze sociologische discussie resulteren in een tweeledige architectonische reactie. De 
‘anti-CIAM stroming’ en ‘het Realisme.’ De anti-CIAM stroming maakt echter dezelfde fout als CIAM, het 
formuleert argumenten op basis van generaliserende idealen en negeert de openbare ruimte. Het Realisme 
formuleert daarentegen een nieuwe methodiek die bijdraagt aan de stedelijke kwaliteit en formuleert een 
methode die uitgaat van het architectonische type en de stad “as is,” als basis voor stedelijke kwaliteit. Het 
resultaat is een lokaal ontwerp dat de unieke kwaliteiten van de stad versterkt. Dit vormt de methode om via 
de criteria van Jacobs en Lefebvre tot een collectief ontwerp van toegevoegde waarde te komen.

2.2 Collectiviteit als resultaat van het paradigma van stedelijke ontwikkeling 
De basis voor stedelijke kwaliteit ligt volgens S.Kostof in de aanpasbaarheid van het stedelijke 

morfologische model. In zijn optiek is de stad geen statisch geheel maar een continu ontwikkelende entiteit. 
De stabiele factor van de stad zijn de inwoners, want de invloed van heersende machten komt en gaat. Het 
succes van de stad is dus afhankelijk van de aanpasbaarheid van het model aan de sociale en economische 
behoefte van de inwoners. Wanneer dat mogelijk is wordt de stad “a self-sustaining life that can survive 

adversity and the turns of fortune.”1 De levensvatbaarheid van de stad is dus afhankelijk van de kwaliteit 
van het morfologische model om te reageren op veranderingen, aangezien de stad altijd onderhevig is aan 
ontwikkeling. De stad is geen stad zonder stedelijke ontwikkeling, aldus Kostof.

Het paradigma van stedelijke ontwikkeling

Kostof beschrijft stedelijke ontwikkeling als het resultaat van een paradigma dat hij baseert op twee 
fundamentele kenmerken van de stad. Het eerste kenmerk is de starheid van het morfologische model van 
de stad, “The most enduring feature of the city is it’s physical build, which remains with remarkable persistence, 

gaining increments that are responsive to the most recent economic demand and re! ective of the latest stylistic 

vogue, but conserving evidence of past urban culture for present and future generations.”2 Het tweede kenmerk 
is dat de stad continu onderhevig is aan sociale en economische verandering, “Urban society changes more 

than any other human grouping, economic innovation comes usually most rapidly and boldly in cities, immigration 

aims % rst at the urban core forcing upon cities the critical role of acculturating refugees from many countrysides, 

and the winds of intellectual advance blow strong in cities.“3 Deze twee fundamentele kenmerken impliceren 
door hun paradoxale karakter stedelijke ontwikkeling. Door de tegengestelde belangen zullen ze elkaar 
continu bevragen en veranderen. Sociale economische veranderingen zullen zich aanpassen aan het starre 
morfologische model maar ook andersom. Het starre morfologische model zal zich aanpassen om sociale 
economische veranderingen mogelijk te maken. Aangezien beide kenmerken fundamentele pijlers van de 
stad zijn zal deze continu aan verandering onderhevig zijn. De stedenbouwkundige en architectonische 
antwoorden op deze paradox vormen samen met de twee pijlers van de stad, haar fysieke vorm die continu 
aan verandering onderhevig is. Collectiviteit is één van de mogelijke antwoorden.

Veranderingen aan het morfologische model, collectiviteit als antwoord

S. Kostof formuleert twee basistypes van het morfologische model en onderscheidt deze vanuit het 
stratenpatroon als drager van de stedelijke identiteit en wel het organisch model ($ g.1) en het grid model 
($ g.2). De vorm en kenmerken van deze modellen vinden hun oorsprong in het ongeplande en het 
geplande. Het organische model is ongepland en wordt gevormd door de spontane ontwikkeling van de 
stad. Dit resulteert in een non-geometrische organische structuur die ‘instinctief ’4 gegroeid is. Het grid 
model daarentegen is een patroon dat eenmalig door een machthebbende autoriteit gerealiseerd is en is 
doorgaans geometrisch van opzet. Het onderscheid tussen deze modellen komt voort uit het initiatief voor 
de ontwikkeling. Wanneer de stad door individueel initiatief gerealiseerd wordt, blijft het organisch, maar 
zodra het van bovenaf ontwikkeld wordt, ontstaat het grid model. 

Beide modellen formuleren speci$ eke stedenbouwkundige en architectonische antwoorden op de sociale 
en economische ontwikkeling. Deze antwoorden komen voort uit de basiskwaliteiten die beide modellen 
bezitten: het organische model ontwikkelt zich vanuit een zelfregulerende groei en volgt daarbij de 
topogra$ sche kenmerken. De vorm van de publieke ruimte verandert continu omdat het altijd ter discussie 
staat door minimale bouwkundige regelgeving. Dat resulteert in een ontwikkeling die de sociale cohesie 
en het gevoel van gemeenschap versterkt.5 Het grid model is door de orthogonaliteit een orde scheppend 
systeem dat met grote variatie toegepast kan worden en met behulp van geogra$ sche, sociale, economische 
en politieke motivatie geïmplementeerd wordt. Kwalitatief gezien is  het grid in zijn toepassing, “its unending 

! exibility.”6 

4. S.Kostof, (1991) 

p.43

3. American 

behavorial 

Scientist, (1978) 

p.134

5. Ibid, pp.52-64

6. Ibid, p. 116
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Met de realisering van het morfologische model is het eerste kenmerk van het stedelijke paradigma 
voltooid. De toepassing van de modellen blijkt echter niet absoluut te zijn, de modellen blijken meestal naast 
elkaar en complementair aan elkaar toegepast te worden. Vrijwel elke stad is tegenwoordig een combinatie 
van beide principes, het zijn puzzels van geplande en spontane elementen die overlappen of naast elkaar 
liggen. 

Door het tweede kenmerk van het paradigma, de sociale en economische ontwikkelingen, ontwikkelt zich 
de volgende stap, er vinden veranderingen plaats in de morfologische modellen. Er ontstaan verschillende 
bouwkundige antwoorden die al dan niet kwalitatieve toevoegingen zijn. De kwaliteit van de antwoorden 
staat of valt met de volgende criteria: versterkt of houdt het antwoord het karakter van het morfologische 
model in stand, ondersteunt het het functioneren en wordt het onderdeel van het morfologische model. De 
signi$ cantie van het antwoord hangt af van de sociale en economische factoren waaruit het ontstaan is. In 
het positiefste geval wordt het antwoord een essentieel onderdeel van het morfologische model en draagt 
het in de toekomst bij aan de stedelijke ontwikkeling waardoor het een intrinsiek onderdeel wordt van 
Kostof ’s paradigma. Eén van de antwoorden is collectiviteit.7 Een voorbeeld van deze ontwikkeling volgt:

- Figuur 3 laat deze ontwikkeling zien aan de hand van een Romeins voorbeeld. Links is het begin van het gebruik van het grid model, rechts is een 

organisch model dat het resultaat is van jaren lange sociale en economische veranderingen zonder politieke bemoeienis. De middelste is een hybride 

tussen vorm waarbij de kwaliteiten van beide systemen tot uiting komen. In dit geval is het ontstaan van collectieve ruimte het belangrijkste resultaat. 

Deze ontstaat door een aantal belangrijke sociale en economische veranderingen van het grid model: Door het gebrek aan wetten ontstaat door 

beweging van mensen natuurlijke verbindingen door de rigide blokken. De blokranden werden gereorganiseerd door de verandering van gebruik. 

Een volgende verandering was de nieuwe plek van publieke functies in het gebied. Deze nieuwe stedelijke foci veroorzaakte nieuwe routes door 

de stad. Het resultaat van deze sociale en economische ontwikkelingen was een gebied waarin het grid model organische kwaliteiten kreeg door de 

toevoeging van collectieve ruimtes.8 - 

In het vervolg van dit onderzoek wordt het collectief als antwoord op het ontwikkelingsparadigma 
onderzocht aan de hand van de criteria die de kwaliteit van het morfologisch model bepalen. De criteria zijn:

 - Versterkt of houd het collectief het karakter van het morfologische model in stand?
 - Ondersteunt of verbetert het het functioneren van het morfologisch model?
 - Wordt het collectief onderdeel van het morfologisch model?
 - Is het collectief ontstaan door signi$ cante sociale en economische ontwikkelingen? 

Om tot een optimale vorm van collectiviteit te komen worden verschillende perspectieven en antwoorden 
in het architectuurdiscours van de 20e eeuw belicht. Deze discussie begint bij de industriële revolutie waarbij 
Berlijn als casus onderzocht is. Daar heeft de industriële revolutie als katalysator van stedelijke ontwikkeling 
een grote verdichting ten gevolge gehad, die resulteerde in het ontstaan van een grote verscheidenheid aan 
collectieven. De extreme verdichting in de grote steden van Europa, waaronder Berlijn, was de aanleiding 
voor het stedelijke ideaal dat CIAM formuleerde. 

Vanwege de sterke overeenkomstige ontwikkeling tussen Potsdam en Berlijn worden kort de veranderingen 
door de industriële revolutie op het morfologische model van Berlijn toegelicht. Deze verklaren de 
traditionele en de progressieve architectonische antwoorden die getoetst worden aan de kwaliteitscriteria.

 2.3 Industrialisering als katalysator van stedelijke ontwikkeling
Tijdens de industriële revolutie waren er ongekende sociale en economische veranderingen in Europa. 

Door technologische innovaties ontstond een ongeremde groei van grote steden. De oorzaak van deze 
groei had twee belangrijke redenen: een hogere levensverwachting en hoger geboortecijfer (door betere 
voeding, hygiëne en medische zorg) en hogere bevolkingsconcentraties (door technologische innovaties).9 

Veranderingen in het morfologische model waren niet te voorkomen. Daarbij was de rol van de politiek 
beperkt. De politiek had alleen interesse in de regulering van infrastructuur en volksgezondheid. Zo 
ontstond in de grote steden een dubbele stedelijke ontwikkeling, een verdichting van het morfologische 
model (door bewoners) en uitbreiding met nieuwe morfologische modellen (door de politiek).

Berlijn als casus

In Berlijn waren de nieuwe uitbreidingen vanuit de infrastructuur en volksgezondheid beredeneerd. Dit 
voorzagen in stratenplannen en voorschriften voor gebouwhoogtes, bebouwingsdichtheden en sanitaire 
voorzieningen. De ontwikkeling van deze gebieden werd overgelaten aan de inwoners, hetgeen resulteerde 
in sterke verdichtingen. Deze manier van ontwikkelen blijft tot het einde van de 19e eeuw hetzelfde. De 
overheid besluit eind 19e eeuw in te grijpen vanwege problemen die ontstaan. Normale zaken waren: 
armoede, pauperisme, gebrekkig sanitair, ondervoeding, ziekte en hoge sterftecijfers. De zelfregulering 
van de inwoners van de stad had de maximale capaciteit van het morfologische model bereikt.

8. Ibid, p.50

7. S.Kostof, (1991) 

p. 116

9. A.v.d.Woud, 

(1983) pp.110-111
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10. K.Schmeink 

(2005), p.18

A. Poreusheid van het bouwblok uit zich door het verbinden van de openbare ruimte aan de private ruimte in het bouwblok. 

Daarmee ontstaat een nieuwe schaal in de stedelijke ruimte van straten en pleinen. Ze creëren een grotere differentiatie in de 

openheid van de stad, door het mogelijk maken van publieke, semi-publieke en private ruimtes. Aldus K. Schmeink, p.15

Het architectonische antwoord dat verantwoordelijk was voor deze problematiek was het befaamde 
‘Quartier,’10 ($ g.4) meestal in de vorm van de beruchte ‘Mietskaserne.’10 Dit gebouwtype vormde het 
belangrijkste antwoord op de sociale en economische ontwikkeling en maakte het grid model poreusA door 
de private delen van het blok bij de stad te betrekken. Het creëerde een nieuwe ruimtelijkheid in de stad 
die meer ontwikkelingsmogelijkheden bood en nieuwe ervaringen introduceerde, terwijl de kern van het 
morfologische model behouden bleef.11 Kortom de collectieven waren van grote kwaliteit voor de stad. 

Maar bouwkundig veroorzaakte de Mietskaserne problemen voor de volksgezondheid. Ze waren berucht 
om hun erbarmelijke hygiënische omstandigheden door hoge inwoneraantallen, slechte daglichttoetreding 
en beperkte ventilatie. Politiek ingrijpen werd noodzakelijk, architectonische en stedenbouwkundige 
vraagstukken kwamen op de politieke agenda te staan.12 Het architectonische type deed dus tekort.

Ondanks de negatieve aspecten werd de poreuziteit van het type gewaardeerd omdat het de logica 
van de stedelijke ruimte versterkte door de tekortkoming van het model aan te vullen. De tweederangs 
hofwoningen werden onderdeel van de openbare ruimte waardoor ze representatieve kwaliteiten kregen, 
“ein Vorderhauscharakter selbst bei den Seiten! ügeln und Gartenhäusern.”13 Dit type vormde de basis voor 
een tweeledige ontwikkeling van het morfologische model dat onder politieke invloed moest veranderen, 
traditioneel/progressief, oftewel stedelijk/antistedelijk, oftewel verdichting/uitbreiding.

12.A.v.d.Woud, 

(1983), p112

11. Ibid, p.19

13. K.Schmeink 

(2005), p.95
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15. Städtebau 

(1908), pp. 2&9

Stedelijke ontwikkeling als ideaal

De stedelijke ontwikkeling ging uit van de kwaliteit van het morfologische model van de stad en 
gebruikte de kwaliteit van de architectonische antwoorden, de collectieven, als middel voor haar plannen. 
De GenossenschaftenB werden door de politiek verplicht om sociale huisvesting te realiseren om de 
problemen van de Mietskasernen te verhelpen. De initiatoren benutten de kwaliteiten van de Mietskaserne 
en verhielpen de problemen door meer licht, lucht en zon in de hoven te brengen.14 De doorontwikkeling 
van dit type collectief resulteerde in verschillende kwalitatieve antwoorden. (o.a. de Idealpassage (1907-
1908) door P. en W. Kind, $ g.6) 

De kwaliteiten die deze sociale woningbouw opleverde werden gebruikt om het wonen in het bouwblok 
te ‘reformeren’ zodat ook de middenklasse zich daar kon huisvesten. Vervolgens werden ook publieke 
gebouwen geïntroduceerd in de binnenhoven, waardoor het publieke karakter van het hof zijn maximum 
had bereikt omdat het verband tussen de straat het plein en het hof gemaximaliseerd was.15 

Het resultaat van deze ontwikkeling is, vanuit Kostof ’s basis voor de stad geredeneerd, van grote kwaliteit. 
De doorontwikkeling van het architectonische collectieve type, dat ontstaan is in het spanningsveld van 
het ontwikkelingsparadigma, ging uit van de kwaliteiten ervan en probeerde daarmee de problemen op 
te lossen. Door de kwaliteiten en brede toepassing leverde het collectief een belangrijke bijdrage aan het 
functioneren van het morfologisch model waardoor het een essentieel onderdeel werd.

Antistedelijke ontwikkeling als ideaal 

Daartegenover staan de kritische antistedelijke stedenbouwkundige en architectonische antwoorden 
van prominente architecten en architectuurtheoretici. Deze pleitten om de stedelijke problematiek van te 
hoge dichtheden en ongezonde leefsituaties op te lossen door alternatieven voor het morfologische model 
te bieden. De architecten en architectuurtheoretici ontwikkelden nieuwe antistedelijke voorsteden die 
afstammen van de ‘Gardencity’ van E. Howard. Howard beriep zich op de kwaliteit van de natuur om de 
problematiek van het wonen op te lossen. In Berlijn resulteerde dit in voorstedelijke uitbreidingen genaamd 
‘Gartenstadtsiedlungen.’ ($ g.7) 

Deze stroming realiseerde nieuwe morfologische modellen aan de rand van de stad. De uitgangspunten 
voor de ontwerpen zijn geformuleerd om te reageren tegen de stedelijkheid en om alternatieven te bieden. 
Vanuit Kostof beredeneerd, kan deze vorm van collectiviteit dus niet als voorbeeld dienen voor een stedelijke 
doorontwikkeling van het collectief, omdat het geen stedelijke kwaliteit kan genereren. 

Dit type is overigens het begin van een nieuw (anti-)stedelijke ideaal dat na 1928 door het Congrès 
International d’Architecture Moderne de nieuwe standaard werd voor stedelijke ontwikkeling.

B. Door de hoge grondprijzen werd de investering voor private woningen te hoog. De politiek richten als antwoord de 

‘Genossenschaften’ op die als zelfhulporganisatie voor de sociale klasse. Aldus K. Schmeink, p.85

6. Idealpassage

7. Gartenstadtsied-
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16. le Corbusier 

(1966), p.78

17. A.v.d.Woud, 

(1983) p.117

18. Ibid, p.133

C. De vier basis functies van de moderne stad waren: wonen, werken, recreëren en infrastructuur. Door deze op te splitsen werd 

gertracht de maximale potentie van elke functie te benutten. Aldus A. v.d. Woud, p.124

D. Team 10 was een groep Europese architecten met grote invloed in de jaren 60’en 70’. Deze bestond onder andere uit: A. en P. 

Smithson, A. van Eyck, J. Bakema, G. de Carlo, G. Candilis en S. Woods.

2.4 Het (anti-)stedelijke CIAM 
De kritiek tegen de stedelijkheid van de industriële revolutie resulteerde in een extreme omslag in de visie 

op de stad. De omslag werd gekatalyseerd door een nieuwe focus op stedelijke ontwikkeling waardoor een 
nieuw morfologisch model ontstond dat oude morfologische modellen vernietigde en grote veranderingen 
teweegbracht voor het stedelijk leven. 

Vóór de eerste Wereldoorlog vormde in het morfologische model de straat, als ontsluiting en drager van 
het stadsbeeld, de basis. Dit verschoof echter na de oorlog naar de functionele verdeling van de stad. Le 
Corbusier, één van de bepalende architecten bij CIAM, formuleerde een nieuwe benadering voor stedelijke 
ontwikkeling om de problematiek van de industriële revolutie op te lossen, de ‘Ville Radieuse ’ ($ g.8) oftewel 
de ‘stralende stad.’ Daarvoor beriep hij zich op de fundamentele principes van de moderne stedenbouw om 
een nieuw morfologisch model te genereren.16 Afbraak van het oude model werd noodzakelijk om zijn 
utopie te bewerkstelligen, “het wordt geen behandeling met medicijnen maar een chirurgische ingreep.”17 aldus 
Corbusier

CIAM’s stedelijkheid en collectiviteit 

Het Congrès Internationale d’Architecture Moderne werd in 1928 gestart om, naar aanleiding van de 
industriële stad, de stad te herformuleren. De kern van het probleem lag volgens hen in de woningbouw 
problematiek. Het vertrekpunt van de fundamentele veranderingen van CIAM op architectonische en 
stedenbouwkundig gebied, begon daarom vanuit de woning. 

Het CIAM formuleerde de ideale maatschappij die aan de basis stond van al hun ontwerpen. Maar de 
idealen die daaraan ten grondslag lagen waren gebaseerd op het onterechte beeld dat de industriële stad niet 
voldeed aan de behoeften van de inwoners. Het stedenbouwkundige antwoord, het nieuwe morfologische 
model, op dit $ ctieve probleem ontstond tijdens het vierde en vijfde congres. Het congres adapteert de 
stralende stad van le Corbusier en noemt het de functionele stad van CIAM, “de functionele stad moet op 

geestelijke en materiële basis het individuele en het gemeenschappelijk leven in harmonisch verband brengen. Alle 

maatregelen en de planning die aan de functionele stad ten grondslag liggen, moeten uitgaan van de menselijke 

schaal en de menselijke behoefte.”18 Het model van de functionele stad was gebaseerd op functiescheiding 
van vier geabstraheerde stedelijke functies.C Het samenbrengen van het gemeenschappelijke leven en het 
individuele leven werd niet gevonden in de straat maar het collectief. De bewoners werden gedistantieerd 
van de straat door de openbare ruimte als collectieve ruimte in te richten. De straat was uitsluitend 
voorbehouden aan de auto en werd doodverklaard. Stedenbouw, en het morfologische model, werd daarop 
door La Sarraz gede$ nieerd als “de organisatie van alle functies van het collectieve leven in de stad en op het 

land.”19 De vraag is of deze meest uigebreide vorm van collectiviteit geschikt is als voorbeeld.

Problematiek van CIAM en verwerpelijkheid van het model

Het probleem van het morfologische model van CIAM is ten eerste dat het gebaseerd is op een abstracte 
ideale samenleving en ten tweede dat de fundamentele problematiek gebaseerd was op verkeerde 
constateringen.20 Door de industriële stad als ongewenst te beschouwen kon deze nooit aan de basis staan 
voor het nieuwe ontwerp waardoor radicaal gebroken werd met de geschiedenis. De uitwerking van het 
model was door de abstracte basis niet in staat de complexiteit van de stad te beschrijven. De industriestad 
moest dus noodzakelijk vernietigd worden ‘ten gunste ’ van het nieuwe, begrijpbare en starre model. 

Dit model zal nooit kunnen voldoen aan het stedelijk ontwikkelingsparadigma van Kostof. Deze vorm 
van collectiviteit zal nooit bij kunnen dragen aan de stad omdat dit model nooit een stad kan vormen. 
Het ideologische fundament vernietigde de oude gedi= erentieerde morfologische modellen en forceerde 
de bewoners in een ‘ideale ’ wereld met een korte houdbaarheid. Het nieuwe morfologische model was 
onaanpasbaar aan sociale en economische ontwikkelingen waardoor de fundamentele pijlers van de stad 
nooit gerealiseerd werden, er ontstond een breuk in de stedelijke ontwikkeling.

Maar wat is dán het juiste stedenbouwkundige en architectonische antwoord op de sociale en economische 
veranderingen en hoe kan de breuk van de stedelijke ontwikkeling hersteld worden? Door toedoen 
van Team 10D. ontstaat het inzicht dat de abstraherende visies van CIAM destructief zijn geweest voor 
stedelijkheid. Team 10 weet dit, door een gebrek aan focus op de openbare ruimte,21 niet te vertalen tot 
een nieuw algemeen gedragen model. Het veroorzaakt wel een discussie die breekt met de idealen van 
CIAM. In de jaren 60’ beginnen ook $ losofen en sociologen te reageren op de sociale problematiek van 
het modernistische model dat veroorzaakt wordt door een gebrek aan aanpasbaarheid. Zij herformuleren 
de kwaliteit van de stad vanuit de basisprincipes van het morfologische model om stedelijke ontwikkeling 
mogelijk te maken, waarbij collectiviteit een belangrijk middel is. 

20. Ibid, p.142

21. S.Komossa 

(2010), pp.49-52

19. Ibid, p.124
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2.5 Het herformuleren van stedelijke kwaliteit, Jacobs en Lefebvre
Voor het stedenbouwkundig en architectonisch antwoord op de sociale en economische stedelijke 

veranderingen wordt nu het gedachtegoed van Jacobs en Lefebvre bestudeert. 

In 1961 formuleert de sociologe J.Jacobs, als reactie op de sociale problemen van het antistedelijke CIAM, 
de kwaliteit van de stad weer vanuit de capaciteit om te reageren op sociale en economische veranderingen. 
Jacobs begint haar boek met, “Dit boek is ... een poging om nieuwe principes op het gebied van stadsplanning 

en stedelijke vernieuwing te introduceren ... het is een aanval op de principes en doelstellingen die de moderne, 

orthodoxe stadsplanning en stadsvernieuwing hebben gevormd.”22 Ze zocht dus naar nieuwe principes voor 
het morfologische model die de sociale en economische vitaliteit van steden kon bevorderen om CIAM’s 
breuk met stedelijke ontwikkeling te herstellen. Daarmee herintroduceerde ze dus Kostof ’s paradox voor 
stedelijke ontwikkeling en beschrijft ze puntsgewijs de elementen waaraan het morfologische model moet 
voldoen om sociale en economische veranderingen mogelijk te maken. Overigens stelt Jacobs dat haar 
criteria gelden voor de ‘grote ’ stad. Aangezien het in de casus een centrumlocatie betreft die vergelijkbare 
kenmerken vertoont zijn deze criteria ook in dit geval interpretabel.23

Het herformuleren van de morfologische kernkwaliteiten begint door de straat weer als centraal 
aandachtspunt te beschouwen. De straat koppelt namelijk sociale interactie aan stedelijke di= erentiatie 
waardoor ze elkaar stimuleren en voor stedelijke ontwikkeling zorgen. Het collectief beschouwt ze echter 
als een ontkrachting van sociale interactie waardoor dat stedelijke ontwikkeling zou remmen. Maar de 
$ losoof en socioloog H.Lefebvre (1970) licht juist toe dat collectiviteit een essentieel middel is voor de 
sociale interactie in de openbare ruimte van de stad. Beide visies worden nu toegelicht en gekoppeld om de 
kenmerken van het morfologische model te herformuleren en de rol van het collectief daarin te bevragen.

De straat als drager van stedelijke kwaliteit

Jacobs herintroduceerde stedelijke diversiteit en sociale interactie als pijlers voor stedelijke ontwikkeling. 
Ze beschrijft dat deze twee aspecten samenkomen op de straat die daarmee, net als Kostof de$ nieerde, de 
drager van stedelijke identiteit wordt. De sociale interactie die daar ontstaat is namelijk ogenschijnlijk 
triviaal, maar de som van al deze interactie is dat volstrekt niet. “Straatcontacten, zo onbelangrijk, onbedoeld 

en lukraak als ze mogen lijken, zijn het kleingeld waaruit de rijkdom van een openbaar stadsleven kan groeien.”24 

Sociale interactie en stedelijke diversiteit zijn een product van sociale en economische behoeftes en de straat 
en het morfologische model zijn het resultaat daarvan. Kortom de stedelijke ontwikkelingsparadox van 
Kostof is weer hersteld. 

Om in te zoomen op de maatregelen die ze voorstelt om stedelijke diversiteit en sociale interactie mogelijk 
te maken, verdeelt ze de stad in ‘districten.’E Vervolgens beschrijft ze de noodzaak van vier elementen 
waaraan het morfologische model moet voldoen om stedelijke diversiteit en sociale interactie mogelijk te 
maken. Alleen dán vormen ze een dynamische relatie die elkaar onderling beïnvloedt waardoor stedelijke 
ontwikkeling ontstaat. De vier hiervoor verantwoordelijke basiselementen zijn: functiemenging, diversiteit 
van gebouwen, concentratie van inwoners en doorwaadbaarheid. Hoe deze basiselementen de sociale 
interactie en stedelijke diversiteit versterken, wordt nu toegelicht. 

1. Functiemenging (% g.11)

Jacobs stelt: “Het district en eigenlijk zoveel mogelijk segmenten ervan, moet meer dan één primaireE 

functie vervullen; bij voorkeur meer dan twee. Deze moeten de aanwezigheid garanderen van mensen die 

op verschillende tijdstippen de deur uitgaan en met verschillende doeleinden ter plekke zijn, maar die veel 

faciliteiten gemeenschappelijk kunnen gebruiken.”25 Primair gebruikF van een district is ine= ectief voor 
stedelijke diversiteit, vooral ook wanneer primair gebruik ine= ectief gecombineerd wordt, zie de CIAM 
functiescheiding. Maar wanneer  gebruik e= ectief gecombineerd wordt leidt het tot een langduriger gebruik 
van de openbare ruimte en kan het economisch stimulerend zijn. Dit vormt een vruchtbare basis voor de 
vestiging van secundaire diversiteit die de behoefte en wensen van de primaire faciliteiten mogelijk maakt. 
Daarbij is een correlatie te ontdekken tussen de hoeveelheid primaire functies, het aantal gebruikers en 
het aantal secundaire functies. De sociale interactie van het gebied raakt bij een stimulans van één van 
de factoren in een opwaartse spiraal omdat deze elkaar beïnvloeden. De stimulans van sociale interactie 
veroorzaakt dus de ontwikkeling van het model.

De meeste stadscentra zijn de kwaliteit van functiemenging echter kwijtgeraakt door te focussen op werk 
als primaire functie. Woningen zijn verdwenen waardoor het gebruik van de openbare ruimte korter wordt 
en na werktijd vrijwel leeg is. De stedelijke ontwikkeling komt dan na verloop van tijd juist stil te liggen.

E. De districten zijn het laagste schaalniveau van zelfbestuur in de stad. De functie van het district is te bemiddelen tussen de 

machteloze straatbuurten en de machtige stad als geheel. Het moet daarbij groot en machtig genoeg zijn om het stadsbestuur 

te bestrijden. De districten opereren niet autonoom van elkaar, ze zorgen voor een kruisbestuiving. Aldus Jacobs pp. 168-190

F. Primaire gebruiksfaciliteiten zijn functionele ankerplaatsen in de stad: kantoren & fabrieken, woningen, vermaaks- & 

recreatiegelenheden en onderwijsinstellingen. Aldus Jacobs pp. 217,218

22. J.Jacobs (1961), 

p.21

23. S.Franke en G.- 

J.Hospers (2009)
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27. Ibid, p.267

26. Ibid, p.251

28. Ibid, p.241

2.Diversiteit van gebouwen (% g.11)

Jacobs stelt: “Het district moet een mengeling te zien geven van gebouwen die variëren in ouderdom en staat, 

waaronder een ! ink percentage oude gebouwen.”26 Zonder de aanwezigheid van oude gebouwenG is de straat 
en het district onmogelijk levensvatbaar voor stedelijke ontwikkeling. Wanneer het district alleen zou 
beschikken over nieuwe panden zou het aantal bedrijven dat zich kan vestigen beperkt zijn tot bedrijven met 
een hoge omzet. Door de aanwezigheid van de oude gebouwen wordt het ook mogelijk voor bedrijven met 
minder omzet (vaak secundaire functies) om zich te vestigen. Naast bedrijven met hoog rendement moeten 
er dus ook bedrijven met een gemiddeld, laag of zonder rendement zijn. Deze kleinere bedrijven kunnen 
zich door de variëteit aan huisvestingsmogelijkheden ontwikkelen tot nieuwe primaire functies. De oude 
gebouwen zijn dus een broedplaats voor nieuwe primaire diversiteit. De stedelijke ontwikkeling wordt dus 
gestimuleerd vanuit een zelfregulerend systeem. 

De economische waarde van de oude gebouwen is in tegenstelling tot nieuwbouw onvervangbaar (in 
tegenstelling tot CIAM), het is een erfstuk van de oudere generatie die noodzakelijk is voor stedelijke 
diversiteit en die niet gekopieerd kan worden.

3.Concentratie van inwoners (% g.12)

Jacobs stelt: “Het district moet een voldoende dichte concentratie van mensen hebben, met welk doel zij zich daar 

ook mogen bevinden. Dit geldt tevens voor mensen die zich daar bevinden omdat ze er wonen.”27 In tegenstelling 
tot CIAM wordt nu gepleit voor hoge woningdichtheden. Hoge woningdichtheden garanderen een groot 
aantal gebruikers van de openbare ruimte, het aantal ontmoetingen wordt groter en de sociale interactie 
wordt versterkt. Hoge woningdichtheid heeft echter uitsluitend toegevoegde waarde als ook aan de andere 
principes van Jacobs wordt voldaan. In het geval hieraan niet voldaan wordt, is het juist destructief voor 
een district. Door de toename van sociale interactie wordt de stedelijke ontwikkeling gestimuleerd omdat 
er meer behoefte is aan functies en huisvesting. Er valt niet te spreken over een algemeen acceptabele 
woningdichtheid, dat hangt namelijk sterk af van de locatie en de situatie.

4.Doorwaadbaarheid (% g.13)

Jacobs stelt: “De meeste woonblokken moeten kort van stuk zijn, dat wil zeggen: er moeten veel straten en 

gelegenheden om een hoek om te slaan zijn.”28 Te lange loopafstanden tussen primaire functies veroorzaakt 
het leegraken van de straat omdat de gebruiker alternatieven zoekt. Het is van groot belang dat het gebied 
een goede doorwaadbaarheid heeft door de lengte van de blokken kort te houden. Dit veroorzaakt een 
voordeel, er zijn meer goede plekken voor het vestigen van primaire en secundaire functies om dat er meer 
kruispunten zijn. In Jacobs optiek zou het collectief, dat ook de doorwaadbaarheid vergroot, hier afbreuk 
aan doen. Ze hebben namelijk maar zelden een e= ectieve reden om ze te gebruiken. Dat terwijl ze eerder 
beweert dat straten zich vermenigvuldigen in succesvolle delen van de stad, er worden zelfs achteraf steegjes 
ingericht als straat. De collectieven die zij bedoelt blijven beperkt tot promenades en wandelgalerijen en in 
het geval van kleine bouwblokken zullen deze inderdaad weinig kwaliteit toevoegen. Maar in modellen 
met grote bouwblokken is doorwaadbaarheid ook van groot belang waardoor secundaire routes in de 
vorm van collectieve doorsnijdingen ontstaan. De secundaire routes die als gevolg van de behoefte voor 
doorwaadbaarheid ontstaan, en bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling, zijn dus essentieel voor de 
ontwikkeling van de stad. Ook Lefebvre onderstreept de noodzaak voor collectieve ruimte in de stad.

G. Onder oude en nieuwe gebouwen wordt hier niet op museum-stukken gedoeld maar op een variëteit aan economische waarde. 

Aldus Jacobs p. 251

14. isotope & 

heterotope ruimte

NIET WEL
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29. H.Lefebvre 

(1970), p.128

30. Ibid, p.128

H. De functies analyseert hij door de klassieke stad te ontleden aan de hand van de politieke, administratieve, commerciële en 

productieve functies. Deze functies hebben voor de stad een tweeledig karakter: ze komen tot stand onder invloed van de stad 

en tegelijkertijd defi niëren ze de stad. (Kostof’s paradigma)

Ook de structuur van de stad is opgebouwd uit twee elementen, een morfologisch karakter (locaties en situaties, gebouwen, 

straten en pleinen, monumenten, buurten) oftewel fysieke structuur, en een sociologisch karakter (distributie van de populatie, 

leeftijden & geslachten, huishoudens, actieve of passieve populatie, managers en de gemanagede) oftewel de sociale structuur. 

(Kostof’s paradigma)

Voor de vorm onderscheidt hij twee basis principes, het grid en centraliteit. Aldus H. Lefebvre pp.115-134

32. S.Komossa 

(2010), p.53

33. Ibid, pp.50-53

31. A.v.Eyck (1967), 

p.28

Collectiviteit als middel voor sociale interactie

In tegenstelling tot Jacobs onderschrijft Lefebvre juist het belang van de collectieven voor sociale 
interactie. Met zijn onderzoek naar het ‘stedelijke fenomeen’H beschrijft hij de openbare ruimte van 
de stad als een balans tussen ‘isotopie ’ en ‘heterotopie ’ ($ g.13). De isotope ruimtes zijn de analoge en 
onderling vergelijkbare ruimtes, ze kenmerken zich door hun multifunctionaliteit door de overlapping van 
verschillende functies. Het komt overeen met het begrip ‘publiek domein’ van de stad en krijgt vorm als de 
publieke ruimte.29 De Heterotope ruimten zijn de contrasterende, gedi= erentieerde ruimtes en krijgen vorm 
in stedelijke enclaves. Het zijn gebieden die zijn buitengesloten of zich afsluiten van de stad met eigen wetten 
en regels, de meest geïsoleerde vorm van collectiviteit. 

Volgens Lefebvre is de openbare ruimte van de stad opgebouwd vanuit een dynamische relatie tussen deze 
ruimten, die in hun de$ nitie afhankelijk van elkaar zijn, terwijl hun karakters fundamenteel verschillen. 
Het resultaat van dit spanningsveld versterkt, net als Jacobs ambitie, de sociale interactie in de publieke 
ruimte van de stad. Daarbij is de vorm van de neutrale tussenruimte essentieel omdat deze de relatie 
de$ nieert tussen de twee primaire elementen van de publieke ruimte.30 De heterotope ruimte, het collectief, 
ondersteunt daarmee het functioneren van de isotope ruimte en andersom, zonder één van de twee zou de 
stad geen stad zijn, aldus Lefebvre. Hoe deze balans vormgegeven moet worden is casus afhankelijk.

Kortom, door $ loso$ sch en sociologisch ingrijpen zijn de basiskwaliteiten die het morfologische model 
moet bevatten, weer gede$ nieerd. Door stedelijke diversiteit en sociale interactie in het morfologische 
model mogelijk te maken, wordt de stedelijke ontwikkeling gestimuleerd. Om dit te bereiken moet het 
morfologische model de volgende elementen kunnen huisvesten: functiemenging, diversiteit aan gebouwen, 
inwonerconcentratie en doorwaadbaarheid (mede door collectieven). Het gedachtegoed van Jacobs en 
Lefebvre blijkt antwoorden te bieden ter beantwoording van de hoofdvraag. 

Er zijn twee stromingen die een methode formuleren hoe de stad stedenbouwkundige en architectonische 
doorontwikkeld moet worden, ‘Anti-CIAM’ en ‘het Realisme.’ Met een theoretische methodiek kunnen 
de basis elementen geïnterpreteerd worden om stedenbouwkundige en architectonische antwoorden te 
formuleren, deze worden hierna toegelicht.

2.6 Architectonische methode voor de interpretatie van de stedelijke elementen
Enerzijds is er een reactie als voortborduring op de kritiek van Team 10 en anderzijds is er een nieuwe 

stroming, het Realisme. Beide formuleren methodes om tot stedenbouwkundige en architectonische 
antwoorden te komen in het kader van de onderzoeksvraag en deze worden hieronder besproken.

De anti-CIAM beweging, Team 10, reageert op de abstractie van de ‘functionele stad’ van CIAM door 
het dagelijks leven van de stad weer te integreren in hun visie. Maar om écht toe te voegen aan stedelijke 
ontwikkeling maken ze een belangrijke fout, ze blijven hun antwoorden baseren op generaliserende idealen 
die de chaos van de stad ‘oplossen.’ Van Eyck concludeert, “It should by now be possible to acknowledge, 

sine qua non, the intrinsic quality and simultaneous justi% cation of all cultural patterns, irrespective of time and 

place.”31 Deze visie maakte het mogelijk om de chaotische stad een nieuwe identiteit te geven en collectiviteit 
werd het middel om het stedelijke leven mogelijk te maken. “Het collectieve domein wordt in stelling gebracht 

tegen het publieke domein en het leven van alledag dat zich daar afspeelt, waarvan men impliciet veronderstelt dat 

het chaotisch is.”32 Door de vernieuwingsdrang en generaliserende basis had dit nieuwe collectieve model 
geen aandacht voor de traditie waardoor de openbare ruimte ontkracht werd.

De Forum beweging verzachtte, door CIAM’s abstracte focus op functies te vertalen naar ‘gebruik,’ de 
visie van Team 10. Maar ook hier was de bemiddeling tussen het morfologische model en de sociale en 
economische ontwikkelingen géén onderwerp van discussie omdat het binnen het functionalistisch denken 
van CIAM viel. Ook deze visie eindigde niet in een doorontwikkeling van het bestaande stedelijke model.33

Het Realisme, onder leiding van A.Rossi en A.Monestiroli, neemt afstand van de idealistische 
architectonische en stedenbouwkundige antwoorden van CIAM. Deze beschrijven de stad als het resultaat 
van twee polen, de private en de openbare ruimte. Deze brengen de stad bij elkaar en maken haar fascinerend. 
Collectiviteit zou een middel kunnen zijn die deze twee polen in een stedelijke context naar elkaar toe kan 
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34. A.Monestiroli 

(2005), p.7

15 - 20. De basis 

werken waaruit 

dit hoofdstuk is 

opgebouwd

brengen waardoor het stedelijke leven verrijkt wordt. Om dat te bereiken formuleren Rossi en Monestiroli 
hun architectonische antwoorden juist vanuit de relatie tussen architectuur en de werkelijkheid van alledag. 
Deze twee doordringen elkaar niet alleen maar representeren elkaar ook, een uitgangspunt dat vergelijkbaar 
is met Kostof ’s paradox voor stedelijke ontwikkeling. Rossi en Monestiroli formuleren een methode om 
te achterhalen wat de kwaliteiten zijn van het resultaat van de stedelijke ontwikkeling om van daaruit tot 
architectonische antwoorden te komen die fundamenteel anders zijn dan alle architectonische antwoorden 
sinds de industriële revolutie. Ze beroepen zich niet op idealen maar op essentiële onderscheidende 
kenmerken van de casus.

Hun methode vindt haar fundament in de opvatting dat architectuur bestaat uit ‘weten’ en ‘representatie van 
het werkelijke.’ Samen moeten deze tot leesbare vormen komen. De persoonlijke inbreng van de ontwerper 
moet voor de objectiviteit van het ontwerp zo lang mogelijk uitgesteld worden. De objectiviteit van het 
architectonische antwoord wordt geoptimaliseerd door de realiteit, het resultaat van Kostof ’s paradox, zo 
precies mogelijk te beschrijven. Daarvoor achten ze een morfologische analyse van de stad in relatie tot 
architectuur, geschiedenis en natuur, kennis en de ontwikkeling van gebouwtypologie als noodzakelijk. 
Deze aspecten “% rmly bind architecture and knowledge together and permit us to see architecture as a knowledge 

and representation of the real.”34 Zo weten ze dus daadwerkelijk het unieke resultaat van de paradox te 
beschrijven. Architectuur op basis van deze aspecten vormt een nauwkeurige doorontwikkeling die een 
consistente architectonische taal ontwikkelt. Deze taal verwijst naar haar voorgangers, haar geschiedenis en 
haar plaats en is dus een aanvulling op, in plaats van een breuk met, de paradox van stedelijke ontwikkeling. 
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2.7 Conclusie
Voor de conclusie van dit hoofdstuk hebben enkele paragrafen als these en andere als antithese gediend. 

De conclusie is opgebouwd uit twee onderdelen: een methodische conclusie en een typologische conclusie 
met betrekking tot de rol van collectiviteit in de stad. De  methodische conclusies formuleren de aspecten 
waar een architectonisch antwoord aan moet voldoen om bij te dragen aan de a-generieke kwaliteit van 
de stad. De typologische conclusie beschrijft de rol van het collectief voor de stad en kiest een type voor 
architectonische doorontwikkeling.

De methodische conclusie is als volgt:

Om een architectonisch antwoord te formuleren ter bevordering van de a-generieke kwaliteit van de stad 
mag het niet gefundeerd zijn op generaliserende idealen. Het antwoord moet een doorontwikkeling zijn van 
de stad die het resultaat is van de stedelijke ontwikkelingsparadox van Kostof. 

De doorontwikkeling moet als volgt gefundeerd zijn:
- Het de$ niëren van het resultaat van de stedelijke ontwikkelingsparadox moet gebeuren aan de hand 

van Rossi’s en Monestiroli’s methode. Om te achterhalen uit welke essentiële stedenbouwkundige 
en architectonische elementen de stad is opgebouwd. Dat onderzoek moet tenminste bestaan uit een 
morfologische analyse van de stad in relatie tot de architectuur, geschiedenis en natuur, kennis en de 
ontwikkeling van het gebouwtype (zowel de lokale ontwikkeling als de algemene ontwikkeling). 

- De vitaliteit van het resultaat van de stedelijke ontwikkelingsparadox moet getoetst worden aan de 
elementen die Jacobs en Lefebvre de$ niëren, i.e. functionele diversiteit, gebouwen diversiteit, concentratie 
van inwoners, doorwaadbaarheid en de balans tussen de heterotope en isotope ruimte. Zo wordt bepaald of 
de stad, met of zonder aanpassingen aan het morfologische model, nog in staat is om stedelijke ontwikkeling 
mogelijk te maken. 

- De doorontwikkeling van het resultaat van de stedelijke ontwikkelingsparadox moet door de ontwerper 
gebaseerd zijn op voorgaande conclusies, zijn eigen toevoeging, ‘creativiteit,’ moet hij uitstellen tot het 
laatste moment, aldus Rossi. 

- De doorontwikkeling en het architectonische antwoord moeten tenminste voldoen aan de volgende 
criteria om tot een kwalitatieve toevoeging te komen: het antwoord moet het karakter van het morfologische 
model versterken of in stand houden, het moet het functioneren ondersteunen of verbeteren en het moet 
onderdeel worden van het morfologische model. 

Deze conclusie formuleert de a-generieke kenmerken van de stad, maken deze interpretabel, geschikt 
voor doorontwikkeling en beschrijft waar deze doorontwikkeling aan moet voldoen. Daarmee zal het 
architectonische antwoord toevoegen aan de a-generieke kwaliteit van de stad en haar“self-sustaining life 

that can survive adversity and the turns of fortune,”1 versterken.

De typologische conclusie is als volgt:

Collectiviteit is een centraal onderwerp geweest voor de theoretische en architectonische antwoorden 
van de behandelde architectuurstromingen van de 20e eeuw. Daarbij heeft het collectief echter maar zelden 
geleid tot een toegevoegde kwaliteit voor de stad en de openbare ruimte. De oorzaak hiervoor ligt bij de visie 
van de in dit hoofdstuk besproken stromingen: stedelijkheid, en de uiting van stedelijkheid in de openbare 
ruimte, werd gezien als iets onwenselijks. Collectiviteit werd gebruikt om afstand te scheppen tussen de 
private en de openbare ruimte om de onwenselijke stad leefbaar te maken. Dat veroorzaakt problemen voor 
de sociale interactie in de openbare ruimte omdat de collectieve ruimte een groot deel van de taken van de 
openbare ruimte overneemt. Daardoor wordt de openbare ruimte ontkracht en zal deze verloederen. 

De conclusie is dan ook dat het collectief de openbare ruimte van de stad zal versterken als het bijdraagt 
aan Jacobs’ en Lefebvre ’s elementen én de openbare ruimte aan de private ruimte koppelt door deze te 
verlengen. Dan zal het collectief de sociale interactie in de openbare ruimte van de stad versterken en van 
grote toegevoegde waarde zijn. 

Om dit te vertalen naar stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten zal een casestudy 
analyse  volgen. Deze casestudy zal inzoomen op het laatste architectonische antwoord dat voldoet aan deze 
conclusie, het Berlijnse stedelijke antwoord op de industriële revolutie. Daar droeg het collectief bij aan de 
elementen van Jacobs en Lefebvre en werd de openbare ruimte gekoppeld aan de private ruimte door deze 
te verlengen.

Bovenstaande zijn de theoretische conclusies die relevant zijn om de vraagstellingen van H1. te kunnen 
toetsen teneinde de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en een ontwerpopgave te formuleren.





SYNTHESEH3 
stellingen historisch onderzoek

 & 

conclusies theoretisch onderzoek
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Het historisch onderzoek in H1. formuleert vraagstellingen met als doel de essentiële en onderscheidende 
kwaliteiten van de stad Potsdam te duiden teneinde deze door te ontwikkelen en te versterken in het 
kader van de onderzoeksvraag. Het theoretisch onderzoek in H2. schept het kader om te beoordelen of de 
vraagstellingen van H1. theoretisch valide zijn en verder ontwikkeld kunnen worden. 

In H3. wordt allereerst een conclusie aangaande de correctheid van de vraagstellingen van H1 getrokken. 
En vervolgens worden deze vraagstellingen getoetst aan het theoretisch kader om een basis te formuleren 
voor de ontwerpopgave die de onderzoeksvraag kan beantwoorden.

De vraagstellingen van H1:

Vraagstelling 1: Is monofunctionaliteit en het verloederen van collectieve hoven een oorzaak voor sociale 
en economische problemen in de stad en in dit geval de stadsuitbreidingen? 

Vraagstelling 2: Is het Potsdamse collectieve bloktype de unieke onderscheidende kwaliteit van de 
stadsuitbreidingen en is deze wederom geschikt om antwoord te geven op de huidige sociale en economische 
problematiek van de stadsuitbreidingen?

Vraagstelling 3: Is de doorontwikkeling van het grootschalige collectieve hoftype van het Potsdamse 
bloktype het type is dat de kwaliteiten van de stadsuitbreidingen optimaal  kan versterken?

Deze genoemde vraagstellingen worden in de volgende paragrafen aan de hand van het theoretisch kader 
getoets en vervolgens beantwoord.

3.1 Toetsing van correctheid van vraagstellingen
Het doel van dit onderzoek, zoals beschreven in de inleiding, is de a-generieke kwaliteit van de stad te 

versterken. De methodische hoofdconclusie uit H2. geeft daar als volgt antwoord op:
Om een architectonisch antwoord te formuleren ter bevordering van de a-generieke kwaliteit van de stad mag het 

niet gefundeerd zijn op generaliserende idealen. Het antwoord moet een doorontwikkeling zijn van de stad die het 

resultaat is van de stedelijke ontwikkelingsparadox van Kostof. 

De deelconclusie formuleert de onderzoeksmethode om de doorontwikkeling van de stad te garanderen.
Het de% niëren van het resultaat van de stedelijke ontwikkelingsparadox moet gebeuren aan de hand van Rossi’s en 

Monestiroli’s methode. Om te achterhalen uit welke essentiële stedenbouwkundige en architectonische elementen de 

stad is opgebouwd. Dat onderzoek moet tenminste bestaan uit een morfologische analyse van de stad in relatie tot de 

architectuur, geschiedenis en natuur, kennis en de ontwikkeling van het gebouwtype (zowel de lokale ontwikkeling 

als de algemene ontwikkeling). 

Indien deze twee conclusies worden gelegd naast het Historisch onderzoek beschreven in H1. dan kan 
geconcludeerd worden dat de formulering van de vraagstellingen die in H1. gegeven worden valide zijn en 
basis kunnen zijn voor een ontwerp. 

3.2 Vraagstelling 1  |  Conclusie
Is monofunctionaliteit en het verloederen van collectieve hoven een oorzaak voor sociale en economische problemen 

in de stad en in dit geval de stadsuitbreidingen? 

Het antwoord op deze vraagstelling komt voort uit het derde punt van de methodische conclusie uit H2. 
namelijk,

De vitaliteit van het resultaat van de stedelijke ontwikkelingsparadox moet getoetst worden aan de elementen 

die Jacobs en Lefebvre de% niëren, i.e. functionele diversiteit, gebouwen diversiteit, concentratie van inwoners, 

doorwaadbaarheid en de balans tussen de heterotope en isotope ruimte. Zo wordt bepaald of de stad, met of zonder 

aanpassingen aan het morfologische model, nog in staat is om stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 

Kortom, de beschreven situatie vanuit de historische context moet getoetst worden aan de elementen van 
Jacobs en Lefebvre om te onderzoeken of de stad en de stadsuitbreidingen deze elementen herbergen, zo 
niet dan zullen de beperkingen de oorzaak zijn voor de problemen van de stad en de stadsuitbreidingen. 
Daarom volgt nu een toetsing van de opgestelde elementen aan de historische analyse om de problemen van 
de stadsuitbreidingen te de$ nïeren. ($ g.1)

 - Functionele diversiteit: Gekeken naar de balans tussen de verschillende functies in de stad is er inderdaad 
sprake van een verstoring. Er zijn te weinig woningen in het gebied ten opzichte van de economische 
functies waardoor de sociale interactie in de openbare ruimte verminderd. 

 - Gebouwen diversiteit: de diversiteit van de gebouwen in de stad is groot. De diversiteit komt voort uit 
de interessante combinatie van de gelijke straatgevels en de grote hofdiversiteit. Het straatbeeld van de 
stadsuitbreiding laat met subtiele accenten de verschillende tijdsperiodes van de stedelijke ontwikkeling 
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zien. De hoven zijn verantwoordelijk voor een grotere diversiteit die veel directer zijn oorsprong laat 
zien. Dit is gerealiseerd met een neutraal uiterlijk met architectonische accenten uit de bouwperiode.

 -  Concentratie van inwoners: dit aspect laat veel te wensen over. Door de functionele omslag is het 
gebied monofunctioneel aan het worden omdat één van de belangrijkste primaire functies, wonen, aan 
het verdwijnen is. 

 - Doorwaadbaarheid: de doorwaadbaarheid van het grid model is vanuit zijn oorsprong niet optimaal. De 
ontwikkeling van de stad heeft echter geresulteerd in een organischere doorwaadbaarheid die dankzij 
de collectieven tot stand gekomen is. Op veel plaatsen voegt het collectief echter nog niets toe aan de 
openbare ruimte waardoor het er geen onderdeel van is. Om dit te waarborgen zou de potentie benut 
moeten worden. 

 - Balans tussen heterotope en isotope ruimte: de balans tussen de heterotope en isotope ruimte is vanuit 
vorig punt al aangeduid. De aanwezige heterotope ruimte zou echter zijn potentie op veel plekken waar 
moeten maken om de als balans succesvol te beschouwen. 

De conclusie is dan ook dat de vraagstelling daarmee bewezen is, de stedelijke kwaliteit is verstoord door 
monofunctionaliteit en verloederde collectieven. Het verbeteren van de doorwaadbaarheid en het verhogen 
van de inwonerconcentratie zal deze problemen oplossen. Hiermee is een eerste uitgangspunt voor de 
ontwerpopgave vastgesteld. 

3.3 Vraagstelling 2  |  Conclusie
Is het Potsdamse collectieve bloktype de unieke onderscheidende kwaliteit van de stadsuitbreidingen en is deze 

wederom geschikt om antwoord te geven op de huidige sociale en economische problematiek van de stadsuitbreidingen?

Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar het tweede aspect van de methodische 
conclusie. Deze is, Om te achterhalen uit welke essentiële stedenbouwkundige en architectonische elementen de 

stad is opgebouwd, moet die aan de hand van Rossi’s en Monestiroli’s methode onderzocht worden. Dat onderzoek 

moet tenminste bestaan uit een morfologische analyse van de stad in relatie tot de architectuur, geschiedenis en 

natuur, kennis en de ontwikkeling van het gebouwtype (zowel de lokale ontwikkeling als de algemene ontwikkeling).  

Het historisch onderzoek in H1. concludeert dat de essentiële stedenbouwkundige en architectonische 
elementen van de Potsdamse stadsuitbreidingen het Potsdamse collectieve bloktype is. De intrinsieke 
kwaliteit van het Potsdamse bloktype om een antwoord te formuleren op de sociale en economische vraag, 
zal daarom ook nu weer het antwoord kunnen geven op de sociale en economische problematiek van de 
stadsuitbreidingen. ($ g.2) 

Wanneer de kenmerken van dit type geanalyseerd worden blijkt dat de historische rand en de 
verscheidenheid aan collectieven allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de elementen die Jacobs 
en Lefebvre formuleren. Daarom zijn ze allemaal van belang voor de doorontwikkeling omdat deze 
gecombineerd de sterkste toegevoegde waarde voor de stad hebben.

Een tweede conclusie als uitgangspunt voor het ontwerp is dat het Potsdamse collectieve bloktype 
inderdaad het essentiële stedenbouwkundige en architectonische element van de stadsuitbreiding is en 
daarom de basis moet vormen voor een doorontwikkeling om de sociale en economische problemen op te 
lossen. 

3.4 Vraagstelling 3  |  Conclusie
Is de doorontwikkeling van het grootschalige collectieve hoftype van het Potsdamse bloktype het type is dat de 

kwaliteiten van de stadsuitbreidingen optimaal  kan versterken?

Het antwoord op deze vraagstelling komt voort uit de conclusie van Vraagstelling 2 en is een combinatie 
van de methodische en de typologische conclusie van H2. Deze luiden als volgt, het architectonische antwoord 

moet daarbij tenminste voldoen aan de volgende criteria om een kwalitatieve toevoeging te zijn: Het antwoord moet 

het karakter van het morfologische model versterken of in stand houden. Het moet het functioneren ondersteunen of 

verbeteren en het moet onderdeel worden van het morfologische model. De typologische conclusie luidt als volgt: 
het collectief zal de openbare ruimte van de stad versterken als het bijdraagt aan Jacobs’ en Lefebvre’s elementen én 

de openbare ruimte aan de private ruimte koppelt door deze te verlengen. 

Uit de analyse van §1.4 blijkt dat het grootschalige collectieve hof inderdaad een architectonisch antwoord 
is dat een kwalitatieve toevoeging is voor de stad. Het versterkt namelijk het karakter en is onderdeel 
geworden van het morfologische model van de stadsuitbreiding van Potsdam. Daarbij heeft het de potentie 
om het functioneren te verbeteren, zoals de typologische conclusie aanduidt. Het grootschalige collectieve 
type kan namelijk ook de elementen van Jacobs en Lefebvre versterken en heeft de potentie de openbare 
ruimte aan de private ruimte te koppelen door deze te verlengen. Ook de andere collectieven die onderdeel 
zijn van het Potsdamse collectieve bloktype kunnen daaraan bijdragen maar doen dit in mindere mate. 
Het grootschalige collectieve type is echter niet op zijn potentie benut door het negeren van dit type in de 
afgelopen eeuw. Daarom zou de doorontwikkeling van dit type op basis van zijn potentiële kwaliteiten, de 
bijdrage aan de elementen van Jacobs en Lefebvre en de verlenging van de openbare ruimte, de kwaliteit 
van het morfologische model van de de Potsdamse stadsuitbreiding optimaal versterken. Het derde 
uitgangspunt voor het ontwerp is daarmee vastgesteld.
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3.5 Het formuleren van de ontwerpopgave
De voorgaande antwoorden op de vraagstellingen vormen samen een aantal uitgangspunten voor de 

ontwerpopgave, namelijk de volgende: 
Ten eerste, De stedelijke kwaliteit is verstoord door monofunctionaliteit en verloederde collectieven. Het 

verbeteren van de doorwaadbaarheid en het verhogen van de inwoner concentratie zal deze problemen 
oplossen.

Ten tweede, het Potsdamse collectieve bloktype is inderdaad het essentiële stedenbouwkundige en 
architectonische element van de stadsuitbreiding en moet daarom de basis vormen voor een doorontwikkeling 
om de genoemde problemen op te lossen.

En ten derde, de doorontwikkeling van het grootschalige collectieve type op basis van zijn potentiële 
kwaliteiten, de bijdrage aan de elementen van Jacobs en Lefebvre en de verlenging van de openbare ruimte, 
zal de kwaliteit van het morfologische model van de Potsdamse stadsuitbreiding optimaal versterken.

De methodische conclusie van het theoretisch onderzoek de$ nieert de wijze waarop deze uitgangspunten 
moeten worden behandeld om een ontwerpopgave te kunnen formuleren, namelijk:

Is de stad met of zonder aanpassingen nog in staat om stedelijke ontwikkeling voort te brengen, dan moet de 

ontwerper het architectonische antwoord formuleren op basis van de opgedane conclusies, zijn eigen toevoeging, 

‘creativiteit,’ moet hij uitstellen tot het laatste moment.

Uitgaande van de onderzoeksvraag: Hoe kan de ontstane collectieve ruimte in de 18e eeuwse 

bouwblokken van de stadsuitbreidingen van Potsdam, doorontwikkeld worden, om de stadsuitbreiding 

als ensemble te versterken? kunnen middels deze methode de reeds genoemde uitgangspunten 
geformuleerd worden tot een ontwerpopgave, namelijk:

Hoe moet het grootschalige wooncollectief worden vormgegeven opdat het een verlenging wordt 

van de openbare ruimte van de stad? 

Om deze ontwerpopgave te realiseren zal, zoals Rossi en Monestiroli beargumenteren, het 
architectonische type, het grootschalige wooncollectief, doorontwikkeld moeten worden. Om ruimtelijke 
randvoorwaarden voor deze doorontwikkeling te kunnen formuleren zal zowel vanuit het lokale als het 
algemene architectonische type geredeneerd moeten worden. Voor de Potsdamse casus zal het bouwblok 
in $ g.3 centraal staan in de doorontwikkeling. Na analyse is gebleken dat dit blok de grootste potentie 
biedt om de ontwerpopgave te laten beantwoorden aan de hoofdvraag. Naast de Potsdamse casus zal het 
Berlijnse collectieve type model staan. Uit H2.7 bleek immers dat het Berlijnse collectieve type het laatste 
architectonische antwoord was dat kwaliteiten genereerde die de gestelde opgave kunnen beantwoorden. 
Het navolgende H4. zal het Berlijnse en het Potsdamse collectieve type onderzoeken, daarbij zal de functie 
van het type en de relatie van de private ruimte tot de openbare ruimte van de stad centraal staan om 
antwoord te kunnen geven op de ontwerpvraag om de ontwerpopgave te kunnen vertalen tot ruimtelijke 
randvoorwaarden die leiden tot een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp. 
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1. Meyer’s hof, 

Mietskaserne

eerste hof tweede hof derde hof vierde hof vijfde hof zesde hofeerste hof tweede hof derde hof vierde hof vijfde hof zesde hof



65 

Dit hoofdstuk zal stedenbouwkundige en architectonische antwoorden formuleren die de basis vormen 
voor de doorontwikkeilng van het Potsdamse woonhof collectief. Daarvoor wordt eerst ingezoomd op het 
Berlijnse collectieve hoftype door drie verschillende casussen te analyseren. Dit zal samengevat worden in 
stedenbouwkundige en architectonisch ruimtelijke modellen. Door vervolgens de Potsdamse casus daarop 
te re# ecteren zal dat resulteren in verschillende ontwerpuitgangspunten.

4.1 Het Berlijnse collectieve type
Voor de achtergrondinformatie over het ontstaan van het Berlijnse collectieve type wordt verwezen naar 

H2. paragraaf 2.3 Berlijn als casus, stedelijke ontwikkeling als ideaal. Daar komt naar voren dat een extreme 
verdichting en uitbreiding van Berlijn nodig was door grote sociale en economische veranderingen. Deze 
vertaalden zich in een grote bouwnijverheid en het ontstaan van de ‘Quartieren,’ en in het bijzonder van 
de beruchte ‘Mietskasernen.’ Deze gebouwen werden bewoond door de arbeiders die vaak met meerdere 
families in één ‘Kleinwohnung’ woonden. Deze bouwtypes voorzagen in de noodzakelijk woonuitbreidingen 
maar veroorzaakten, op het gebied van woonkwaliteit en volksgezondheid, grote problemen.A Rond de 
eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw werd dit opgemerkt door de politiek die daarvoor bouwkundige 
regelgeving in het leven riep. De politiek formuleerde maatrestricties voor nieuwbouw om, ter bevordering 
van de volksgezondheid, de dichtheden van de arbeiderswoningbouw te beperken. Dit historische proces 
van bouwkundige regelgeving zal nu besproken worden. Belangrijk is de mentaliteitsomslag die bij de 
belleidsmakers in dit proces ontstaat.

21 april 1853 Berliner Bauordnung en de Nachtragsreglung van 13 juli 1865:

Deze bouwverordening ging vooral uit van bouwkundige- en brandveiligheid en liet overige factoren zo 
goed als buiten beschouwing. Zo werden er geen eisen gesteld aan hofaantallen of functionele planningen 
en beperkingen. Deze verordening focuste eigenlijk primair op drie regels:

 - Alle hoven moesten voor de brandweer bereikbaar zijn.
 - De minimale hofmaat moest 5,3m x 5,3m zijn vanwege de draaicirkel van de brandweer, dit werd 1,5 
“Ruthen” genoemd.

 - De maximale bouwhoogte was 11,2m en bij een straatbreedte van 14-15m mocht de bouwhoogte 
maximaal 1,25 van de straatbreedte bedragen. Daaruit volgde doorgaans een zeslagig woongebouw.

1887 überarbeitete Bauordnung:

Deze regeling bemoeide zich voor het eerst met de achterliggende bebouwing en ging daarom direct in op 
de dichtheidsproblematiek. De regeling deed toevoegingen aan bebouwingeisen om de bodemspeculatie te 
remmen  die de slechte gezondheid veroorzaakte:

 - De minimale hofmaat mocht niet lager zijn dan 60m2 bij een gebouwhoogte van 6m, hoekgebouwen 
werden ontzien en voldeden met een afmeting van 40m2. 

 - De bebouwingsoppervlakte van het perceel werd gereguleerd tot maximaal 2/3 en soms 3/4. 
 - Tussen twee aangrenzende hoven mocht een maximale diepte van 18m gerealiseerd worden.

1891 Bauzonenplan:

Deze aanpak werd niet overwegend positief ontvangen omdat bodemspeculatie niet stopte. De Frankfurter 
Oberbürgermeister F. Adickes riep een Bauzonenplan uit waarmee hij de dichtheid wilde reguleren door de 
stad in te delen naar wonen, fabrieken en gemengde blokken. 

1892 en 1897 Berliner Bauordnung:

Op het Bauzonenplan werd gereageerd met nieuwe additionele bouwkundige maatregelen. De belangrijkste 
regel was de verhoging van de minimale hofmaat tot 80m2 en voor hoekgebouwen 60m2 ingegeven door 
hygiënische maatregelen. Dit veroorzaakte een grote omslag in de bestemming van de hoven omdat de 
brandveilige hofmaat vervangen werd voor een hygiënische hofmaat. Het hof werd gezien als een dienende 
ruimte ten opzichte van de stad in plaats van een puur toevallige restruimte. Deze chronologie is geschreven 
op basis van het verslag van K.Schmeink.1

Dit maakte het hof voor het eerst onderdeel van het architectonische discours, zoals R. Unwin formuleerde 
“Es ist die Aufgabe desjenigen, dafür zu sorgen dass so viele Häuser, wie möglich wenigstens etwas Aaussicht 

bekommen durch Unterbrechung der Strassen! ucht, durch Zurücksetzen der Häuser um grüne Plätze oder obden 

er so viele Häuser wie nur möglich dahin gruppiert, wo sie den Genuss einer besonderen schönen Aussicht haben.”2 

Door de ambitie om de hygiëne en woonomstandigheden van de Mietskaserne te verbeteren, vormde deze 
nieuwe architectonische aandacht de aanleiding om na te denken over een alternatief. 

B. Maar liefst 20% had geen wateraansluiting, 24% geen eigen toilet en 72% geen bad.1 . Aldus UNESCO welterbe Hofeisensiedlung

1. K.Schmeink 

(2005), pp.74-79

2. R.Unwin (1922), 

p.198
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2. 5 hoftypologiën 
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hof als private straat

hof als private straat
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netwerk van hoven
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het hof omsluitende gebouw

het hof omsluitende gebouw
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3. K.Schmeink 

(2005), p.78

Vijf ruimtelijke basistypes

Vanuit deze aanleiding ontstond een grote variëteit aan collectieve hoven. Veel van deze ontwerpen 
vormden een directe vertaling van de politieke regelgeving, die door de speci$ eke kenmerken van de 
situatie, unieke types liet ontstaan. K.Schmeink (2005) onderscheidt vijf ruimtelijke typologieën die door de 
randvoorwaarden van de locatie hun vorm kregen: het organische hof, het hof als private straat, de lineaire 
hofsequentie, het netwerk van hoven en het hof omsluitende gebouw. Deze voorbeelden geven antwoord 
op de gestelde ontwerpopgave aangezien zij “ein Verständtnis des städtischen Raums als Kontinuum und die 

Gestaltung des Baublocks als Körper. Sie gestalten den ö/ entlichen Raum der Strasse und die Platzes ebenso wie 

den Raum des Hofes.”3 Voor dit onderzoek zijn drie van de vijf hoftypes (hiernaast omkaderd) relevant voor 
de Potsdamse casus, deze hoven zijn namelijk bestemd voor wonen, hebben een collectief karakter, zijn in 
staat om de doorwaadbaarheid van het gebied te vergroten en maken gebruik van het bestaande bouwblok. 
De andere hoven voldoen hier in mindere mate aan zullen dan ook geen onderdeel uitmaken van de analyse.

De analyse van de drie casussen zal focussen op de ontwerpvraag: Hoe moet het grootschalige wooncollectief 

worden vormgegeven opdat het een verlenging wordt van de openbare ruimte van de stad? Om stedenbouwkundige 
en architectonische antwoorden te formuleren voor deze vraag is er op verschillende schaalniveaus 
onderzoek gedaan.  

Eerst zal de achtergrond van elke casus toegelicht worden waardoor de ambities en motivaties voor het 
ontwerp duidelijk worden. Vervolgens zal op het ontwerp ingezoomd worden met een stedenbouwkundige 
en een architectonische analyse die zowel de plattegrond als de façade bestudeert. De analyses van de drie 
casussen worden op het einde samengevat in verschillende ontwerpmodellen die de ruimtelijkheid van deze 
projecten samenvatten en geschikt maken voor een herinterpretatie. Tevens wordt het gekoppeld aan de 
kenmerkende aspecten van de Potsdamse blokcasus waardoor de ontwerpmodellen een doorontwikkeling 
kunnen vormen.

Stedenbouwkundig analyse:

Deze zal de randvoorwaarden van de locatie en de situatie koppelen aan het ruimtelijke otnwerp om te 
onderzoeken hoe de casussen de openbare ruimte verlengd hebben.
 - De massa en de contramassa van het gebouw in het bouwblok duidt de schaal van het hof ten opzichtte 

van het omsluitende blok, de onderlinge schakeling van de hoven en de schakeling van het hof aan de 
stad. 

 - De inrichting van de openbare ruimte vertaalt het gebruik van het hof, de natuurlijke ontsluiting van het 
hof en de schaal van het hof.

 - De symmetriën in het hof laten zien welke belangrijke assen door het gebied lopen, hoe de ontsluitingen 
aan deze assen gekoppeld zijn en hoe de straat aansluit op de structuur van het hof.

 - De verdeling van de appartementen toont de plek en manier van de ontsluiting, de schaal van de 
woningen, de standaardisatie van de woningen en de oriëntatie.

 - De ontsluiting en entrees laten zien wat de belangrijke ontsluitingen in en buiten het hof zijn, hoe de 
ontsluitingen van de woningen aansluiten op het hof, waar de entree naar de woningen zich bevindt en 
hoe deze aansluiten op de openbare ruimte.

Architectonische analyse:

Deze zal de randvoorwaarden van de locatie en de situatie koppelen aan het ruimtelijke ontwerp om te 
onderzoeken hoe de architectuur bijdraagt aan de verlenging van de openbare ruimte.
 - De architectuur van de entree naar het hof en de entree naar de straat.
 - De ontsluitingstypologie van de woning onderzoekt de aansluiting tussen de kamers, de woningontsluiting, 

de collectieve ontsluiting en het hof en geeft daarmee inzicht in de openbaarheid van de woning en delen 
daarvan.

 - De openheid van het hof duidt de relatie tussen de kamers en het hof, en onderzoekt de aard en het 
karakter van de aangrenzende kamer.

 - De functies van de woningen geven een duidelijke verdeling van de kamertypes over de woningplattegrond.
 - De openbaarheid van de kamers is een koppeling van voorgaande analyse en geeft inzicht in de 

representativiteit van de verschillende ruimtes in de woning. 
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7. Ibid, pp.145,146

5. K.Schmeink 

(2005), pp.146-149

6. Ibid, p.149

4. Geschäftbericht 

(1982), p.18

4.2 Casus 1, de lineaire hofsequentie

Naam: IDEALPASSAGE

Bouwjaar: 1907-1908

Opdrachtgever: Wohnanlage der 

Baugenossenschaft IDEAL en de Allgemeine 

Ortskrankenkasse Rixdorf

Architecten: P. & W.  Kind

Gerealiseerd: 171 woningen, 14 winkels

Ontstaansgeschiedenis

De Idealpassage werd op initiatief van de IDEAL Baugenossenschaft en de Allgemeine Ortskrankenkasse 
Rixdorf gebouwd. De belangrijkste motieven voor de realisatie van dit gebouw waren vooral van sociale en 
hygiënische aard. De leiding van het Allgemeine Ortskrankenkasse zag de problematiek van de dramatische 
hygiënische woontoestanden van Berlijn na de industriële revolutie. Zij zagen een causaal verband tussen 
de woonkwaliteit en de gezondheid van de bevolking en achtten zich genoodzaakt hier oplossingen voor 
te bieden. Om de slechte gezondheidstoestanden van de lokale bevolking op te lossen werd de IDEAL 
Baugenossenschaft opgericht, met als doelstelling “mustergültige, den Errungenschaften der modernen Technik 

und Hygiene angepassten Kleinwohnungen zu bauen,”4 vele medici en specialisten sloten zich aan waardoor 
belangrijke ontwerpcriteria werden opgesteld die samen een succesvol project maakte.5

In 1907 startten de opdrachtgevers vanuit deze ambitie met de bouw van de Idealpassage om 
arbeiderswoningen te realiseren. Voorhuizen en achtervleugels werden gebouwd en door de bouw 
van drie poortgebouwen in het grote hof, ontstonden vier binnenhoven. Deze werden ingericht met 
groenvoorzieningen omdat dit geacht werd bij te dragen aan de woonkwaliteit en leefbaarheid van het 
hof en de stad. Aan deze hoven grenzden in totaal 171 een-, twee- en driekamerwoningen met uitstekende 
technologische voorzieningen die de hygiënische ambities van het gebouw garandeerden. De technologische 
innovaties die hier een plaats hadden gekregen waren: centrale verwarming, warmwater voorzieningen, 
gas-kolen haarden in de keuken en collectieve poetsvoorzieningen.6 

De Idealpassage werd daarmee een doorontwikkeling van de Versöhnerungsprivatstrasse dat vanwege 
de functiemenging en architectonische kwaliteiten alom geprezen werd. Het gebouw toonde met haar 
architectonische uitgangspunten de omslag naar het modernistische denken door niet meer een samenvoeging 
van verschillende architectonische incidenten te zijn, maar een ontworpen eenheid. In het ontwerp was 
de architectuur van zowel de straatfaçade als ho= açade onderwerp van discussie en dat resulteerde in een 
architectonisch sequentie van openheid die tegelijkertijd een eenheid vormde.7

Door bewust om te springen met de problematiek van de Mietskasernen en de kwaliteiten te benutten zijn 
de architecten P. & W. Kind erin geslaagd een project van grote kwaliteit te realiseren dat voldoet aan alle 
aspecten die in de synthese noodzakelijk geacht werden.
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Stedenbouwkundige kenmerken
Het gebouw en het hof zijn onderdeel van een bouwblok van 110m x 170m en staan op een perceel van 

35m-40m dat het blok over de lange zijde verbind. Door de grondvorm van het perceel is het lineaire type 
uit noodzaak ontstaan.

De massa van het gebouw en de contramassa van het hof, komen voort uit de schakeling van de 
modelplattegrond die in de architectonische analyse beschreven zal worden. De schakeling maakt de 
realisatie van ideale woningen mogelijk en maakt optimaal gebruik van de vorm van het perceel. Door deze 
modellen te verrijken met regelgeving die hygiëne en woonkwaliteit garanderen, ontstaat een massa en 
contramassa met een maximale dichtheid en maximale woonkwaliteiten.

In deze casus zijn vier hoven met elkaar verbonden middels een centrale as die zowel door de routing 
als architectonisch geaccentueerd worden. De as doorsnijdt alle hoven en koppelt ze aan elkaar  en aan de 
openbare ruimte. Door de speci$ eke plek en schaal in de sequentie krijgt elk hof een eigen rol in de openheid. 
De kleine entreehoven fungeren als verblijfs- en doorgangshoven en de twee dieper gelegen hoven zijn 
ingericht als verblijfshoven. Door hun diepere ligging in het bouwblok distantiëren ze zich verder van de 
openbare ruimte waardoor het karakter van het hof privater wordt. Dit verschil wordt geaccentueerd door 
de tuininrichting en de symmetrieassen die de vorm van het gebouw bepalen. De assen leggen belangrijke 
accenten op de ho= açades waardoor de entrees van het hof en de woningen een belangrijk accent krijgen. 

Om de openheid van het hof te versterken werden in de straatplint en in sommige hofgebouwen openbare 
en niet-openbare functies gerealiseerd. De architect formuleerde het karakter van het hof als een dorpsplein 
in een stedelijk ensemble en richtte daar ook de architectuur naar in.

8. woningverdeling

9. ontsluiting & 

routing
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10. Straat en hof 

façade Noord 

11. Straat en hof 

façade Zuid
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Straat- en hoffaçade
Tussen de façade van de straat en het hof is een belangrijk verschil, de mate van decoratie ter accentuering 

van de representativiteit van de achterliggende functie. Dit verschil komt optimaal tot uiting op de plek 
waar deze overgang het hardste is, de hofentree. Daar laten de voorkant en de achterkant van het gebouw 
het onderscheid het duidelijkste zien. De ho= açade is een abstractie van de architectuur van de straatfaçade, 
de ontwerper beoogt dezelfde hiërarchische principes maar gebruikt andere en/of minder middelen. 

De straatfaçade is simpel geornamenteerd en op basis van een driedelige horizontale geleding opgebouwd: 
een plint, een lijf en een dak. 

De plint onderscheidt zich door de transparantie en door de materialisering van de rest van de façade. 
Daar wordt ruimte gemaakt voor de entree van de openbare functie aan de straat en de hofentree. De 
hofentree is iets groter gedimensioneerd waardoor deze een minimaal accent krijgt.

Het lijf is uit drie delen opgebouwd, gekoppeld aan de representativiteit van de achterliggende woning. 
De eerste verdieping, destijds de duurste verdieping, krijgt grotere ramen en een sterkere decoratie, de 3e 

en 4e verdieping zijn gelijkwaardig en hebben gelijke architectonische decoratie en de 5e verdieping is de 
minst representatieve en krijgt kleinere en minder gedecoreerde ramen. Het midden van het gebouw en de 
entree naar het hof zijn sterk geaccentueerd met een verticaal accent en onderscheidende raamtypes. Door 
de belangrijkste kamers van de woningen verticaal te accentueren wordt de verticale geleding versterkt. 
Deze geleding is belangrijk voor de beëindiging van het gebouw als eenheid in de straat. 

De binnenkant van het hof is minder gedecoreerd omdat de façade in mindere mate representatief is. De 
representativiteit wordt niet vertegenwoordigd door ornamenten maar komt naar voren door de logische 
positie van de functie in de plattegrond en de façade. Daardoor worden deze ruimtes alsnog geaccentueerd 
maar met minder middelen en vaak als vertaling van praktische randvoorwaarden. Dezelfde hiërarchische 
elementen blijven daardoor aanwezig, namelijk de horizontale en verticale geleding. 

De horizontale geleding is opgedeeld in drie elementen, de plint wordt gereduceerd omdat de begane 
grond wordt verhoogd om de woonkwaliteit te verhogen. Daardoor neemt de duidelijkheid van de verticale 
geleding af. Het lijf wordt  groter omdat de wooncondities erachter gelijkwaardiger worden. Het dak blijft 
de beëindiging van het geheel. De verticale accenten in de façade zijn gerealiseerd bij de collectieve entrees 
en in de hoeken waar de massa vernauwt om daglicht dieper in de hoeken te krijgen. In feite liggen hier dus 
dezelfde architectonische regels aan ten grondslag maar worden ze abstracter geïmplementeerd.
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De plattegrond types
Uit $ g.12 blijkt dat er vier type plattegronden in het gebouw zijn die zich onderscheiden in de 

daglichttoetreding, de gesloten hoek, de open hoek,  de enkelzijdige woning en de tweezijdige woning. 
Deze zijn allemaal te reduceren tot één modelplattegrond die in het gebouw geschakeld is om het volume te 
vormen. Daarvoor zijn verschillende uitzonderingen op de regel noodzakelijk. 

Om te onderzoeken hoe de modelplattegrond gevarieerd wordt en hoe die relateert aan de 
stedenbouwkundige opzet en de façade, worden drie hoekoplossingen en de basisplattegrond geanalyseerd 
zie $ g. 13-18.  Daaruit blijkt een grote onderlinge afhankelijkheid waardoor de plattegrond van groot 
belang is voor de relatie tussen de private ruimte, de collectieve ruimte en de straat.
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De samenvoeging van het model tot een geheel plan
De geanalyseerde plattegronden zijn alle een compositie van twee tegenovergestelde kamertypologieën, 

de representatieve en de niet-representatieve kamer. De representativiteit van de kamer is afhankelijk van 
een aantal belangrijk factoren die het karakter de$ niëren. De belangrijkste factoren komen voort uit de 
voorgaande analyses en dat zijn de volgende:

De plattegrondontsluiting is in dit type altijd vormgegeven als een gang die de woning ontsluit aan een 
collectieve trappartij. De woning wordt altijd ontsloten via een verbindende gang die niet aansluit aan 
het hof. In de hoek vereist dit soms een bijzondere oplossing, de ‘Berliner Zimmer.’ Deze kamer is een 
verbindende ruimte die de donkere hoek in beslag neemt en daarmee beide hoekstukken aan elkaar verbindt. 

In dit type wordt op het einde van de gang altijd de representatieve woning geplaatst en aangrenzend aan 
de gang worden de ondersteunende en minder representatieve kamers geplaatst. Deze zijn daardoor minder 
diep waardoor ze een ondergeschikt karakter krijgen ten opzichte van de representatieve kamer.

De functie en de ontsluiting de$ niëren de openbaarheid van de kamer en daarmee ook een groot deel van 
de representativiteit. Hoe openbaarder de functie des te groter het belang van representatie. Het is immers 
de kamer die het meest getoond wordt aan het publiek.  

Dan rest de aangrenzende openbaarheid van het hof. Dat is bij elke woning en elke oriëntatie gelijk 
waardoor in deze casus geen onderscheid gemaakt kan worden op dit gebied. Deze is wel belangrijk voor 
de representativiteit van de kamer maar aangezien onderscheid hier ontbreekt kunnen hier geen conclusies 
over getrokken worden.

Over het algemeen zijn deze woningen klein gedimensioneerd in vergelijking met de andere casussen, dit 
komt voort uit de ambitie van de opdrachtgever om ‘Kleinwohnungen’ voor de arbeider te realiseren. Daarom 
is de accentuering van de representativiteit van de kamers in de plattegronden minimaal vormgegeven.

Door samenvoeging van de modelplattegronden en de noodzakelijke uitzonderingen ontstaat de massa, 
het gebouw en deze vormt de contramassa, het hof. De totstandkoming van deze samenvoeging is in $ g.19 
gemodelleerd en vormt de eerste zes stappen. De laatste vier stappen zijn sterk casus afhankelijk en vormen 
de architectonische accentuering. 

De eerste zes stappen: Er wordt uitgegaan van het kader, het perceel, zoals het geschept wordt door de 
situatie. Vervolgens wordt een o= set van 6 meter gedaan omdat dit de maximale bouwdiepte is die genoeg 
daglicht garandeert in de woningen. Om een hof te vormen worden vervolgens de open zijdes afgesloten en 
wordt het hof opgesplitst in vier delen waardoor de hofsequentie ontstaat. Als laatste worden de hoven met 
elkaar verbonden door een lineaire route door het gebouwvolume te trekken waardoor de hoven onderling 
en met de straat worden verbonden. 

De laatste stappen formuleren de architectonische aanpassingen. Het plattegrondmodel levert bij te 
rationele implementatie in de hoeken problemen met daglichttoetreding, de gebouwdiepte wordt ter plaatse 
gereduceerd. Vervolgens wordt het woonoppervlak gecompenseerd door de gebouwdiepte in het midden 
van elke façade te verdiepen waardoor een sterk verticaal accent in de façade ontstaat. Vervolgens worden 
de entrees architectonisch geaccentueerd waardoor de leesbaarheid van het hof toeneemt. 
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4.3 Casus 2, het hof als private straat

Naam: GOETHE PARK

Bouwjaar: 1902-1903

Architecten: A. Voigt & M. Geldner

Gerealiseerd: 137 woningen, 16 winkels

Ontstaansgeschiedenis

De architecten A.Voigt en M.Geldner tro= en het hof van het bouwblok al grotendeels bebouwd aan. 
Alleen een smalle strook van de ene kant naar de andere kant van het blok was nog vrij en bebouwbaar. 
Door de lastige vorm van het perceel stond het al geruime tijd te koop en was de prijs ervan gehalveerd. 
Het doel van de architecten was om het onhandig gevormde perceel te bebouwen zonder de typologie 
van de Mietskasernen toe te passen maar tegelijkertijd dezelfde dichtheid en rentabiliteit te realiseren. Hun 
overwegingen om de Mietskasernen niet te herbouwen waren zeer idealistisch van aard. Het was weliswaar 
de eenvoudigste oplossing maar om sociaal-politieke, hygiënische en stedenbouwkundige redenen vonden 
ze dit achterhaald.8 

De kritiek op het plan was alom, velen vroegen zich af of een herinterpretatie van de Mietskasernen 
überhaupt bruikbaar was. Voigt reageerde fel door te stellen dat de Mietskasernen geen ambitie hadden 
om menselijke kwaliteiten te realiseren maar uitsluitend Massenquartiere waren. Hij wilde de mens als 
uitgangspunt nemen en van daaruit het type ontwikkelen om wel kwaliteit te kunnen realiseren. Zijn 
pro-Etagenmietshaus ambitie om de Mietskasernen typologie door te ontwikkelen reageerde tegen de 
reformatieve Gartenstadt beweging om de kwaliteiten van de stad te behouden en te verbeteren.9 De 
Gartenstadt beweging zag dit als een risicovolle ontwikkeling waardoor de kritiek op Voigt toenam. 
Uiteindelijk won de Gartenstadt beweging het ten faveure van de stedelijke beweging.10

Het basisidee voor het gebouw en het hof was een private straat die onderdeel was van de openbare 
ruimte, besloten werd met poortgebouwen en die uitgebreide groenvoorzieningen bevatte. De verbindende 
kwaliteit van het gebouw en het hof werden daarmee van groot belang omdat deze het omliggende gebied 
een belangrijke additionele routing bood.

Door bewust om te springen met de problematiek van de Mietskasernen en de kwaliteiten te benutten is 
Voigt erin geslaagd een hof van grote kwaliteit te realiseren dat voldoet aan alle aspecten die in de synthese 
noodzakelijk geacht werden.
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Stedenbouwkundige kenmerken
Het Goethepark is onderdeel van een bouwblok van 190m x 240m en staat op een perceel van 33m dat het 

blok doorsnijdt over de lange zijde. Door de grondvorm van het perceel is de straat als type uit noodzaak 
ontstaan.

De massa van het gebouw is grotendeels het resultaat van de Baupolizeiordnung der Stadt Charlottenburg 
van 1898 die de dichtheid van het gebied wilde beheersen. Daarvoor werd een maximale bouwhoogte van 
22m aan de straat en 20m in het hof bepaald. Uiteindelijk werd vanwege hygiënische overwegingen het 
hofgebouw 18m hoog. De straat die gevormd wordt door de massa is tussen de 13-18m breed en was daarmee 
breed genoeg gedimensioneerd om o@  cieel een openbare verkeersweg te zijn. Om deze breedte mogelijk te 
maken was het nodig plaatselijk de massa te doorbreken om lichthoven van 5,3mx5,3m te maken.11 

Deze randvoorwaarden waren de belangrijkste aspecten waar de verdeling van de modelplattegrond 
aan moest voldoen. Door deze basisregels ontstaat een lineaire straat die een schakeling is van zeven 
open hoven. Deze worden geaccentueerd door de vernauwingen die in de straat zijn aangebracht. Elke 
vernauwing herbergt twee woningen aan beide kanten van het stuk met in het midden de ontsluiting. De 
hoofdontsluitingen zijn altijd geaccentueerd met trappartijen. Er zijn ook neveningangen die direct vanuit 
het hof bereikbaar zijn en daardoor een anoniemer karakter hebben. Deze belangrijke relatie de$ niërende 
elementen worden geaccentueerd of ontkracht door de tuininrichting en de symmetrieassen die door het 
hof lopen. 

Om de openheid van het hof te versterken werden de plinten van de kopgebouwen en de vooruitstekende 
massa’s als openbare functies ingericht. 

11. Ibid, pp.135-139
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Straat- en hoffaçade
Wederom komt het façade verschil tussen de straat en het hof optimaal tot uiting op de plek waar de 

overgang het hardste is, de hofentree. De architect had de ambitie om met  de architectuur van de ho= açade 
tegelijkertijd een straatwand te creëren als een hofwand. Daarom is de ho= açade wederom een abstractie 
van de architectuur van de straatfaçade die dezelfde hiërarchische principes gebruikt maar met minder 
middelen. 

De straatfaçade is simpel geornamenteerd en op basis van een driedelig horizontale geleding opgebouwd: 
een plint, een lijf en een dak (noodzakelijk voor hemelwaterafvoer). 

De plint strekt over twee lagen en huisvest de openbare functies. De grote openingen in de plint worden 
door verticale elementen geaccentueerd waardoor deze benadrukt worden. Het belangrijkste element is de 
hofentree die door het verticale accent sterke nadruk krijgt in het straatbeeld waardoor het hof betrokken 
wordt bij de straat en verlenging van de openbare ruimte vormt. 

Het lijf is horizontaal uit drie delen opgebouwd, gerelateerd aan de representativiteit van de achterliggende 
woning. De eerste verdieping behoort nog tot de publieke functie in de plint. De tweede verdieping, 
krijgt grotere ramen en een sterkere decoratie, de 3e en 4e verdieping zijn gelijkwaardig en hebben gelijke 
architectonische decoratie. De belangrijkste kamers zijn geaccentueerd door ze uit de gevel naar voren te 
laten komen waardoor ze de verticale geleding van de façade bepalen. Het belangrijkste verticale accent 
komt daarmee te liggen op de hofentree. Deze is ook met ornamentiek gedecoreerd om het belang te duiden. 

De binnenkant van het hof is minder sterk gedecoreerd maar wel gebaseerd op dezelfde basisprincipes. 
De horizontale driedeling is afgezwakt maar blijft aanwezig. De begane grond wordt een deel verhoogd en 
de gevelopeningen worden kleiner waardoor de woonkwaliteit toeneemt. Het lijf wordt groter en het dak 
blijft de beëindiging van het geheel. Met name de accentuering van de entrees is van groot belang en deze is 
dan ook rijkelijk gedecoreerd door deze op een belangrijke positie te plaatsen. In feite liggen hier dezelfde 
architectonische regels ten grondslag maar worden ze abstracter geïmplementeerd.
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De plattegrond types
Uit $ g.28 blijkt dat er drie daglichttypologieën te vinden zijn in het gebouw namelijk, hoek-, tweezijdig 

ontsloten en enkelzijdig ontsloten plattegronden. Na analyse van deze plattegronden blijkt dat de 
verschillende woningplattegronden in feite voorkomen vanuit één modelplattegrond. De hoek- en tweezijdig 
ontsloten plattegrond zijn in feite uitzonderingen op de modelplattegrond die door de stedenbouwkundige 
implementatie van het plattegrondmodel noodzakelijk werden. 

Om te onderzoeken hoe de modelplattegrond relateert aan de stedenbouwkundige opzet en de façade 
zijn de drie onderscheidde types geanalyseerd om te achterhalen hoe de basisplattegrond gevarieerd 
wordt. Daaruit blijkt dat de architectuur en de stedenbouwkundige opzet wederom het resultaat is van de 
modelplattegrond en niet andersom. Daarom de$ nieert de plattegrond in grote mate de relatie tussen de 
private ruimte, de collectieve ruimte en de straat. 
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De samenvoeging van het model tot een geheel plan
De geanalyseerde plattegronden zijn wederom een compositie van twee tegenovergestelde kamertypes, 

de representatieve en de niet-representatieve kamer. De de$ niërende factoren zijn als volgt vormgegeven:
De plattegrondontsluiting is in elke variant vormgegeven als een gang waarbij twee gangtypes te 

onderscheiden zijn, de private gang en de openbare gang. Door de langgerektheid van de plattegrond werd 
het noodzakelijk om creatieve oplossingen voor de plattegrondontsluiting te vinden. Daarom werd een 
openbare gang gemaakt die de woning en de representatieve kamers ontsloot en een private gang die de 
niet-representatieve kamers verbond aan het representatieve deel van de woning en de private trappartij. 
Om de twee ontsluitings types te verbinden werd gebruikt gemaakt van de ‘Berliner Zimmer’ principe en 
werd een en$ lade in de representatieve kamers geïntroduceerd.

Met dit onderscheid in ontsluiting ontstaat automatisch een duidelijke scheiding in de woning op het 
gebied van functie, openheid en representativiteit. 

De functie en de ontsluiting de$ niëren de openheid van de kamer en daarmee ook een groot deel van de 
representativiteit. De meest representatieve kamer is de kamer die direct ontsluit aan de gang en alleen met 
een en$ lade aan de ‘Berliner Zimmer’ verbonden is. Dit is de meest openbare kamer omdat deze het  dichtst 
bij de entree ligt, het eenvoudigste af te scheiden is en de belangrijkste plek in de woning inneemt.

Als laatste komt de openheid van aangrenzende openbare ruimte aan bod. Deze is van groot belang 
voor de functionele verdeling van de woning. In de hoven liggen meestal de representatieve delen van de 
woningen en in de vernauwingen de private delen. 

Over het algemeen zijn deze woningen ruim gedimensioneerd en vormen deze door het openbare karakter 
van het hof adressen wat een belangrijke impuls is voor de kwaliteit van de woning. De accentuering van 
de representativiteit van de kamers in de plattegronden is door het publieke karakter van het hof van groot 
belang en krijgt minimaal vervolg in de façade.

Door samenvoeging van de modelplattegronden ontstaat de massa, het gebouw, die de contramassa, het 
hof, vormt. De totstandkoming van deze samenvoeging is in $ g.35 gemodelleerd en vormen de eerste zeven 
stappen. De vervolg stappen zijn sterk casus afhankelijk en zijn de architectonische accentuering. 

In deze casus is één additionele stap gezet ten opzichtte van de andere cassusen die de typologie de$ nieert. 
Om de lineariteit van het hof beheersbaar te maken en de dichtheid te verhogen wordt de straat in stap 6 
ritmisch vernauwd waardoor aan de achterkant lichthoven noodzakelijk worden. 

De laatste stappen formuleren de architectonische aanpassingen. Het plattegrondmodel levert bij te 
rationele implementatie in de hoeken problemen met daglichttoetreding, de gebouwdiepte wordt ter plaatse 
gereduceerd. In dit type is de entree van het gebouw van groot belang waardoor dit architectonisch sterk 
geaccentueerd wordt. Eerst wordt het volume plaatselijk vergroot en vervolgens wordt een representatieve 
trap geplaatst. Daarmee ontstaat een logische hiërarchie van entrees waardoor het gebruik van het gebouw 
en het hof helder wordt.
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4.4 Casus 3, het organische hof

Het hof is in twee fasen gerealiseerd,

Naam: RIEHMERS HOFGARTEN

Bouwjaar: 1881-1899

Opdrachtgever: W.A.F. Riehmer & O.Mrosk

Architect: W.A.F. Riehmer

Gerealiseerd: 185 woningen

Naam: MIETHAUSGRUPPE ST. BONIFATIUS

Bouwjaar: 1906-1907

Opdrachtgever: Mietshausgruppe St. Bonifatius

Architect: M. Hasak en Sodemann

Gerealiseerd: 85 woningen

Ontstaansgeschiedenis

De initiatiefnemer en architect van de Riehmers Hofgarten, Wilhelm Riehmer was destijds een van 
de weinige private bouwheren in Berlijn. De bouwkundige status van de Berlijnse woningbouw was in 
grote crisis door een overaanbod, onhygiënische toestanden en buitensporige huren. Riehmer was zich 
ervan bewust, wilde hij vastgoed ontwikkelen, dat zulks alleen succesvol kon zijn als hij uitzonderlijke 
woonkwaliteiten kon realiseren. Dat wilde hij bereiken door het karakter van het hof open en doorwaadbaar 
te maken waardoor het onderdeel werd van de stad en een ‘Vorderhauscharakter’ kreeg. Het grote voordeel 
daarvan was dat hogere huuropbrengsten mogelijk waren, een mooie bijkomstigheid was dat het wonen 
ook hygiënischer werd. Daarmee werd de basis gelegd voor een kwalitatief gezond, architectonisch en 
stedenbouwkundig project, zonder de kosten voor de realisatie te verhogen.13  

De intentie voor de bouw van de Hofgarten was dus noch van sociale, artistieke of stedenbouwkundige 
aard. De bouw van een poreus bouwblok achtte hij simpelweg veel rendabeler omdat de hofgebouwen 
een ‘Vorderhauscharakter’ kregen en daardoor een hogere huur opbrachten. Om dit te maximaliseren 
wilde hij voorkomen dat het hof zou gaan functioneren als een nieuwe verkeersstraat. Eerdere ervaringen 
daarmee bleken namelijk negatieve gevolgen te hebben voor de waarde van de hofwoningen. Het hof werd 
verbonden met de straat door drie openingen in de blokwand, welke werden bekroond met hoekgebouwen. 
Het Polizeipräsidium was geen voorstander van de brede openingen omdat die de logica van het stratennet 
zouden doorbreken. Het Präsidium eiste een sterker onderscheid tussen de straat en het hof. Daarop werd 
gereageerd met de bouw van het eerste poortgebouw aan de Grossbeerenstrasse.14

De meanderende structuur van de hofgebouwen maakte een grotere verdichting mogelijk zonder de 
ruimtelijke kwaliteit van het project aan te tasten. Om te voorkomen dat deze kwaliteit in de toekomst 
aangetast zou worden door een verdere verdichting van het hof, werden op belangrijke punten balkons en 
raamopeningen gemaakt.15 Om de hofkwaliteit te verbeteren liet Riehmer in 1895 een tweede poortgebouw 
realiseren aan de Yorckstrasse. Het hof begon de vorm te krijgen van een private straat. Dit werd 
gecompleteerd door de verbinding van beide poortgebouwen en de aanleg van de tuinen.

Door bewust meerwaarde te creëren voor de woningen in zijn nieuwbouwproject is Riehmer erin geslaagd 
een hof van grote kwaliteit te realiseren dat voldoet aan alle aspecten die in de synthese H3. noodzakelijk 
werden geacht.



102 

38. Massa &

Contra-Massa

39.  hofi nrichting

40. hofsymmetriën



103 

Stedenbouwkundige kenmerken
Het gebouw en het hof van de Riehmers hofgarten, zijn onderdeel van een bouwblok van 260m x 200m 

en neemt ongeveer de helft van het bouwblok in met een afmeting van 180m x 100m. Daarbij zijn drie 
straatwanddoorbrekingen gerealiseerd om het hof onderdeel te maken van de openbare ruimte. Door de 
grondvorm van het perceel is het hof uit noodzaak ontstaan.

De meanderende massa realiseert aan de voor- en achterkant van de hofstraat private en semiprivate 
hoven. Dat is mogelijk door de breedte van het beschikbare kavel. Hier werd naast een 6m o= set nog een 
12m o= set gedaan omdat anders de hofruimte te groot zou worden en de dichtheid niet toereikend was. De 
woningen die daarin gerealiseerd werden zijn wederom gebaseerd op een basisplattegrond die de condities 
schept voor openbaar en niet-openbaar. De breedte van de hofstraat was 14m - 18m en lag daarmee boven 
de minimale breedte voor een publieke straat. De inrichting van het hof en de hofstraat probeerde het hof 
en de straat met elkaar te verbinden waardoor het hof een duidelijk straatkarakter kreeg. Ook de positie van 
de entrees moest eraan bijdragen om het hofkarakter op te he= en ten voordele van een straatkarakter.  Met 
deze kernkwaliteiten is het hof een hybride tussen een stedelijke ruimte en een private ruimte.

Om de openbaarheid van het hof te versterken werden de plinten van de kopgebouwen en de 
vooruitstekende massa’s als openbare functies ingericht. 

41. woningverdeling

42. ontsluiting & 

routing
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X. bijschrift

43. hof façades en 

subhof façade 

40. straatfaçade
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Straat- en hoffaçade
De straatfaçade is rijk geornamenteerd op basis van barokke principes. De driedelige horizontale en 

verticale geleding zijn essentiële elementen die de gevel gestalte geven. 
De plint strekt over twee lagen en is door een hogere verdiepingshoogte en grotere gevelopeningen 

duidelijk leesbaar in de façade. In het midden van de gevel ligt de entree naar het hof die sterk aangezet is 
met een verticaal accent die over de gehele façade doorloopt.   

Het lijf is horizontaal en verticaal uit drie delen opgebouwd, gekoppeld aan de representativiteit van de 
achterliggende woning. In deze casus is deze verdeling het beste duidelijk. De tweede en derde verdieping, 
krijgen grotere ramen en een sterkere decoratie. De 5e verdieping is tevens de kop van het gebouw en krijgt 
kleinere ramen waardoor de massa zich sluit. Over de gehele façade zijn 5 verticale elementen aangebracht 
die de hiërarchieën van de façade duidden. Deze komen overeen met de representatiefste kamers en zijn 
van verschillende schaalniveaus. De entree is het belangrijkst, vervolgens de twee afsluitende hoeken en als 
laatste het accent op de tussenliggende geveldelen.

De binnenkant van het hof is minder gedecoreerd maar heeft nog altijd een zeer rijke decoratie. Dit komt 
door de ambitie van de eigenaar om een volwaardige straat te ontwerpen met private kwaliteiten. Dezelfde 
architectonische elementen komen ook hier terug en zijn lichtelijk te onderscheiden van de voorgevel.

Om gelijkwaardige architectonische uitdrukking te krijgen liggen ook hier dezelfde architectonische 
regels en ornamentering ten grondslag aan beide façades. In dit geval is de ho= açade echter in mindere 
mate een abstractie van de straatfaçade waardoor een publieker hofkarakter ontstaat.
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De plattegrond types
Uit ! g.41 blijkt dat er vier type plattegronden in het gebouw te vinden zijn op basis van daglichttoetreding, 

de gesloten hoek, de open hoek,  de enkelzijdige woning en de tweezijdige woning. Deze zijn allemaal te 
reduceren tot één modelplattegrond die in het gebouw geschakeld is om het volume te vormen. Daarvoor 
zijn verschillende uitzonderingen op de regel nodig. 

Om te onderzoeken hoe de modelplattegrond gevarieerd wordt en hoe die relateert aan de 
stedenbouwkundige opzet en de façade, worden drie hoekoplossingen en de basisplattegrond geanalyseerd.  
Daaruit blijkt een grote onderlinge afhankelijkheid waardoor de plattegrond van groot belang is voor de 
relatie tussen de private ruimte, de collectieve ruimte en de straat.
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45. basis elementen
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geëxplodeerd
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collectieve ontsluiting

private ontsluiting

collectieve entree

private entree

47.Ontsluiting & Entree
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publieke straat

hofstraat

gedeelde hof

achterliggende hof

andere bebouwing

48.Hoftypologie
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49.Functieverdeling

ontsluiting

keuken

kamer

arbeid

badkamer/toilet
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50.Representativiteit

openbaar

semi-privé

privé
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het blok
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De samenvoeging van het model tot een geheel plan
De geanalyseerde plattegronden zijn wederom een compositie van twee tegenovergestelde kamertypes, 

de representatieve en de niet-representatieve kamer. De de! niërende factoren zijn als volgt vormgegeven:
De plattegrondontsluiting is in elke variant vormgegeven als een gang waarbij de ‘Berliner Zimmer’ en de 

en! lade noodzakelijk zijn om de woningen te ontsluiten. Deze noodzaak komt voort uit de complexe hoeken 
die ontstaan door de schakeling van de modelplattegronden. 

In deze casus is de openbaarheid van de aangrenzende openbare ruimte van groot belang voor de 
verdeling van de representativiteit in de woning. Door de dubbele daglichttoetreding wordt de plattegrond 
opgedeeld in een representatieve kant en een niet-representatieve kant. De positie van de representativiteit 
is afhankelijk van het openbare karakter van de aangrenzende ruimte. De gang verbindt het representatieve 
deel met het niet-representatieve deel van de plattegrond. 

Door deze de! nitie van representativiteit worden de functies van de woningen gede! nieerd. De meest 
representatieve kamer is de kamer die op de belangrijkste plek in de openbare ruimte ligt, de hoek. 

Over het algemeen zijn deze woningen ruim van opzet en zijn ze van grote kwaliteit door het openbare 
karakter van het hof. De representativiteit van de façade en de inrichting van de openbare ruimte dragen 
daar in grote mate aan bij.

Door samenvoeging van de modelplattegronden ontstaat de massa, het gebouw, die de contramassa, het 
hof, vormt. De totstandkoming van deze samenvoeging is in ! g.51 gemodelleerd en vormt de eerste zeven 
stappen. De vervolgstappen zijn sterk casus afhankelijk en zijn de architectonische accentuering. 

In deze casus zijn twéé onderscheidende stappen te herkennen die noodzakelijk zijn door de vorm van 
het perceel, stap 5 en 6. Door de breedte van de straat en de noodzakelijke verdichting, is een tweede o% set 
van 12m gedaan. Deze kan breder zijn omdat deze aan twee kanten daglicht toelaat. De volgende stap 
verbindt de 6m en de 12m met elkaar en schept daarmee convexe en concave openbare ruimte waardoor een 
meanderende structuur ontstaat. 

De laatste stappen formuleren de architectonische aanpassingen. Het plattegrondmodel levert bij te 
rationele implementatie in de hoeken problemen met daglichttoetreding. De gebouwdiepte wordt ter plaatse 
gereduceerd. In dit type worden vervolgens de hoeken architectonisch en programmatisch geaccentueerd 
waardoor deze belangrijke elementen voor de hiërarchie van het hof worden.
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4.5 De Potsdamse casus
De stedenbouwkundige en architectonische kenmerken van het Potsdamse bloktype zijn al uitvoerig in 

H1.5 besproken. Daaruit zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen met betrekking tot de 
kenmerken van het Potsdamse bloktype en de façade architectuur. 

De basis van het Potsdamse bloktype is dat het samengesteld is uit een grote verscheidenheid aan openbare, 
collectieve en private hoven en een historische blokrand. Deze zijn allemaal noodzakelijk voor de kwaliteit 
van het blok omdat ze allemaal een eigen unieke toegevoegde waarde hebben. In het gekozen blok, zie H3.,  
zijn niet alle deze elementen meer aanwezig en deze kunnen zich zonder ingrijpen niet meer ontwikkelen. 
De percelen van de gebouwen aan de blokrand zijn opgeslokt door de grote schaal van het braakliggende 
hof. Daardoor is het private initiatief van de blokrand verstoord omdat deze geen plek meer heeft voor 
uitbreiding. Kleinschalige collectieven kunnen zich daarom niet meer ontwikkelen. 

Het braakliggende hof in het bouwblok wordt sporadisch ingevuld met geïsoleerde gebouwen. Er is geen 
overkoepelende visie voor de ontwikkeling van het hele hof waardoor het afbreuk doet aan de omgeving 
terwijl het, gezien de casestudies, het theoretisch en historische onderzoek, juist een grote bijdrage kan 
leveren. Dit bouwblok is dus gefragmenteerd geraakt, maar het kan door de kwaliteiten van het Potsdamse 
bloktype te herstellen weer van toegevoegde waarde voor de openbare ruimte worden.

Om een ontwerp te kunnen maken, die de voorgaande problematiek kan herstellen, en uiteraard de 
hoofdvraag en de ontwerpopgave moet beantwoorden, moet de architectonische uiting van het blok en de 
hoven dit blok geanalyseerd worden. Uit de analyse van H1. kwam duidelijk naar voren dat de architectuur 
van de ho% açade een abstractie was van de straatfaçade waardoor die een neutraal karakter kreeg. Om 
vanuit de Potsdamse typologie te ontwerpen is dus onderzoek nodig naar de architectonische elementen 
waaruit de straatfaçade is opgebouwd. Deze kunnen vervolgens geabstraheerd worden waardoor een 
ho% açade ontworpen kan worden.

Kleinschalig collectief
Grootschalig collectief

Entree publiek

Entree collectief
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De architectuur van de casus
Voor de analyse van de architectonische elementen van de straatfaçade zijn drie gebouwen gekozen. Deze 

gebouwen zijn de poortgebouwen, die de entree zijn naar het braakliggende hof van het gekozen bouwblok. 
Deze analyse formuleert de architectonische basisregels voor de ontwerpopgave in het volgende hoofdstuk 
‘het Ontwerp.’ 

De architectuur van de façade is gebaseerd op de gevelopeningen en wordt vervolgens gedecoreerd of 
geornamenteerd op basis van representativiteit. Dit vormt samen een hiërarchie in de façade die het gebouw 
horizontaal en verticaal beëindigd. 

De horizontale geleding is opgebouwd uit drie elementen, de plint, het lijf en het kopstuk. In elk gebouw 
is de raamafmeting in elk onderdeel vrijwel hetzelfde maar is de accentuering onderscheidend. De plint 
wordt massiever gemaakt door de toepassing van een horizontaal reliëf waardoor de ramen een duidelijke 
omlijsting en bekroning krijgen. In het lijf zijn alle ramen omrand met een lijst en soms bekroond, afhankelijk 
van de verdiepingsvloer. Want ook hier geldt dat de kwaliteit van de woningen afnam per hogere verdieping 
waardoor de representativiteit minder werd. De kop wordt altijd met een kroonlijst gestart en is afgemaakt 
met een zadeldak dat noodzakelijk was voor de hemelwaterafvoer.  

De verticale geleding accentueert het gebouw als eenheid in het straatbeeld. Om dat te bereiken moeten 
belangrijke elementen in de gevel geaccentueerd worden, het midden en de eindes van de façade. In het 
midden is in twee van de drie gevallen de hofentree geplaatst die als verticaal element geaccentueerd wordt. 
Dat accent wordt versterkt door een extra volume en de extra ornamentering van de ramen. De eindes van 
de gevel worden ook geaccentueerd met de ornamentering van de ramen. 

De gevelopening en het raam zijn de belangrijkste architectonische elementen die dankzij de ornamentering 
belangrijke accenten geven in de gevel. Dit wordt soms aangevuld met een massa die het accent versterkt 
maar dat is niet het primaire architectonische middel.
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4.5 Modellen en koppeling Potsdam
In deze paragraaf worden alle voorgaande conclusies uit het Historisch, Theoretisch, Synthese en 

Typologisch onderzoek samengevat in ruimtelijke ontwerpkaders die handvaten bieden voor het ontwerp 
in H5.

Stedelijk model conclusie

De geanalyseerde casussen lijken niet de ambitie te hebben om een hoftypologie te ontwikkelen. Het 
ontstaan van de typologie is het resultaat van de randvoorwaarden van de locatie, het plattegrond model en 
het façade model. De massa en contramassa worden gevormd door de gevolgen van restrictieve regelgeving 
in plattegrond en bouwvolume. De ontwerpers proberen deze regelgeving met een maximale dichtheid in 
te vullen, het resultaat daarvan is de hof- en gebouwvorm. De vorm van het gebouw en het hof komt voort 
uit het model zoals in ! g.56 is weergegeven. Dat stappenplan maakt op één belangrijk punt een uitzondering 
waardoor de verschillende typologieën locatiegebonden worden en wordt hieronder beschreven:

1. Het belangrijkste gegeven is het kader voor bebouwing, het perceel. 
2. Vervolgens wordt het kader 6m geo% set, dat is de maximale gebouwdiepte als aan één kant daglicht 

kan toetreden. 
3. Om het hof de structuur van het morfologische basismodel van de stad niet te laten verstoren worden 

de koppen afgesloten, het collectief ontstaat als gevolg daarvan omdat het collectieve hof als verlenging 
van de openbare ruimte gaat functioneren.

(4.)In deze stap wordt gereageerd op de locatiespeci! eke kenmerken. Bij de Riehmers Hofgarten is het resulterende 

hof veel te groot en is het mogelijk een grotere dichtheid te realiseren door een 12m o" set te doen, de maximale 

gebouwdiepte als aan twéé kanten daglicht kan toetreden.

4. De ruimte en contra ruimte worden gevormd door te reageren op de contextuele eigenschappen, door de 6m 

laag en de 12m laag e" ectief te koppelen of door de straat te vernauwen door een straatritmiek en achterhoven 

of door de hoven te segmenteren als een lineaire sequentie met hoven met verscheidene karakters.

5. Als laatste worden de doorgangen gerealiseerd die de stad en het hof met elkaar verbinden en de 
openheid de! niëren. 

De latere stappen die in de casus analyse onderzocht werden waren casus speci! ek en gingen in op de 
architectonische accenten die de modelplattegrond locatie speci! ek maken. Deze zijn afhankelijk van de 
parameters die het plattegrondmodel en de stedenbouwkundige situatie de! niëren en zijn voor de Potsdamse 
casus niet te abstraheren tot een model en  zullen vanuit de ontwerper geformuleerd moeten worden.

Dit stedenbouwkundige model formuleert het stedenbouwkundige kader waarmee de architectonische 
modellen geïmplementeerd kunnen worden. Tevens formuleert het de stedenbouwkundige voorwaardes 
waarmee de architectonische modellen locatiespeci! eke accenten kunnen krijgen. Het beschreven 
massamodel van ! g.56 garandeert daarmee een aantal belangrijke kernwaardes voor de collectiviteit: het 
verdicht maximaal terwijl het de woonkwaliteit garandeert en de relatie van het hof tot de openbare ruimte 
de! nieert. De uitgangspunten zoals deze hier zijn geformuleerd kunnen daarom geïnterpreteerd worden op 
nieuwe locaties waar ze gelijke kwaliteiten kunnen realiseren. Daarom zal dit model als uitgangspunt dienen 
voor de Potsdamse hofcasus.
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Plattegrond model, conclusie

Door onderzoek naar de relatie tussen de openbare ruimte, het hof en de woning is er een opvallende 
conclusie te trekken. De plattegrond is gebaseerd op een plattegrondmodel dat gevarieerd wordt in de 
locatie waardoor het ontwerp locatiespeci! ek wordt. Het ontwerp voor deze modelplattegrond is opvallend 
genoeg niet gebaseerd op een functionele verdeling maar op de aanwezigheid van twee tegenovergestelde 
kamertypologieën: de representatieve en de niet-representatieve kamer. Het onderscheidt tussen deze 
kamertypologieën is als volgt:

De representatieve kamer, heeft een belangrijkere plek in de openbare ruimte, krijgt een accent in de façade, 
is op een belangrijke plek in de woningontsluiting geplaatst, is groter, bevat vaak een en! lade en is daarmee 
geschakeld aan andere representatieve kamers, heeft een representatief balkon en is afhankelijk van de 
aanwezigheid van het andere type (de niet-representatieve kamer). De functies die er gehuisvest kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld een woonkamer, zitkamer, ontvangstkamer, receptiekamer, open werkplek of 
niet-woonfuncties zoals een kantoorruimte.

De niet-representatieve kamer, heeft een secundaire plek in de openbare ruimte, is in de plattegrond zover 
mogelijk van de woningontsluiting gepositioneerd, is meestal kleiner, is geïsoleerd en is afhankelijk van 
de aanwezigheid van het andere types (de representatieve kamer). De functies die er gehuisvest kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld een slaapkamer, badkamer, opslag, private werkkamer of niet-woonfuncties zoals 
een privaat kantoor en dergelijke.

Hoe deze twee types vervolgens samengevoegd worden tot een functionerende woningplattegrond, is 
sterk afhankelijk van de locatie en de sociaaleconomische randvoorwaarden voor de woning. Daarvoor is 
het in ! g.57 afgebeelde model handzaam. Deze vat de modelplattegronden van de casussen samen om de 
samenvoeging van de twee kamertypes mogelijk te maken. 

Te beginnen met het de! niëren van de diepte van de basisplattegrond. Deze is afhankelijk van de 
daglichttoetreding, 6m of 12m diep. Om vervolgens in de situatie te kunnen variëren zullen deze twee  
blokken model moeten staan om de hoeken op te lossen.

 Vervolgens wordt de positie van de verticale ontsluiting gekozen, deze zal altijd diep in de hoek geplaatst 
worden omdat daar de daglichttoetreding het moeilijkste is.

Dan kunnen de appartementen over de woningen verdeeld worden. 
Als dit gede! nieerd is wordt de plattegrondontsluiting, de gang, geplaatst. Deze ligt afhankelijk van de 

basisplattegrond in het midden of achterin omdat deze afhankelijk is van de daglichttoetreding.
 Vervolgens kunnen de kamers gedi% erentieerd worden waarbij rekening gehouden wordt met de afmeting 

en de onderlinge verbinding om representatieve of niet-representatieve karakters te maken.
Het resultaat is een woningplattegrond die door zijn variëteit aan openbaarheid een gebalanceerde relatie 

tot de openbare ruimte en een grote functionele diversiteit mogelijk maakt.

Het geformuleerde plattegrond model schept het kader voor doorontwikkeling en interpretatie voor het 
ontwerp in H5. 
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Façade model  |  Berlijn & Potsdam, conclusie

Door de beperkte ontwikkeling van het grote Potsdamse collectieve woonhof, is voor het typologische 
onderzoek alleen de uitingsvorm van de straatfaçade en de ho% açade relevant. Daarbij is de koppeling 
tussen de locatie speci! eke architectonische kenmerken en de architectonische kenmerken van de casussen 
geschikt om een façade model te formuleren ter doorontwikkeling.

In het historisch onderzoek kwam naar voren dat de hofgebouwen altijd een abstractie zijn van de 
straatfaçade en daardoor een neutraal uiterlijk krijgen. Het Berlijnse model laat zien dat representativiteit 
toch gewenst is omdat deze de verbinding met de openbare ruimte en de adresvorming in het hof versterkt. 
Vanuit de Potsdamse abstraherende typologie zal de straatfaçade als uitgangspunt dienen. Deze zal 
geïnterpreteerd worden in het ontwerp voor de ho% açade waardoor representativiteit wel van belang wordt  
maar niet overheersend aanwezig is. Door kleine variaties op de basis principes van de straatfaçade zal een 
ontwerp ontstaan dat representatieve kwaliteiten weet te waarborgen met minimale middelen. Daarmee 
wordt zowel recht gedaan aan het Potsdamse type als het Berlijnse type.

De primaire architectonische elementen die de straatfaçades de! niëren van het Berlijnse type en 
het Potsdamse type zijn in ! g. 56 tot een model geabstraheerd. Elke façade begint vanuit een massa die 
vervolgens geopend wordt door uitsnijdingen in de façade te maken. Deze uitsnijding zijn rechthoekig 
waardoor de verticaliteit van de façade versterkt wordt. Dan worden verschillende horizontale en verticale 
accenten in de gevel gerealiseerd. De belangrijkste verdeling is  de horizontale geleding. Deze beëindigt het 
gebouw en maakt de representativiteit van de verdiepingen onderdeel van de façade. Vervolgens wordt de 
representativiteit van de verdiepingen versterkt door de gevelopeningen navenant te ornamenteren. Als 
laatste volgt de verticale geleding van de façade, de laatste laag. Deze accentueert het midden en de hoeken 
van het gebouw waardoor het een onderscheidbaar element in de straat wordt. Deze accenten worden 
aangebracht met verschillende ornamenten en gevelaccenten.

Deze primaire architectonische elementen vormen de basis voor het ontwerp van de ho% açade, het 
ho% açade model. 

Vervolg,

De ruimtelijke modellen voor het beantwoorden van de ontwerpvraag zijn bij deze geformuleerd en zullen 
in het volgende Hoofdstuk geïnterpreteerd en doorontwikkeld worden,
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In dit Hoofdstuk zal op basis van de getrokken conclusies en modellen een ontwerp geformuleerd worden 
dat antwoord moet geven op de ontwerpopgave die in het Hoofdstuk ‘Synthese ’ is geformuleerd, namelijk:

Hoe moet het grootschalige wooncollectief worden vormgegeven opdat het een verlenging wordt 

van de openbare ruimte van de stad? 

Deze vraag fungeert als basis om middels een ruimtelijk ontwerp een antwoord te geven om de 
a-generieke kwaliteit van de stad te versterken. Het ontwerp moet vanuit het Potsdamse collectieve 
bloktype en in het bijzonder het grootschalige collectieve hof de doorwaadbaarheid van het gridmodel en 
de inwonerconcentratie verhogen. 

In het typologische onderzoek zijn middels analyse van de locatie en verschillende signi! cante casussen, 
ruimtelijke modellen opgesteld die de ontwerpvraag kunnen beantwoorden. Zoals uit het Theoretisch 
onderzoek naar voren kwam zal volgens de methode van Rossi en Monestiroli het ontwerp primair vanuit 
deze modellen beredeneerd worden waarbij de invloed van de ontwerper, ‘creativiteit,’ zover mogelijk 
uitgesteld wordt. De ruimtelijke modellen zullen in dit Hoofdstuk dus als uitgangspunt genomen worden 
om tot een ontwerp te komen dat de gestelde ontwerpopgave kan oplossen.

Allereerst zal het gefragmenteerde bouwblok, dat als casus, dient geschikt gemaakt worden voor 
doorontwikkeling. Vervolgens zullen de modellen van H4. per schaal toegelicht en geïnterpreteerd worden 
op deze locatie. Daaruit komt een modelontwerp voort dat op verschillende schaalniveaus, namelijk 
stedenbouwkundig, de plattegrond en de façade, een basis legt. Dit modelontwerp legt de basis voor het 
uiteindelijke ontwerp dat, middels de ‘creativiteit’ van de ontwerper, gevarieerd wordt door lokale en 
potentiële kwaliteiten van het model te benutten. Tezamen resulteert dit in  een ontwerp dat de gestelde 
ontwerpopgave oplost en de a-generieke kwaliteit van de stad garandeert.
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5.1 Het herdefi niëren van het Potsdamse blokmodel 
Analyse levert dat het Potsdamse collectieve bloktype in het betre% ende bouwblok niet meer functioneert. 

Om het grootschalige collectieve hof door te kunnen ontwikkelen zal eerst het functioneren van het 
Potsdamse collectieve bloktype herstelt moeten worden. Aan de hand van een aantal  stappen zal toegelicht 
worden hoe dit bewerkstelligd wordt. Het resultaat daarvan vormt de uitgangspositie voor het ontwerp van 
het grootschalige braakliggende collectieve hof.

 
De eerste stap voor het herstel van hetPotsdamse collectieve bloktype is het herstellen van de perceelgrens 

aan de achterkant van de blokrand. Er is gebleken dat deze in Potsdam doorgaans ten minste ≈20m. Het 
herstel van deze grens zal enerzijds private en kleinschalige collectieve ontwikkeling aan de blokrand 
herstellen en leidt anderzijds tot het kader/perceel voor het grootschalige collectieve hof. 

De tweede stap is het verwijderen van de problematieke elementen die het kader voor het grootschalige 
collectief doorbreken.

De derde stap trekt de bestaande entrees van de blokrand door tot binnen de 20m o% set waardoor het hof 
toegankelijk wordt.

De vierde stap creëert een additionele entree aan de Noordkant van het bouwblok waardoor het collectief 
zichtbaar wordt in het straatbeeld.

Deze maatregelen formuleren de lokale randvoorwaarden voor de maximale afmetingen van de 
doorontwikkeling van het grootschalige collectieve hof. Tevens resulteren deze maatregelen in het herstel 
van private initiatieven aan de blokrand waardoor een grotere variëteit aan collectiviteit in het bouwblok 
ontstaat. Samen met het nieuwe grootschalige collectieve woonhof zullen deze maatregelen het bouwblok 
zowel in functie- als inwonerdichtheid verrijken omdat het Potsdamse collectieve bloktype hersteld is..

oplossen problemen

nieuwe entree introduceren

bestaande entrees doortrekken

potentie van nieuwe verdichting en ontwerpopgave
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5.2 Het formuleren van het modelontwerp
Het ontwerp begint bij de interpretatie van de ruimtelijke modellen zoals deze in H4. geformuleerd zijn. 

Daarbij is onderscheid gemaakt in een stedenbouwkundig model, een plattegrond model en een façade 
model. Door deze modellen te interpreteren naar de huidige situatie en locatie zullen zij samen de basis 
vormen voor het ontwerp. Daarom zal eerst het stedenbouwkundig model worden vastgesteld alvorens ook 
het plattegrond model en het façade model worden gede! nieerd. Samen zullen zij het modelontwerp vormen 
dat de basis is voor het ontstaan van varianten die samen een locatiespeci! eke ontwerp zullen vormen.

Het stedenbouwkundige model

De interpretatie van het stedenbouwkundige model van H4. in dit ontwerp zal met name vanuit de 
huidige bouwkundige regelgeving gede! nieerd worden. Daarbij zal de relatie tussen de private ruimte, 
de collectieve ruimte en de openbare ruimte een centraal aandachtspunt zijn bij de implementatie van de 
regelgeving en het model. Samen vormen zij de basis voor de massa en de contramassa van het hof en het 
gebouw.  De totstandkoming van het afgebeelde volume zal in het vervolg stap voor stap worden toegelicht.
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De perceelgrens

De uitgangspositie voor het te bebouwen perceel is 
bepaald in §5.1. 

6m o" set

Door restrictieve bouwkundige wetgeving 
en brandveiligheid is het niet geoorloofd om 
gevelopeningen te maken binnen 5m van de kavelrand. 
Daarom zullen de woningen die aan de perceelgrens 
grenzen maar aan één zijde daglichttoetreding mogen 
hebben. Deze woningen hebben daaarom een restrictie 
van 6m gebouwdiepte om voldoende daglicht te 
garanderen. Om in het grootschalige wooncollectief 
een maximale inwonerdichtheid te realiseren zal de 
massa van het gebouw dus allereerst vanuit een 6m 
o% set van de perceelgrens totstandkomen. De hoogte 
van deze massa zal relateren aan de bebouwing van de 
omringende blokrand en is daarom gemaximaliseerd 
tot ongeveer 12m, oftewel vier woonlagen.
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Het sluiten van het hof

De massa die in de vorige stap ontstaan is vormt 
de eerste tekenen van een collectief hof. Om de 
overgang tussen de openbare ruimte en het collectieve 
hof beheersbaar te maken zullen hofopeningen 
gerealiseed worden. Drie van de vier hofopeningen 
zijn al aanwezig en zijn van bescheiden aard. Daar zijn 
de entrees in de bestaande bebouwing opgenomen. 
De schaal van dit hof vraagt echter om een sterker 
verband met de openbare ruimte omdat het een 
duidelijke verlenging ervan moet zijn. Daarom 
wordt een vierde opening gerealiseerd. Deze wordt 
bekroond met een poortgebouw welke door de 
duidelijke aanwezigheid in de openbare ruimte de 
zichtbaarheid van het collectief in de openbare ruimte 
versterkt.

Additioneel element

De verhouding tussen hofoppervlakte en 
inwonerdichtheid is niet optimaal om de 
inwonerdichtheid van het colleciteve hof te 
maximaliseren. Daarbij kan door de uitgestrektheid 
van de massa niet van een heldere collectieve ruimte 
gesproken worden. Daarom wordt een additionele 
massa toegevoegd die de inwonerdichtheid verhoogt 
en de schaal van het hof beheersbaar maakt. Daarmee 
ontstaan afhankelijk van de aard van de hofentree 
verschillende openbare karakters in het collectieve 
hof.
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12m o" set

De maximalisering van de inwonerdichtheid maakt 
het noodzakelijk, nóg een o% set te doen. Deze o% set 
kan echter breder zijn omdat deze woningen aan twéé 
kanten van daglicht worden voorzien. Daarom is nu 
uitgegaan van een 12m o% set. 

Het koppelen en scheppen van ruimte

Vervolgens worden de 6m en 12m ring gekoppeld 
door massa weg te snijden. Dit is noodzakelijk 
om beide types van voldoende daglichtoetreding 
te voorzien. Dit resulteert in een meanderend hof 
dat een grote verscheidenheid aan hofkarakters 
realiseert. De verlenging van de openbare ruimte zal 
daarom geen probleem  vormen voor de privaatheid 
van de woningen in het collectief. Er zijn in dit 
diagram 3 hoftypes te onderscheiden op basis van hun 
openbaarheid en schaal van gebruik: de hofstraat, het 
gemeenschappelijke hof en het gedeelde private hof.

Architectonische implementatie

Hiermee is het stedenbouwkundig model compleet. 
Op basis van dit model zal in het vervolg een 
plattegrond model geformuleerd worden dat de 6m 
en 12m vorm mogelijk maakt. Tevens wordt middels 
het façade model een architectonisch antwoord 
geformuleerd. Beide modellen zullen beredeneerd 
worden op basis van het stedenbouwkundig model en 
vanuit de gewenste relatie van de private, collectieve 
en openbare ruimte.
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X. bijschriftX.X. bijschrift

Het plattegrond model

Het plattegrond model dat in H4. is geformuleerd vormt de basis voor dit ontwerp en zal door de 
randvoorwaarden van het stedenbouwkundig model en de interpretatie van huidige sociale en economische 
wensen een doorontwikkeling van het collectieve type vormen. 

Bij de interpretatie van de kwaliteiten van het plattegrond model van H4. blijkt dat de beheerste relatie 
met de openbare ruimte het belangrijkst uitgangspunt was die de relatie van het collectief tot de openbare 
ruimte de! nieerde. De relatie tussen de openbare ruimte en de private ruimte wordt in deze ontwerpen 
gede! nieerd vanuit de representatieve en niet-representatieve kamer. Deze twee tegenovergestelde types 
zullen in dit ontwerp de basis vormen voor het plattegrond model van 6m en 12m die nodig zijn  gebleken 
om het stedenbouwkundig model mogelijk te maken. 

Eerst zal een representatief en niet-representatief ensemble van kamers worden ontworpen welke de basis 
zullen vormen voor de  samenstelling van het 6m en 12m plattegrond model. De twee kamerenesmbles 
de! niëren de uitersten vormen van openbaarheid die noodzakelijk zijn voor de bruikbaarheid van de 
woning. Namelijk, de meest private en de meest openbare kamer. Met architectonische accenten en 
ruimtelijke kenmerken krijgen deze kamertypes hun typerende karakter. Beide types formuleren daarmee 
speci! eke randvoorwaarden die een brede range aan gebruik mogelijk maken.
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De functionele vrijheid die ontstaat door de benadering van het ontwerp vanuit de openbaarheid van 
de woning in plaats van de functie is van groot belang voor de levensduur van het gebouw en het hof. De 
aanpasbaarheid van de woningen wordt geoptimaliseerd door de beperkte functionele randvoorwaarden. 
Door de verschillende karakters van de plattegrond de! nieert de gebruiker, per gewenste functie, de wens 
voor openbaarheid en representativiteit, en richt aan de hand daarvan een kamer in waar deze functie 
zich zal vestigen. In traditionele begrippen betekent dat bijvoorbeeld een slaapkamer in het private, niet-
representatieve gedeelte en een woonkamer in het openbare, representatieve gedeelte. De 8 exibiliteit van de 
woning wordt daardoor geoptimaliseerd en geschikt voor langdurig gebruik door verschillende eigenaren 
met verschillende wensen of eisen. Daarmee zal dit ontwerp een additie zijn aan het morfologische model 
omdat de veranderende sociale en economische wensen kan opvangen. 

Het ontwerp van een functionele modelplattegrond die de genoemde kwaliteiten bewerkstelligt en 
het stedenbouwkundige model kan vormen zal door een samenvoeging van de representatieve en niet-
representatieve kamer ensembles geschieden. Daaruit komen een 6m en 12m basis plattegrond voort. Om 
het stedenbouwkundig model mogelijk te maken zullen deze basis plattegronde  geëvolueerd moeten worden 
tot verschillende basis hoekoplossingen. Daarmee wordt het mogelijk om met minimale interpretatie het 
stedenbouwkundige model te realiseren. Het plattegrond model is daarme compleet. 

De totstandkoming van het plattegrond model zal hieronder worden toegelicht.
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Het representatieve kamer ensembele 1:75

Het plattegrond model is gebaseerd op een grid van 1,2m waardoor de verscheidenheid in toepassing het 
plan leesbaar houdt.

Voor het ontwerp van de representatieve kamer zijn een aantal kernpunten van belang die vanuit de 
casussen geïnterpreteerd zijn. Daaraan is één belangrijk punt toegevoegd, het franse balkon dat ieder 
raam een additionele kwaliteit geeft. Verder de! niëren alle ruimtelijke en architectonische verschillen het 
onderscheid van representativiteit.

De representatiefste kamer is de middelste kamer die door een en! lade met beide kamers in verbinding 
staat. Daarnaast is deze geaccentueerd met de centrale en hogere entree en de aanwezigheid van het enige 
externe franse balkon welke een herinterpretatie is van het representatieve balkon uit de casussen van H4. 
De materialisering is ook onderscheidend, de vloer is voorzien van visgraatpatroon en het plafond krijgt 
een dubbele setback.

De twee andere kamers hebben door hun positie ten opzichtte van de representatiefste kamer een 
ondergeschikt karakter. Dit wordt versterkt door de dispositie en lagere hoogte van de entree en de 
materialisering die minder gedetailleerd is.

Deze kamers genereren verscheidene gebruikskwaliteiten op basis van hun representatieve voorwaarden.
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Het niet-representatieve kamer ensembele 1:75

De niet representatieve kamers zijn allemaal minder diep en breed dan de representatieve kamer waardoor 
ze een privater karakter krijgen. Daarbij zijn drie niet-representatieve kamers ontworpen die alleen een 
eigen unieke kwaliteit genereren. 

De bovenste kamer is het meest privé door de volledige dispositie van de entree, het ontbrekende frans 
balkon en de onderscheidende materialisering.

De kamer eronder schept gelijkwaardige niet-representatieve condities maar is op een andere manier 
ingericht. De deur is verder naar het midden geplaatst, de materialisering is vriendelijker en de gevelopening 
bevat een frans balkon.

Ook de laatste kamer voldoet hieraan. Deze krijgt een gelijkwaardige afwerking als de voorgaande kamer 
maar is groter van opzet waardoor het geschikt wordt voor een groter scala aan niet-representatieve functies.

Het is van belang bij voorgaande twee ontwerpen te vermelden dat de representativiteit en niet-
representativiteit, naast de ruimtelijke en architectonische voorwaarden, sterk afhangt van de openbaarheid 
van de aangrenzende openbare ruimte. Daarom is dit model pas compleet als het in de context geplaatst 
wordt.
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Het samenvoegen van de representatieve en niet-representatieve modelensembles 1:150

Om een breed scale aan sociale klassen te kunnen huisvesten in het stedenbouwkundige model zijn van de 
6m plattegrond en de 12m plattegrond twee verschillende basisplattegronden ontworpen met verschillende 
oppervlaktes. Deze zijn ontsloten middels twee type verticale ontsluitingen , één met en één zonder lift. 

De ontsluiting van de kleine 6m woningplattegrond geschiedt via een gang die aan de blinde zijde van de 
woning ligt. Deze gang verbindt de niet-representatieve kamers aan de op de kop gelegen representatieve 
kamer.

De grote 6m woningplattegrond vraagt door zijn lineariteit om een onderscheidende ontsluitingen die 
afgeleidt is uit de casussen van H4. De eerst openbare gang ontsluit de representatieve kamers en de tweede 
private gang ontsluit de niet-representatieve kamers.
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De 12m woningplattegrond maakt het mogelijk het karakter van de tweezijdige ontsluiting van de 
woning te benutten om de representatieve kamers aan de voorkant en de niet representatieve kamers aan 
de achterkant van de woning te plaatsen. Daardoor ontsttaat op een eenvoudige manier een onderscheidt 
tussen de representatieve en niet-representatieve kamers. Hier komt de opmerking bij het ontwerp van de 
kamer ensembles helder terug, de representativiteit is ook sterk afhankelijk van de aangrenzende openbare 
ruimte.
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Om de meanderende structuur mogelijk te maken zijn een drietal basis hoekoplossingen nodig die 
voortkomen uit de samenvoeging van de 6m en 12m plattegrond. Zo zijn een T-hoek (3x 12m) een L-hoek  
(12x12m) en een Z-hoek (12x12x6m) nodig. De middelen die bij de 6m en 12m plattegrond zijn gebruikt 
worden nu opnieuw ingezet met inachtneming van de volgende additionele kwaliteit.

De hoek heeft een speciale betekenis in de stedenbouwkundige situatie vanwege zijn duidelijke aanwezigheid 
in de openbare ruimte. Deze heeft daardoor vanwege zijn onderscheidende positie vanzelfsprekend een 
representatiever karakter.

Tevens introduceert de hoekplattegronden een nieuw schaalniveau van openbaarheid in de woning, 
de openbare voorkant, de private achterkant en de semi-openbare zijkant. Daarom wordt met de 
hoekplattegrond de representativiteit van de verschillende kamers verrijkt. Daarbij levert dit doorgaans 
grotere woningen ter compensatie van de beperkte daglichttoetreding in de hoek. Deze hoek wordt 
vanuit de casussen van H4 meestal opgelost door het toevoegen van de ‘Berliner Zimmer’ waardoor de 
daglichtproblematiek geminimaliseerd wordt. De grotere oppervlakte wordt tevens gerechtvaardigd door 
de representatievere plek in het stedenbouwkundige model.

De samenvoeging van deze plattegrondmodellen zal resulteren in een plattegrond die het 
stedenbouwkundige ontwerp mogelijk maakt. Deze is op de volgende pagina afgebeeld.
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Het façademodel

Het ontwerp voor de façade van het gebouw in het hof zal gebaseerd zijn op het façademodel zoals 
geformuleerd in H4. Het interpreteren van dat model zal door de implementatie van de Potsdamse 
randvoorwaarden en de randvoorwaarden van het eerder geformuleerde stedenbouwkundige en plattegrond 
model resulteren in een façade model.

Uit analyse bleek dat de Potsdamse ho% açade een abstractie is van de straatfaçade. Daarom zal het ontwerp 
voor het façade model vanuit het Potsdamse principe het façade model van H4 interpreteren.

Vanwege de schaal van het hof en de wens tot abstractie zullen de architectonische basisregels op een 
grotere schaal geïnterpreteerd moeten worden en gebruik moeten maken van minder middelen. Het primaire 
architectonische element van alle Potsdamse façades in de stadsuitbreidingen, is de gevelopening. Door 
het decoreren en aankleden van de gevelopening wordt met dit middel de belangrijkste architectonische 
uitdrukking gerealiseerd. Door deze decoratie te abstraheren zal in dit ontwerp de gevelopening en de 
uitdrukking van de opening zelf, als element voor architectonische uitdrukking gebruikt worden. Door 
de gevelopeningen te variëren in grootte en positie in de gevel ontstaat daarmee een uitdrukking die op 
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gelijkwaardige principes is gebaseerd maar deze door abstractie representatief ondergeschikt maakt aan 
de façade van de blokrand. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde die de Potsdamse hofarchitectuur 
oplegt en wordt tevens de representativiteit van de Berlijnse casussen nagestreefd.

In het ontwerp zal uitgegaan worden van de gevelopening als primair architectonisch element dat door 
subtiele variaties toch kan voldoen aan de primaire architectonische uitdrukking van de casussen van 
H4.. De subtiele variaties in het façade model zullen vanuit verschillende schaalniveaus verantwoord 
worden, namelijk de stedenbouwkundige accenten, de façade accenten en de plattegrond accenten. De 
façadearchitectuur zal door het model als basis een eenheid vormen terwijl de variaties de representativiteit 
versterken en het gebied stedenbouwkundig en architectonisch leesbaar maken. 

Om dit waar te maken wordt eerst het ontwerp van de modelfaçade toegelicht. Vervolgens wordt deze 
geïmplementeerd op de locatie en zullen stedenbouwkundige hiërarchieën toegekend worden op basis 
van het stedenbouwkundig model. Als laatste wordt ingezoomd op de individuele façades en worden deze 
hiërarchisch voltooid door subtiele accenten in de façade.
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De façade wordt middels interpretatie van het model van H4. volgens de volgende stappen opgebouwd:

De eerste stap is het kader, de massa van het gebouw.

De tweede stap is het perforeren van deze massa met gevelopeningen. Deze gevelopeningen worden 
geplaatst op het grid van 1,2m dat de rationaliteit van het model duidt. De openingen vormen samen 
verticale elementen die de façade in verticale banden verdeelt.

De derde stap is het introduceren van het primaire architectonische element van de casus en de omgeving, 
de horizontale driedelige geleding. Deze deelt de façade op in een plint, een lijf en een kop. Deze elementen 
worden vanuit de gevelopening op twee manieren architectonisch geaccentueerd:

Ten eerste door een minimaal accent in de materialisering. Voor de materialisering van de façade is gekozen 
voor wit stucwerk als referentie naar de Potsdamse stuctraditie. In de casussen en de situatie is gebleken dat 
materiaalverschil in de façade de horizontale geleding sterk accentueert. In de abstractie daarvan resulteert 
dat in dit ontwerp in een licht tint verschil, de plint wordt wit en het lijf en de kop licht grijs.

De tweede horizontale architectonische accentuering komt voort uit:
De plint bestaat, door het optillen van de begane grond tot een hoogparterre, uit twee basis elementen. 

Een horizontale onderlaag, die de kelder en de garage van daglicht voorzien, en een overgang naar het 
verticale  lijf middels kleinere, haast vierkante, gevelopeningen. Deze zijn noodzakelijk om de privaatheid 
van de begane grond te garanderen aangezien deze veel inkijk vanuit de openbare ruimte heeft. Door de 
ondiepe neggen van de gevelopeningen komen de ramen in het vlak te liggen waardoor de plint als massa 
wordt versterkt. Door de horizontaliteit van de plint worden alle façades van het hof samengetrokken tot 
een geheel. Daarbij veroorzaakt de horizontale onderlaag een subverdeling van de façade door drie verticale 
stroken visueel samen te voegen tot één verticaal element.

Het lijf is onveranderd gebleven ten opzichtte van de vorige stap. Het primaire kenmerk is de verticaliteit.
De kop is minimaal geaccentueerd, deze is ten opzichtte van de vorige stap licht verhoogd en heeft een 

duidelijke schaduwlijn ter beïndiging van de façade gekregen. De zadeldaken uit de casussen kwamen voort 
uit de noodzaak voor hemelwaterafvoer, nu heeft deze verdieping juist de grootste waarde vanwege het 
uitzicht en de privaatheid. Om deze toegevoegde waarde te versterken zal de bovenste verdieping pro$ teren 
van de verhoging die de kop van het gebouw accentueert. 

De vierde stap introduceert het secundaire architectonische element die uit de analyse naar voren kwam, 
de verticale geleding. De verticale geleding maakt de façade leesbaarder door het midden te accentueren 
en  de massa een begin en een eind te geven. In dit ontwerp is het echter noodzakelijk om ook vanuit de 
stedenbouwkundige situatie naar het façade ontwerp te kijken. Daarin moeten namelijk ook belangrijke 
accenten gemaakt worden die het geheel verduidelijken. De verticale geleding zal hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren. Deze geleding is dan ook sterk afhankelijk van de stedenbouwkundige betekenis 
en plek van de façade in het ontwerp. Om deze verticale accenten te kunnen maken zijn twee manieren 
ontworpen: 

Ten eerste de aanwezigheid van het representatieve balkon en de entree. Het representatieve balkon is 
geabstraheerd tot een frans balkon dat de balustrade aan de buitenkant van de façade heeft. De overige 
gevelopeningen hebben deze aan de binnenkant waardoor dit subtiele verticale element zichtbaar wordt. 
Het representatieve balkon krijgt daardoor zijn stedenbouwkundige betekenis, die in de casussen naar voren 
kwam, terug terwijl de architectonische accentuering het binnen het stramien van dit model blijft. 

Ten tweede, en dit is de belangrijkste, door dispositie van de gevelopeningen in de façade. Deze geeft het 
ontwerp vergelijkbare verticale accenten als de casussen maar op een abstractere basis. De dispositie van 
de gevelopeningen is daarbij van drie zaken afhankelijk, de stedenbouwkundige positie van de façade, de 
individuele façade en de functionaliteit van de façade, i.e. de ontsluiting. Ter referentie aan het grid blijft de 
raamstijl altijd op dezelfde positie in de gevelopening waardoor de dispositie ook leesbaar wordt.

Op de volgende pagina zal een 1:50 weergave van de façade en de bijbehorende doorsnede het voorgaande 
verhaal verduidelijken. Daarna zal ook de implementatie van het plattegrond model en het façade model in 
het stedenbouwkundige model worden weergegeven. 
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X. bijschrift

5.3 Het ontwerpen van het modelontwerp
Om de modellen te evolueren tot een ontwerp zullen locatiespeci$ eke kwaliteiten en elementen 

geïmplementeerd moeten worden in het reeds geformuleerde modelontwerp. Alleen dan zal het rationele 
model een locatiespeci$ ek ontwerp worden dat bijdraagt aan de a-generieke kwaliteit van de stad. Dit is 
dan ook het moment waar de mening van de ontwerper, dat wat Rossi en Monestiroli ‘creativiteit’ noemen, 
noodzakelijk wordt. Het speci$ ceren van het modelontwerp zal wederom aan de hand van drie schalen 
gebeuren, de stedenbouwkundige accenten, de plattegrond accenten en de façade accenten. Het ontwerpen 
van de accenten zal altijd vanuit de optimalisatie van de relatie tussen de openbare, de collectieve en de 
private ruimte beredeneerd worden. Het ontwerp van deze drie accenten samen zal resulteren in een 
kwalitatief ontwerp met een grote toegevoegde waarde op stedenbouwkundig en architectonisch gebied.
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Stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp moet de openbare 
ruimte verlengen tot in de collectieve en private 
ruimte en vice versa. Vanuit dat perspectief wordt het 
resultaat van het modelontwerp beschouwd en blijken 
accenten op enkele plekken in het stedenbouwkundig  
plan deze verlenging beter te bewerkstelligen. Deze  
accenten zullen de leesbaarheid van het gebied 
vergroten en tevens de relatie tussen de collectieve 
en openbare ruimte versterken. Daarbij scheppen ze 
accenten van representativiteit waardoor een grotere 
diversiteit in het ontwerp ontstaat.

De belangrijkste posities op stedelijk niveau zijn: 
de kruising van de verbindingen van de hofentree ’s 
en de hoofdhofentree. Daarom zullen deze  plekken 
,de rode blokken, verticaal geaccentueerd worden. 
Het roze accent is juist een verlaging van het volume. 
Deze verlaging is gepositioneerd naast de secundaire 
hofentree. Daarmee wordt het aangrenzende blok 
van groter belang in het gehele plan. 

Deze verschillende accenten geven aanleiding 
om ook met functies en façades geaccentueerd te 
worden. Zo zullen op de belangrijkste posities delen 
van de begane grond worden geprogrammeerd met 
commerciële ruimtes om  de relatie van de collectieve 
ruimte met de openbare ruimte te versterken ten 
einde het collectief onderdeel van de stad te maken. 
Daardoor wordt tevens de functionele diversiteit van 
het ontwerp verbeterd.

Dit stedenbouwkundig massa ontwerp vormt 
daarmee de basis voor het ontwerp van de plattegrond 
en façade accenten.

Ho  nrichting

De inrichting van het hof met bestrating en 
groenstructuren probeert het representatieve en 
niet-representatieve karakter van gebieden te 
optimaliseren. Zo zijn de straten niet voorzien van 
bomen rijen en gebruiken de hoven deze juist om 
afstand te scheppen tot de straat. 

Het belangrijkste is dat het gehele hof autoluw is  
gehouden waardoor de hofruimte toegeëigend kan 
worden door de omwonenden. De 168 woningen 
en 10 commerciële functies worden voorzien in 
parkeervoorzieningen onder het maaiveld. De 
entree tot de parkeergarage  is opgenomen in de 
straatfaçade waar deze minimaal zichtbaar is om 
de architectonische kwaliteiten van de 
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Plattegrond variaties

Het stedenbouwkundig ontwerp biedt aanleiding om middels variaties op het plattegrond model het 
ontwerp vanuit functioneel-, sociaal- en inwonerverdichtingsoogpunt te optimaliseren. Het variëren van 
de model plattegrond zal dan leiden tot een hogere functionele diversiteit en een hogere dichtheid van 
inwoners van verschillende sociale klassen. De plattegrond accenten zijn samen te vatten in de volgende 
onderdelen:

Ten eerste, het gebouw van de hoofdhofentree is door zijn positie uitstekend geschikt om commerciële 
functies te herbergen. Daarom zal het ontwerp van deze modelplattegrond gebaseerd zijn op dit 
uitgangspunt. Daarnaast heeft de bovenste verdieping van dit gebouw de grootste commerciële waarde om 
te bewonen vanwege de representativiteit van de locatie. Daarom zal hier een woning gerealiseerd worden 
om de hoogste inkomensklasse te huisvesten.

Ten tweede, de potentie van de stedenbouwkundige addities. Door optopping van de belangrijkste 
gebouwen krijgen deze een representatiever karakter dan de overige gebouwen in het hof. Daarom hebben 
deze woningen een grotere waarde ten opzichtte van de andere bebouwing. Om deze waarde optimaal 
te benutten zullen de bovenste verdiepingen samengevoegd worden tot maisonette woningen waardoor 
een maximale toegevoegde waarde voor deze locatie wordt gecreëerd. Tevens zijn deze plekken uitermate 
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geschikt om commerciële functies te herbergen omdat ze op belangrijke ontsluitingsknooppunten liggen. 
Daarom zal de plint commerciële functies bevatten waardoor het gebruik van het hof groter wordt en de 
functionele diversiteit toeneemt

Ten derde, de smallere woningen en de begane grond woningen. Deze hebben de laagste representatieve 
en economische waarde. Daarom zullen hier logischerwijs kleinere appartementen of studio’s gerealiseerd 
worden. Daarnaast bevindt zich op de begane grond de gemeenschappelijke en dienende functies voor de 
bewoners van het pand.

Ten vierde, de hofwoningen krijgen een openbaarder karakter omdat een sterkere relatie tussen de private 
woning en de openbare ruimte, met het hof als intermediair, de privaatheid niet schaadt. Daarom ontstaan 
daar andere condities die resulteren in enkele uitzonderingen op de basis plattegrond. Deze toont veel 
overeenkomsten met de bovenverdieping van de eerder genoemde maisonettes waardoor deze hierna niet 
getoond zal worden.

De genoemde uitzonderingen zijn in het vervolg in plattegronden uitgewerkt op basis van hun 
onderscheidende kwaliteit. In totaal zijn er op basis van dit model en deze uitzonderingen168 woningen en 
10 commerciële ruimtes in het plan gerealiseerd
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Façade variaties

Vanuit het oogpunt van het façade model kan het stedenbouwkundig ontwerp aanleiding bieden om de 
variatie in het plan te optimaliseren. Het variëren van de model façade zal leiden tot een duidelijker en 
leesbaarder plan waardoor de representativiteit toeneemt en de toegevoegde waarde van het gebouw en het 
collectief voor de openbare ruimte groter wordt. De façade accenten worden op strategische plekken in het 
stedenbouwkundig ontwerp gerealiseerd om dit te optimaliseren. 

Het façade model is primaire opgesplitst in een viertal uitzonderingen die allen afhankelijk zijn 
van de representativiteit van de stedenbouwkundige plek. Daarbij is onderscheidt gemaakt in de 
stedenbouwkundige positie: de representatieve hofstraat, het gezamelijke hof en het gedeelde private hof en 
als speciale uitzondering de straatfaçade. Al deze façades krijgen een eigen architectonisch accentuering, op 
basis van het geformuleerde model, om de relatie tussen de openbare, de collectieve en de private ruimte te 
optimaliseren. Hoe privater de context van de façade hoe neutraler de representativiteit.  

Deze vier uitzonderingen zijn in het vervolg uitgewerkt en worden kort toegelicht op hun speci! eke 
kenmerken.
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Façademodel

De representatieve hofstraat

Het gezamelijke hof

Het gedeelde private hof
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de straatfaçade

Op basis van de modelfaçade worden minimale uitzonderingen gerealiseerd, te beginnen bij de meest 
representatieve variant, de representatieve hofstraat. 

Te beginnen bij de meest representatieve, de Straatfaçade. Dit is een individuele architectonische 
uitzondering die zich op één plaats manifesteert. Daarvoor geldt ook een ander architectonisch uitgangspunt, 
de ho& açade is een abstractie van het architectonische model terwijl de straatfaçade dit letterlijker moet 
interpreteren. Daarom wordt in de straatfaçade de architectonische elementen sterker geornamenteerd en 
komen er additionele lijnen in de massa van de façade te lopen. Daarbij wordt met name het centrum van 
het gebouw geaccentueerd waardoor de poort naar het hof meer aandacht krijgt. Verder bevinden zich in de 
plint enkele commerciële functies en de entree naar de parkeergarage. Het geheel wordt bëeindigd met een 
loggia die terug ligt van de façade om aan te sluiten bij de omliggende bebouwing.

Vervolgens de meest representatieve ho& açade, de representatieve hofstraatfaçade. Deze varieert op twee 
plekken, de plint en de kop. In de plint wordt de onderste horizontale laag opgerekt waardoor commerciële 
functies zich kunnen huisvesten en de driedelig verticale samenvoeging versterkt wordt. De twee 
bovenverdiepingen krijgen vanuit het plattegrond accent een maisonette woning die op de bovenverdieping 
gebruik kunnen maken van een grote loggia. Deze versterkt tevens de beïndiging van het gebouw door het 
kopstuk met een extra verdieping te versterken.

Vervolgens de ho& açade, deze is minder representatief waardoor de horizontale geleding minder sterk 
aanwezig is. Dit wordt gerealiseerd door de kleinere ramen in de plint te vervangen met de ramen van het 
lijf. Tevens zal de bovenste verdieping verder geopend worden door de toevoeging van loggia’s. Door 
deze twee aanpassingen wordt het karakter van het hof zachter en toegankelijker. Dit is noodzakelijke en 
mogelijk omdat de privaatheid van deze woningen toegenomen is door de verdere distantiëring tot de 
openbare ruimte. In de kop van het hof wordt vervolgens nog een additionele uitzondering gemaakt door 
een aantal loggia’s op strategische posities tot de begane grond door te trekken.

Als laatste het gedeeld private hof, dit hof heeft geen representatieve waarde. Daarom zal hier geen 
architectonische accentuering zijn en wordt het materiaalverschil tussen de plint en het lijf opgeheven.

Deze verschillen worden versterkt met een kleine variatie in entrees. In het vervolg zullen de afzonderlijke 
elementen in de façade middels een doorsnedes en aanzichten gedetailleerder toegelicht worden.
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Deze aanzichten en doorsnedes laten de verschillende entreetyplogiën zien. 
De eerste is de basis entree welke in de hofstraat toegepast wordt. De diepe ligging van de entree versterkt 

het private karakter van de gemeenschappelijke verticale ontsluiting.
De tweede is de entree in de ho& açade. Deze ligt minder diep omdat de openbare ruimte hier zelf al 

een privater karakter heeft. Tevens is hij smaller waardoor de bijdrage in de primaire architectonische 
uitdrukking van de façade afneemt. 

De derde entree ligt in het gedeeld private hof waardoor de verdieping van de entree niet nodig is. Tevens 
wordt deze gereduceerd tot de breedte van het raam omdat accentuering niet nodig is.

De vierde entree is een verlenging van de onderste horizontale laag en huisvest commerciële functies. 
Daardoor lig de entree voor in de façade. 

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de verschillende façades in een schaal van 1:200.
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Ontwerp resultaat

De verschillende stedenbouwkundige, plattegrond en façade accenten vormen samen een compleet 
ontwerp waarbij de ‘creativiteit’ van de ontwerper tot het laatste moment is uitgesteld. Hoe deze accenten 
samenkomen in een compleet gebouw wordt hierna middels verschillende tekeningen en maquette foto’s 
toegelicht om duidelijk te maken hoe de grote verscheidenheid van het ontwerp, het gebruik van het 
collectieve hof optimaliseert. Dankzij de grote verscheidenheid aan openbare ruimten vormt dit ontwerp 
een belangrijke additie aan de stadsuitbreiding van Potsdam.
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Conclusie
Dit ontwerp vormt het stedenbouwkundige en architectonische antwoord op de ontwerpopgave:

Hoe moet het grootschalige wooncollectief worden vormgegeven opdat het een verlenging wordt van 

de openbare ruimte van de stad? 

Het ontwerp is gebaseerd op de methode van Rossi en Monestiroli om de ‘creativiteit’ van de ontwerper 
uit te stellen tot het laatste moment door het stedenbouwkundig, plattegrond en façade model van het 
architectonische type, zoals geanalyseerd in H4., te interpreteren naar de huidige situatie. Daarbij komt de 
‘creativiteit’ van de ontwerper pas naar voren in de interpretatie van de variaties die noodzakelijk zijn om 
het ontwerpmodel locatiespeci$ ek te maken. 

Door de basis van het ontwerp te formuleren vanuit de interpretatie van de ruimtelijke modellen uit H4. 
ontstaat een modelplattegrond, die gebaseerd is op twee typen ruimtes die een eigen de$ nitie van de relatie 
tussen de private en de openbare ruimte bewerkstelligt. Namelijk de representatieve en niet-representatieve 
kamer. Daarmee is de verlenging van de openbare ruimte in het collectieve hof tot op het laatste schaalniveau 
van het ontwerp geïmplementeerd, namelijk de individuele kamer. Hiermee ontstaat een private en 
collectieve ruimte die optimaal verbonden is met de openbare ruimte van de stad. De elementen die dit in 
het ontwerp versterken zijn de stedenbouwkundige, plattegrond en façade accenten. Op stedenbouwkundig 
niveau zijn dat met name de hoofdhofentree en de optoppingen. Op het plattegrond niveau zijn dat met 
name de functionele en sociale verrijking en op façade niveau de subtiele accenten en verwijzing naar de 
straatfaçade. Tezamen versterken deze accenten de verwevenheid van het collectief, de private ruimte en de 
openbare ruimte. Door deze accenten ontstaat binnen het model een grote verscheidenheid die het gebruik 
van het collectieve hof optimaliseert. Dankzij de grote verscheidenheid aan openbare ruimten vormt dit 
ontwerp een belangrijke additie aan de stadsuitbreiding van Potsdam. Daarmee formuleert dit ontwerp een 
passend antwoord op de ontwerpopgave. 

Het ontwerp is een doorontwikkeling van het Potsdamse collectief in het bouwblok van de 18e eeuwse 
stadsuitbreiding die de stadsuitbreiding als ensemble versterkt en dat laatste is in feite een letterlijk antwoord 
op de onderzoeksvraag die daarmee ook beantwoord is.
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