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The project is located in the center of Cologne, along the 
Quatermarkt and behind Haus Neuerburg.

Research was done to find answers to the following questions:

‘How can one plot act as front and back side of a city, while these 
views are only a couple of meters a way from each other ?

And how is it possible that a place with so much qualities, like: 
monumental façades, a mid-centre location and its big public space, 
does not seems to use these to its full potential?’

An analysis on the development of the area, shows that 
the damage cause by the Second World War and the 
functionalistic attitude during the reconstruction of the 
innercity, may show cleaner image how the unappealing 
space around de Quatermarkt and behind Haus Neuerburg 
came to existence. 

Subsequently, the area’s chances are reviewed. The location 
between the main shoppingstreets Schildergasse and 
Hohestraße and the Via Culturalis followed by the toeristic 
area Martinsviertel, are considered most important. The 
proposal   displays the development of the area into a fashion 
zone. The leading elements will be a the central square, which 
is connected to the shoppingstreets and a fashion academy.

Fashion schools are mostly buildings with a reserved 
appearance, because a peek inside the design studios is not 
desirable. The challenge is to create a connection between 
public and designer, within proper distance, meanwhile to 
provide a peek into the design process,  and show the end 
products and the people behind this proces. 

‘Fashion is innovation’

Essential is a strong sense of social awareness and the ability 
to use and develop new techniques.

These requirements were fundamental for the layout and the 
way traffic flows through the building.  A part of the building 
will be shared with external fashion designers and fashion 
companies.

The end result is a building that fits it the urban context and 
is  vigorous and elegant in its presence.

Abstract



De locatie van dit project ligt in het centrum van Keulen, aan 
de Quatermarkt, achter Haus Neuerburg. 

Door middel van een onderzoek wordt gezocht naar het 
antwoord op de volgende vragen:

‘Hoe is het mogelijk dat een gebied zich zowel als de voorkant en als 
de achterkant van de stad kan gedragen?

En hoe kan het dat een gebied met zoveel potentie, zoals  de bijzondere 
en monumentale façades, een centrumlocatie en een grote publieke 
ruimte, deze kansen niet lijkt te benutten?’

De analyse naar de ontwikkeling van het gebied, waarbij de 
verwoesting van de binnenstad tijdens de Twee Wereldoorlog 
en de functionalistische instelling betreffende  onder ander 
de herinrichting van de stad ten behoefde van het verkeer 
in de tijd van de wederopbouw, geeft een antwoord op de  
vraag over het ontstaan van de onaantrekkelijk ruimte van de 
Quatermarkt en het gebied achter Haus Neuerburg. 

Vervolgens wordt er ingegaan op de kansen van het gebied: 
de ligging tussen de grote winkelstraten Schildergasse en 
Hohestraße,  en de Via Culturalis met daarachter het toeristisch 
gebied Martinsviertel. Het voorstel is om het gebied te gaan 
ontwikkelen als een modewijk, met als aanjager een centraal 
plein, als uitloop van de eerdergenoemde winkelstraten, en 
een modeschool.  

Modescholen zijn vaak gesloten gebouwen, doordat men 
geen direct inkijk in de ateliers wil hebben. De uitdaging is 
om door middel van een gepaste afstand,  toch een relatie 
tussen publiek en ontwerper te laten ontstaan, en eveneens 
een kijk in het ontwerpproces te geven, en de presentatie 
van de eindproducten en de personen achter de producten 
te laten zien. 

‘Mode is vernieuwen’

Daarvoor is een sterk besef wat er in de maatschappij 
speelt  nodig en de vaardigheid om nieuwe technieken te 
ontwikkelen en te gebruiken. Deze voorwaarden zijn leidend 
geweest voor de indeling en de routing van het gebouw, 
waarbij een deel van het gebouw gedeeld wordt met externe 
modeontwerpers en modebedrijven.

Het eindresultaat is een stoer, elegant en doch aanwezig 
gebouw.

Samenvatting
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  [Even voorstellen aan de STAD & de LOCATIE]
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Keulen is een echte plezier-stad en staat 
bekend om zijn gastvrijheid. Bezoekers komen 
naar de stad om te winkelen,  de Dom en het 
chocolademuseum te bezichtigen of om van 
de feestsfeer te proeven op de kerstmarken 
of tijdens carnaval.  Ook nemen mensen graag 
een Kölsch bier in een van Brauhausen in het 
Martinsviertel of maken ze een wandeling 
langs de Rijn. Tevens presenteert de stad 
zichzelf graag als mediastad, en stad van kunst 
en cultuur. 4 5 

De inwoners die ik gesproken heb, geven 
liever de voorkeur aan het gebied rondom 
Hohlenzollernring om te winkelen of iets 
te eten en te drinken. De historische 
binnenstad is volgens hen veel te toeristisch.  
De wijken rondom het centrum hebben elk hun 
eigen kern en zijn interessant vanwege de grote 
diversiteit aan winkels, bars en restaurants. 

De kracht van Keulen  is niet zo zeer te vatten 
in architectuur, toeristische trekpleisters of 
andere feitelijkheden, maar destemeer in de 
gastvrijheid en de open houding van de stad.  
De interesse  voor wat Keulen zo eigen maakt, 
is de aanleiding geweest voor een langdurig 
verblijf  in de stad. 

Op het programma stonden meerdere 
interviews met Keulense architecten, het 
bezoeken van kerken, musea en andere 
bezienswaardigheden, maar ook het beleven 
van de stad door er veel rond te lopen.  
De lezing in het Domforum over de toenemende 
vraag  woonruimte en de dinsdag-lezingen 
in het ‘Haus der Architektur Köln’,  gaven 
een beeld over  de grote betrokkenheid 
van architecten, aan de stadsontwikkeling 
gerelateerde personen, maar ook van inwoners 
en geïnteresseerden. 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de 
totstandkoming van een gebouw heel anders 
gaat dan in Nederland. Er is bijvoorbeeld  
minder aandacht voor stedebouwkundige 

context. Een eigenaar van een perceel heeft 
in theorie de vrijheid om er mee te doen wat 
hij wil. Niet zelden wordt er enkel rekening 
gehouden met de buren en soms de directe 
context. Een vaak gehoorde wens van de 
architecten is dan ook meer aandacht voor een 
stedebouwkundige visie en samenhang.
Sinds 2007 kent de stad de Gestaltungsbeirat, 
vergelijkbaar met de Nederlands 
welstandscommissie, die ruimtelijke kwaliteit 
van de stad in de gaten houdt.  Inwoners 
hebben, net als in Nederland, het recht om 
een bezwaar in te dienen voor bouwplannen. 
De ervaring leert dat dit pas laat in het 
bouwproces gebeurd en zelfs nog bij de start 
van de bouw. 6

De vraag om de Keulense architectuur te 
omschrijven, bleek lastig te beantwoorden. 
Het Wallraf-Richartz museum, het Kolumba 
museum en de Kölntriangle,w worden 
genoemd als voorbeelden van representatieve, 
hedendaagse, Keulense architectuur.  
De meeste ontwerpopgaven in de stad worden 
gedaan door Keulense architecten. Interessant 
is de lof die het Kolumba museum krijgt. De 
competitie  voor dit museum is gewonnen 
door de Zwitserse architect Peter Zumthor. 
Als buitenstaander tussen  de Keulense 
architecten heeft hij als enige de ruïne durven 
te  gebruiken als een onderdeel van gebouw. 
Andere ontwerpen bestonden veelal uit een 
gebouw naast of als mantel om de ruïne.  6  

Misschien heeft ‘typische’ Keulense 
architectuur soms een frisse blik nodig van 
buitenaf?

Ik ben de stad  gaan waarderen en steeds 
mooier gaan vinden. 
Mijn aanbevelingen zijn een bezoek aan de  
St. Gereon, St Alban, Gürzenich en Museum 
Schnütgen; een koffie in het MAKK museum; 
rondneuzen in de boekenwinkel Walther-
König;  een Kölsch biertje; en een praatje met 
de gastvrije inwoners van de stad.

Typisch Keulen...
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Dom

Alter Markt

Rijn

Schildergasse

N
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Rijn

In  het centrum van

Keulen, Duitsland

tussen de straten:

Quatermarkt, 
Gülichplatz,

Obenmarspforten, 
Marspfortengasse, 

In der Höhle, 
Große Sandkaul, 
Gürzenichstraße
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Hoe is het mogelijk dat een gebied zich zowel als 
de voorkant en als de achterkant van de stad kan 
gedragen?
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En hoe kan het dat een gebied met zoveel potentie, zoals  de bijzondere en 
monumentale façades, een centrumlocatie en een grote publieke ruimte, 
deze kansen niet lijkt te benutten?
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[TAND DES TIJD en wat nog zou kunnen komen]
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Gebied tussen St. Alban en Augustinerplatz.  
H. Keussen, Typographie der Stadt Köln im Mittelalter. E. Goerner. 1919

Voorstel stadsvernieuwing 
R. Schwarz. Das Neuen Köln. 1950
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Het ontstaan van Keulen gaat al meer dan 2000 jaar 
terug in de tijd. 4 5  Het stratenpatroon was bij benadering 
orthogonaal, wat typerend is voor Romeinse steden. Dit 
patroon is nog steeds zichbaar in de stad zoals we hem nu 
kennen. Zo vindt de Obenmarspforten, aan de noordzijde 
van het gemarkeerde gebied, zijn oorsprong in deze tijd en 
verwijst de naam  naar de ‘Mars’-toren, onderdeel van de 
stadmuur. Aan de westerlijke zijde van het gebied bevond 
zich het forum. 

De kaart van 1517 laat  zien dat het stratenpatroon vanuit 
de Romeinse periode nog steeds bestaat, maar plastische 
vormen aan neemt. 6 De staduitbreiding tussen de voormalige 
zijarm van de Rijn en de Rijn, heeft een fijnere korrelgrootte. 
Op de plek van de voormalige rivierarm bevindt zich nu de 
Alter Markt en smalle bouwblokken. Aan de oostzijde van dit 
gebied zijn straten loodrecht op of parallel gericht aan de 
Rijn; dit gebied was vanwege zijn ligging een gebied waar 
veel handel werd gedreven. 

De bombardementen in de Tweede Wereldoorlog hebben 
ongeveer 90 procent van de binnenstad vernield, waarna de 
periode van de wederopbouw volgde. Ruldolf Schwarz werd 
aangewezen als ‘Generalplanner der Stadt Köln’, waarna hij 
het masterplan voor de stad Keulen maakte. 8 Dit voorstel, 
genaamd ‘Das Neue Köln’, is door de druk om zo snel mogelijk 
te willen bouwen en vanwege economische reden, nooit 
helemaal uitgevoerd. 9 De ‘Nord-Sud Fahrt’, een belangrijk 
onderdeel van het masterplan, is wel uitgevoerd. Deze 
grote verkeersader vormt de noord-zuidverbinding door de 
binnenstad. Het ontwerp van de weg was geïnspireerd op 
het Amerikaanse ideaalbeeld van de auto, waarmee men 
over brede wegen door de stad ‘cruiset’. Door de toename 
van het verkeer en een veranderd, minder optimistisch, 
beeld van de auto, werd de weg als een obstakel tussen het 
oostelijk gelegen oude centrum en het westerlijke deel van 
het centrum, ervaren. Ook snijdt de ‘Ost-West Achse’, in de 
jaren 30 aangelegd door de ‘NSDAP’, het centrum af van het  
zuidelijke deel van de binnenstad van Keulen. 8

Als resultaat, ervaren toeristen en niet-Keulenaren het gebied 
tussen de Dom, de Rijn,  Ost-West Achse en de Nord-Sud 
Fahrt, als het centrum van Keulen; met als uitlopers de 
winkelstraten Schildergasse die over de Nord-Sud Fahrt gaat 
en de Breitestraße. 

Ontwikkeling van het stedelijk weefsel in 
het centrum van Keulen. 
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Romeinse tijd 

1879
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1517

2012
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Ondanks de vele vernietigingen die de luchtaanvallen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog teweeg brachten, hebben het 
Gürzenich en gebouwen uit latere perioden, zoals ‘Haus 
Neuerburg’ (1923), en Farina Haus (1709) deze periode 
relatief goed doorstaan en zijn daarmee een van de weinige 
vooroorlogse monumenten die de binnenstad nog kent. De 
ruïnen van de St. Alban dienen nu als monument voor de 
oorlogsslachtoffers en als atrium voor zowel het ‘Gürzenich’ 
als het nieuwe Wallraf-Richartz museum. 
De ontwikkeling rondom deze gebouwen is lang 
achtergebleven ten opzichte van de rest van de binnenstad. 
Mogelijk is dit te wijten aan de ligging tussen de drukke 
winkelstraten in het westen en de toeristische pleinen in het 
oosten, die door hun economische potentie aantrekkelijker 
waren om in te investeren. Anderzijds zal de moeilijkheidgraad 
om op een goede manier op deze gebouwen aan te sluiten 
ook mee hebben gespeeld.

Impact van de Tweede Wereldoorlog op het 
gebied rondom de Quatermarkt

Gürzenich

Wallraf-Richartz  
museum

St. Alban

Haus Neuenburg

   Farina Haus

1910

Omstreeks 
 1945

2012
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De Quatermarkt is vernoemd naar de rijke Keulense Familie 
Quatermarc. In de veertiende eeuw bouwde zij een huis op 
de plek tegen over het Gürzenich. Rond 1400 wordt dit huis 
gebruikt voor evenementen zoals bruiloften en feesten, en 
zelfs voor de vredesonderhandelingen tussen Nederland en 
Spanje in 1579.  In 1447 wordt het Gürzenich gebouwd. Het 
is dan een feestzaal die gebruikt werd om op een passende 
wijze belangrijke gasten, zoals keizers, te kunnen ontvangen. 
Later wordt dit gebouw ook als handelsgebouw gebruikt. 
Naast het Gürzenich staat de Romaanse kerk St. Alban. 
De kerk is dateert uit 1172 en is in 1668 volledig opnieuw 
opgebouwd. 22

Voordat de stad verwoest werd door de Tweede 
Wereldoorlog  waren de afmetingen van de Quatermarkt 
vele malen kleiner, te vergelijken met een brede straat. 
Vanuit de functionalistisch gedachten gestoeld op  het CIAM, 
moest ook het historisch centrum worden aangepast aan 
moderne eisen van het toenemende motorisch verkeer. 7 Om 
alle auto’s kwijt te kunnen werden grote, nog onbebouwde 
stukken grond aan gewezen als parkeerplaatsen. Het ‘Kölner 
Generalverkehrsplan’ uit 1956 bracht een betere oplossing, 
namelijk het voorstel om meerlaagse parkeerhuizen te gaan 
bouwen. 20 Veel van deze parkeerhuizen werden gebouwd 
op de plek waar eerder parkeerplaatsen lagen, zo ook de 
ondergrondse parkeergarage onder de Quatermarkt uit 
omstreeks 1973 samen met een kantoorgebouw.
Het grote voordeel van deze ontwikkeling is dat het plein 
niet volstaat met auto’s en daarmee de aandacht verschuift 
naar de  monumentale gevels van het Gürzenich, St. Alban 
en Haus Neuerburg, maar, het plein is buiten proportioneel 
groot voor de mate waarin er daadwerkelijk gebruik van 
gemaakt wordt. Ook het kantoor met een passage naar de 
winkelstraten lijkt niet te passen in zijn context en staat door 
zijn universele en contextloze gevel in schril contrast met de 
collage van karaktervolle gevels aan de Quatermarkt.

De gelijknamige straat langs de Quatermarkt is een 
doorgaande weg door het historische centrum en daardoor 
passeren er veel auto’s, maar ook bussen en toeristische 
voertuigen. De straat is de laatste jaren een onderdeel van 
de carnavalsoptocht, maar ook andere evenementen die een 
route door de stad hebben. 2 4 

Oorzaak achter het ontstaan van de 
Quatermarkt in de huidige proporties.
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De broers Heinrich en August Neuerburg richten in 1908 het 
tabakmerk ‘Haus Neuerburg’ op. Als het bedrijf goed blijkt te 
lopen, besluit Heinrich Neuerburg zich te vestigen in Keulen. 
Hij kocht een aantal kleinere verwoeste panden op de huidige 
locatie aan de Gülichplatz, welke hij door Emil Felix in 1923 
laat ombouw tot het nieuwe gelijknamige hoofdkantoor. 
Het gebouw wordt in 1929 uitgebreid met de kenmerkende 
derde vleugel aan de achterzijde van het gebouw.  22

De print uit 1830  laat het Farina Haus zien, bekend van de 
Eau de Cologne. Aan de linkerkant van de afbeelding staat 
een gebouw op de plek van het huidige Haus Neuerburg. 
Het patroon van de ramen, de typerende kroonlijst en de 
poort naast het gebouw komen overeen met het witte 
gebouw op de eerste foto. Deze kenmerken zijn niet meer 
terug te vinden in het huidige Haus Neuerburg. Daarentegen 
lijkt het naastgelegen gebouw de basis te vormen voor het 
ontwerp van het nieuwe gebouw dat Heinrich Neuerburg 
laat bouwen.

In het nieuwe ontwerp herhaalt het ritme van de ramen zich, 
lopen de lijsten door en worden op alle daken dakkappellen 
toegepast. Opvallend is de trapgevel met daar achter een 
hoog dak, de  arcade en de gelijkvormige ramen aan de 
rechtervleugel. Door deze elementen lijkt deze vleugel zich 
te verheven ten opzichte van de linker vleugel, wat logisch is 
aangezien de entree zich in de arcade bevond. 
Bij de restauratie van het pand na de Tweede Wereldoorlog 
is de entree verplaatst naar de andere zijde en is de arcade 
vervangen door ramen. 

De foto’s laten zien dat tot de Tweede Wereldoorlog 
het gebouw aan de rechterzijde deel uitmaakte van een 
gesloten wand. Door de oorlog is het gebouw vrij komen te 
staan van zijn omgeving, wat zorgde dat er nieuwe, minder 
representatieve gevels zichtbaar werden.

Haus Neuerburg I, Gülichplatz en 
aansluiting met Obenmarspforten.
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De zuidelijke gevels van Haus Neuerburg maakten deel uit 
van de straat In der Höhle. Deze steeg, waar de bekende 
Keulense schilder Stefan Lochner heeft gewoond, was van 
origine een uitloop van de Schildersgasse. 22

De vleugel die als uitbreiding in 1929 is toegevoegd aan het 
gebouw, creeërde een binnenhof waar goederen werden 
geladen en gelost. De vleugel bestond uit een relatief 
hoge begane grond verdieping, waar mogelijk goederen 
en wagens konden worden gestald. Daarboven waren 
twee verdiepingen en een zolderverdieping aanwezig met 
elk  een lage verdiepingshoogte. Tezamen met de minder 
representatieve architectuur, duidt  dit op een hoofdzakelijk 
functioneel gebruik van dit deel van het gebouw.

De renovatie van het gebouw na de Tweede Wereldoorlog 
heeft ook voor deze vleugel een grote reorganisatie teweeg 
gebracht. Doordat deze vleugel vrij kwam te staan, was het 
mogelijk om de aanvoer van goederen via de andere kant 
van het gebouw te laten plaatsvinden. Grote garagedeuren 
werden geplaatst in de vrijgekomen wand, tegenover de 
deuren aan de oude zijde.  De helft van het oude binnenhof 
werd vervangen door een lage aanbouw, waardoor de mooie, 
oude toegangspoort verdween en een standaard, metalen 
hekwerk het binnenhof zou omsluiten.
Ook werd de zolderverdieping vervangen door volwaardige 
verdieping met een plat dak. Deze ingreep is zeer typerend 
voor de manier waarop men na de oorlog omging met 
renovatie van bestaande gebouwen.  (Zie appendix p178-193, 
voor de analyse naar de houding van de stad ten opzichte 
van  monumenten na de WOII )

In het oude binnenhof pronkt nog steeds de trappentoren. 
Een dergelijke trappentoren was een veel voorkomend 
element van de oude Keulens Patriciërshuizen, echter heeft 
alleen deze toren de oorlog overleeft. 22

Haus Neuerburg II,  aansluiting met de 
straat ‘In der Höhle’.
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‘Putzhaus’, een put in het hof van de Dom
Justus Finkenbaum, 1665.

‘Putzhaus’, een put in het hof van de St. Maria-im-Kapitol
Justus Finkenbaum, 1665.
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Het concept ‘Via Culturalis’  is in 1999 door Oswald Mathias 
Ungers geïntroduceerd, en beschrijft een route tussen 
de Dom en de kerk St. Maria-im-Kapitol. Het door hem 
tegelijktijdig ontworpen Wallraf-Richartz museum, neemt 
een prominente rol in binnen dit concept. 12

Doordat het concept menigmaal door verschillende mensen 
en partijen is bijgeschaafd, is het onduidelijk of het gaat om 
een gebied tussen het station, via de Dom, naar St. Maria-
im-Kapitol of om een route tussen de Dom en St. Maria-
im-Kapitol. Nog voordat de route zijn naam kreeg, bestond 
deze volgens menig Keulenaar  al in het onderbewustzijn van 
Keulen. Echter wordt met dit concept de samenhang tussen 
de verschillende elementen van de route, zoals de pleinen, 
de bronnen en de monumenten, versterkt. 12

De oudste elementen van de route komen uit de Romeinse 
tijd: de restanten van de stadmuur en het preatorium. De  
ondergrondse restanten van het preatorium kwamen aan het 
licht na een luchtaanval en zijn nu te zien in het gelijknamige 
museum. Ook stond er een tempel op de plaats van de 
huidige kerk St. Maria-im-Kapitol. 4

Zoals reeds is beschreven, verandert door de Middeleeuwen 
de structuur van de stad van een orthogonaal stratenpatroon 
naar een plastische patronen, met daarin ook ruimte voor 
pleinen, hoven en verbredingen van delen van straten. In 
de periode tussen 1135 en 1517 worden het Rathaus, de 
St. Alban, het Gürzenich gebouwd en is de bouw van Dom 
gestart. 

De aanleg van de Ost-West Achse, de grote verkeersader 
in het zuiden van de Via Culturalis, omstreeks 1930, werpt 
een grote barrière op tussen de kerken St. Maria-im-Kapitol 
en de Kleine St. Martin en het centrum. Ten tijde van de 
wederopbouw ontstonden er nieuwe pleinen, ook de Dom 
komt vrij te staan in zijn omgeving en werd op een plateau 
‘geplaatst’, de zogeheten Domplatte. 
 
Bronnen
De Romeinen waren de eerste die waterbronnen en een 
afwateringskanaal aanlegde.  In de Frankische tijd verviel dit 
systeem. Het afvalwater werd via de straat in de Rijn geloost, 
waardoor de Rijn onbruikbaar werd voor drinkwater. De 
weinige beken in de stad, werden geëxploiteerd, waardoor er 
op vele plekken toch grondwaterbronnen werden geslagen. 
Justus Finkenbaum tekende in 1665 twee bronnen, een in 
het kloosterhof  van de Dom en een in het kloosterhof van 
de kerk St. Maria-im-Kapitol.  Van de bronnen die bekend  en 
in de binnenstad van Keulen liggen,  bevindt meer dan helft 
zich in of direct aan de ‘Via Culturalis’. 22 (Zie p51 voor een 
overzicht van de bronnen)

Via Culturalis, al 2000 jaar oud
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1517Romeinse tijd
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Voorstel ontwikkeling ‘Via Culturalis’
AS&P GmbH. Masterplan Köln
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Het huidige masterplan voor Keulen is gemaakt door het 
bureau AS&P GmbH (Albert Speer & partner). Veel bedrijven 
zijn betrokken geweest bij de eerste plannen. Later hebben het 
bureau en de stad door middel van vele inspraakmomenten 
en fora deze plannen toepasbaar gemaakt als masterplan 
voor de stad. 3 14

Als onderdeel van het verbeteren van de binnenstad werd 
het concept ‘Via Culturalis’, van O. Ungers, aangehaald. Er 
worden in dit masterplan weinig uitspraken gedaan over de 
interpretatie van de ‘Via Culturalis’, echter wordt er wel een 
voorstel gedaan voor de ontwikkeling van het gebied rondom 
het blok Wallraf-Richartz museum -St. Alban - Gürzenich. Ten 
zuiden van de gebouwen, wordt het voorstel gedaan om 
een bouwblok te vervangen door één gebouw met zowel 
winkels als kantoren. Ten noorden, waar opgravingen worden 
gedaan naar een Joods badhuis, wordt voorgesteld om een 
Joodsmuseum te plaatsen. 14

De oplossing voor de Quatermarkt en het gebied achter 
Haus Neuerburg is minder vanzelfsprekend. Het bureau 
kiest ervoor ook dit gebied zoveel mogelijk op te vullen 
door twee nieuwe gebouw te plaatsen en de contouren van 
de Quatermarkt te volgen zoals Rudolf Schwarz deze heeft 
voorgesteld. (Zie p21, voor de afbeelding van het voorstel 
voor de binnenstad van Keulen, door Rudolf Schwarz)

Het is onduidelijk hoe de openbare ruimte en de steegjes 
hier zal gaan functioneren. Daarnaast lijkt het plan weinig 
rekening te houden met de bestaande bebouwing; het 
gebouw dat zich rond Haus Neuerburg ‘vouwt’, zorgt er voor 
dat het zicht vanuit deze vleugel sterk verminderd wordt.  
Ook ontstaat er een nauwe, mogelijke onprettige steeg en  
worden de lange zichtlijnen op de monumentale gevels van 
Haus Neuerburg en de St. Alban onderbroken, waardoor zij 
geen deel meer uit maken van het plein.
De invulling lijkt vooral het bouwblok af te willen maken en 
daarmee de nadruk te leggen op de doorstroming lang het 
bouwblok in plaats van gebruik te maken van de permeabiliteit 
tussen de winkelstraten en ‘Via Culturalis’. 

Masterplan Keulen
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Luchtfoto Quatermarkt, 2012
Maps.bing.com
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?

Invulling Quatermarkt
AS&P GmbH. Masterplan Köln

Openbare ruimte door nieuwe invulling
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[De belofte van de VIA CULTURALIS]
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[De belofte van de VIA CULTURALIS]



46

Via Culturalis door O.M. Ungers, 1999.

Een derde, nieuwe, culturele as, tussen de al reeds bestaande as in het oosten: 
“Toerisme, recreatie en plezier” en “Commercie” in het westen.

De parelketting, Ungers’ metafoor, bestaat al een lange tijd, op veel verschillende 
manieren. Wat mist, is de link tussen de verschillende ‘stations’ en de komst van 

enkele, nieuwe parels.

U. Krings

Vrije vertaling van door Ulrich Krings geschreven tekst over het concept Via Culturalis
U. Krings. Via Culturalis zu Fuß. (2003). Bachem Versag
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Toerisme, recreatie en horecaCommercie Via Culturalis
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De  ‘Via Culturalis’ moet pleinen, culturele  
bezienswaardigheden en bronnen met elkaar verbinden. 12 
Hoewel het gebied vanuit de geschiedenis gezien al enige 
samenhang bezit, is dit niet of nauwelijks te ervaren als men 
de route loopt.  Ook de verscheidenheid aan interpretaties 
van het gebied, doet vermoeden dat de ‘Via Culturalis’ nog 
vooral een voornemen is, in plaats van een bestaand  gebied 
met een eigen karakter en kenmerken.
De vraag is dan ook met welke kenmerken de Via Culturalis 
zich onderscheid van zijn omgeving en of  er wel van een 
apart gebied gesproken kan worden. 

De kaart op de volgende pagina laat zien dat de trekpleisters, 
zowel de gebouwen als bronnen, in drie clusters zijn verdeeld;  
het eerste cluster rondom Dom,  de twee rondom het Wallraf-
Richartz Museum en het Rathaus, en de derde rondom de St. 
Maria-im-Kapitol.

Via Culturalis in relatie tot de omgeving

1     Dom
2.     Römisch- Germanisches museum 
3     Museum Ludwig

4      Spanischer Bau 
          + Praetorium museum
5      Rathaus
6      Wallraf-Richartz museum
7      Farina-Haus
8      Haus Neuerburg
9      St. Alban
10    Gürzenich

11    Kleine St. Martin
12    St. St. Maria-im-Kapitol

I       Bahnhofsplatz
II      Domkloster
III     Roncalliplatz

IV     Theo-Burauen-Platz
V      Laurenzplatz
VI     Rathausplatz
VII    Gülichplatz
VIII   Quatermarkt
IX     Gürzenich-platz

X      Elogiusplatz
XI     Lichhof
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Culturele as
Via Culturalis

Culturele en toeristische 
trekpleisters

Winkelgebied

Toeristische 
gebied 
en horeca

De kaart met monument laat naast de as 
van de Via Culturalis ook een as  in  de oost-
west richting zien ter plaatse van het Wallraf-
Richartz museum. Ook de groenkaart laat de 
as van de Via Culturalis zien. 

De laatste kaart laat de verkeersontsluiting van 
het historisch  centrum zien, dat onder andere 
via de Via Culturalis gaat. In het gebied tussen 
de winkelstraten en de Via Culturalis liggen 
enkel parkeerhuizen en parkeerplaatsen, 
hierdoor ontstaat er naast het doorgaand 
verkeer, ook  ‘onnodig’ verkeer van en naar 
de parkeergelegenheden. De straat is dan 
ook met name ingericht voor het motorisch 
verkeer, waardoor op enkele plaatsen het 
trottoir erg smal is of voetgangers door een 
arcade worden geleid.  (Zie p56, voor een 
Nollikaart)
 
Ook de grote verkeersader in de zuiden van 
het gebied is van grote hinder voor wie de 
route helemaal af wil lopen. Enerzijds vormt 
het oversteken van deze weg al een barrière, 
maar anderzijds is de ingang van de kerk St. 
Maria-im-Kapitol is niet verzelfsprekend te 
vinden. Nadat men via een trap op het plein 
aan de achterkant van de kerk komt, dient 
men via het zuiden langs van het bouwblok 
te lopen, om vervolgens vanuit het westen de 
kerk binnen te kunnen.

Kortom, het gebied laat zich duidelijk 
kenmerken ten opzichte van zijn omgeving 
als we kijken naar zijn functie als verbindend 
element van culturele en toeristische 
trekpleisters, monumenten en bronnen. 
Daarnaast bevat de route beduidend meer 
groen en bomen dan zijn directe omgeving. 
Echter wordt de route ook intensief gebruikt 
door gemotoriseerd verkeer, wat ten nadele 
komt van de voetganger. Tevens heeft de 
route wel een duidelijk start punt, namelijk 
de Dom, maar vloeit de route weg nadat het 
Gürzenich is gepasseerd.

Commerciële en toeristische as
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Parkeren
Bovengronds

Maaiveld

Ondergronds

Bronnen
Aanwezig

Verborgen/ 
verdwenen

Monumenten
Gebouw

Element

Groen
Openbaar

Privé
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> Cluster 2 

< Cluster 1
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Een wandeltocht langs de Via Culturalis

> Cluster 3 

< Cluster 2
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Beleving van de route tussen de Domplatz 
en de Ost-West Achse.

Dat Via Culturalis een route is, en geen as of straat, wordt 
duidelijk aan de hand van de foto’s op de vorige pagina’s. 
De route is te vergelijken met een diashow, die telkens een 
andere scène laat zien.   

In tegenstelling tot de straten in de directe omgeving, 
bevinden veel van de entree’s zich niet direct aan de straat, 
maar óf aan een aanliggend plein, óf in een arcade óf in een 
passage. Tevens zijn veel gevels gesloten of hebben wel 
ramen, maar geen entree. Dit geeft een afstandelijke karakter 
en maakt de verleiding groot om naar een van de zijstraten af 
te buigen, waar meer levendigheid plaatsvindt. 

Doordat de straat een aantal knikken heeft, loopt men van 
de ene naar de andere scène, waarbij steeds een andere 
compositie van gevels het decor vormt. De kaarten op de 
rechter pagina laten zien dat de  fragmentatie van de straat 
in de verschillende richtingen anders is en dat verschillende 
gevels en elementen hierbij een hoofdrol spelen. 

Als men in noordelijke richting loopt, is de Dom het 
belangrijkste oriëntatiepunt en trekpleister. Het stuk langs 
de Quatermarkt heeft geen zicht op de Dom, hier vormt de 
gevel van Haus Neuerburg de achterwand van het decor van 
de scène. Het laatste deel wordt weer met name geleidt door 
het zicht op de Dom. 

In zuidelijke richting wordt de route geleid door meerdere, 
kleinere elementen en gevels. De eerste scène wordt 
beëindigd door de vernauwing tussen de  Spanisch 
Bau en het Senats Hotel, gevolgd door de eenvoudige, 
maar krachtige gevel van het Wallraff-Richartz Museum.  
Opvallend zijn de bomen op de Quatermarkt, die nog meer 
dan de achterliggende gevel, de achterwand vormen van dit 
fragment. Het laatste deel wordt geleidt door het zicht op de 
kerk St. Maria-im-Kapitol. 
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Fragmentatie route+ leidende gevels en elementen

N
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Nolli kaart
Openbaar

Ontoegankelijk
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Entrees en gesloten wanden
Publiek entree

Private entree

Gesloten façade
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Huidige situatie

Zijstraten sterker dan Via 
Culturalis
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Route als leidend 
element

Het concept
VIA CULTURALIS
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De analyse laat zien dat Via Culturalis aanwezig is 
in de stad,  verschillende pleinen, monumenten 
en bronnen met elkaar verbindt, en het gebied 
een eigen karakter heeft. Echter is de route 
sterk gefragmenteerd en zijn de delen tussen 
de trekpleisters niet interessant. Dit komt 
doordat er relatief weinig entree’s aan de straat 
bevinden en de gevels op deze delen weinig 
aantrekkelijk ogen. De zijstraten daarentegen, 
worden druk belopen en zijn aantrekkelijk om 
naar af te buigen.  Ze laten aan de ene zijde de 
drukte van de winkelstraat zien en aan de andere 
zijde de ‘oude’ historische stad en gezelligheid 
van de horeca.

Het hele gebied rondom de route aanpakken 
is niet de oplossing.   De kracht  is om de 
Via Culturalis niet als een route te zien maar 
als gebied, dat door middel van cultuur de 
winkelstraten met het toeristische gebied 
langs de Rijn verbind.  Het centrale deel, 
waar de as  van de Via Culturalis kruist met de 
Obenmarspforten die  langs de Keulense opera 
en het Kolumba museum voert en uitmondt 
in de Alter Markt en de Heumarkt, de grote 
toeristisch pleinen, vervult hierbij de sleutelrol. 
Naast deze assen te versterken en aantrekkelijker 
te maken om te belopen,  is het belangrijk om 
gebruik te maken van de permeabiliteit van 
dit gebied. Het gebied heeft de potentie om 
een verblijfsgebied te worden en zelfs een 
opzichzelfstaande bestemming, in plaats van 
een gebied dat overgestoken moet worden. 

De ligging van het gebied maakt het 
commercieel aantrekkelijk.  Door het aantrekken 
van pioniers, kunstenaars en kleine zelfstandige 
ondernemers die hier hun producten of diensten 
verkopen, kan dit gebied zich onderscheiden. 
Door een functionele brug te slaan tussen de 
grote winkelstraten en de historische oude stad, 
komen meer mensen in het gebied van de Via 
Culturalis en krijgen de gebouwen, pleinen en 
bronnen zo toch de zichtbaarheid en aandacht 
die ze verdienen, wat immers de grondslag van 
het concept Via Culturalis is. 

Conclusie:  
Gebieden verbinden in plaats van 
een as forceren. 

Cultuur ensemble
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[De complexiteit van de LOCATIE]
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Complexiteit

Het gebied lijkt zich aan alle kant aan te willen passen aan zijn 
omgeving, waardoor er een complexe locatie ontstaat die 
weinig karakter uitdraagt.  Juist deze afhankelijkheid maakt 
het lastig om het gebied aan te pakken. 
De grote diversiteit in bouwstijlen, functies, gradaties in de 
visuele aantrekkelijkheid van gevel, en de rol van het verkeer, 
heeft grote invloed op de beleving  van de ruimte.  Zeker 
binnen het kaders van het concept Via Culturalis, is het van 
belang om het hele gebied representatief te maken en gebruik 
te maken van de sterke punten, zoals de monumentale gevel, 
de verschillende verkeersstromen, de centrale ligging, en de 
grote publieke ruimte. 



63

P

M

M
M



64 Potentie

Het gebied heeft een duidelijke voor- en 
achterkant. Daarnaast is het aanwezige 
plein rommelig en hoofdzakelijk functioneel 
ingericht. 
(Zie p 18-19, voor een impressie van het gebied)

De uitstraling van de ‘achterkant’ van het gebied 
wordt veroorzaakt door de parkeerplaatsen, 
een afvaldepot en het zicht op de achtergevel 
van de winkelstraat. Toch heeft deze ruimte 
veel potentie, vanwege de verbinding met 
het Kolumba museum en de Keulense opera. 
Bovendien heeft het kruispunt ook een directe 
zichtlijn naar de torens van de Dom. 
Zuidelijker aan deze zijde van het gebied 
bevindt zich de verbinding met de twee 
grote winkelstraten. De twee straten strijden 
jaarlijks om de titel ‘Drukste winkelstraat van 
Duitsland’. Een gebied als uitloop van de 
Schildergasse heeft dan ook veel potentie. 

Een logische meerwaarde is het weghalen 
van het geringe aantal parkeerplaatsen aan 
deze zijde, waardoor de straat onderdeel kan 
worden van het voetgangergebied rondom de 
winkelstraten. De straat zal wel toegankelijk 
blijven voor laden en lossen, buiten  de 
winkeltijden. 

De kracht van de Quatermarkt is de 
aanwezigheid van de monumentale gevels, 
maar ook de typische wederopbouw 
architectuur die het verleden van Keulen 
illustreert. 
Het plein moet ingericht worden op de 
beleving van architectuur. Daarvoor moet het 
kantoorgebouw met passage wijken voor een 
nieuw gebouw in hedendaagse, monumentale 
architectuur. De aanvulling moet de collage 
van diverse gevels en tijdsimpressies 
complementeren. 
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Dom

Domplatz

Vertigo
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Dom Kapitol

Alter Markt

MAKK museum

Heumarkt

Mijn huis
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Dimensies, tussenmaat en het belang van de 
publieke ruimte

Het gebied is groter dan het in eerste instantie 
lijkt. Zo groot, dat zelfs de Dom op deze locatie 
zou passen. De uitdaging is dan ook de schaal 
van het gebied; een tussenmaat. 

Het gebied is te klein om louter op een 
stedebouwkundig schaal te ontwerpen, zoals 
AS&P GmbH kiest voor de schaal 1:1000. 
Echter is het gebied te omvangrijk voor de 
schalen 1:100 of 1:200. De schaal 1:500, die 
past bij de tussenmaat, biedt de kans om met 
een of enkele gebouwen verschil te maken in 
de omgeving, maar vraagt ook extra attentie 
betreffende de gebruiksvriendelijkheid en 
comfort van de gebouwen. Een gebouw wordt 
al snel te diep en de routing al snel een stelsel 
van gangen met aan weerszijde ruimten. 

Het inzetten van publieke ruimte en het 
verbeteren van de relatie tussen gebouwen en 
publieke ruimte biedt interessante oplossingen. 
De rechterpagina laat diverse varianten  zien, 
van totaal verschillende gebouwvormen die 
elk een andere beleving van ruimte tot gevolg 
hebben. 

De relatie met de omgeving is essentieel. Op 
deze schaal kunnen verkeerstromen worden 
omgebogen en nieuwe verbindingen worden 
gelegd; moet het gebied hoofdzakelijk de 
doorstroom verbeteren of mag ook bewust 
mensen vertragen en de mogelijkheid 
aanbieden om te er verblijven? 

De analyse op de volgende pagina’s laat zien 
hoe subtiele veranderingen in gebouwvorm 
effect kunnen hebben op de openbare ruimte. 

Door deze analyse wordt het duidelijk dat in 
dit geval niet het ontwerp van de gebouwvorm 
of -vormen centraal moet komen te staan, 
maar juist het ontwerp van de publieke ruimte. 
De locatie moet met de publieke ruimte  een 
duidelijke houding aannemen over hoe het 
wil reageren op zijn omgeving en hoe het wil 
bijdragen aan de structuur van de binnenstad.  
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Diverse gebouwvormen als inpassing voor het gebied
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Werking van de publieke ruimte door gebouwvormen
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De kaarten op de rechterpagina laten het 
stratenpatroon van de binnenstad van Keulen 
zien. De sequentie van straten en pleinen 
rondom de Quatermarkt lijkt zowel in noord-
zuidrichting als in oost-westrichting verstoord 
te zijn.  

Opvallend aan de sequentie in oost-
westrichting is de afsplitsing van de 
onderste aangegeven lijn. Deze afsplitsing 
is het verbindingsstuk tussen de twee grote 
winkelstraten, Schildergasse en Hohestraße. 
Deze afsplitsing eindig, via een passage, op 
de Quatermarkt. 

De kaart van de sequentie in noord-zuidrichting 
laat zien dat de Quatermarkt ten eerste een 
groot plein is en ten tweede geen duidelijke 
vorm aan neemt, zoals veel andere pleinen dat 
wel doen.

De verbindingen tussen de straten, zoals op de 
derde kaart is aangegeven, verbinden twee of 
meerdere straten via een straat of een straat-
open ruimte-straat, terwijl de verbinding  tussen 
de Schildergasse en de Quatermarkt  straat-
passage-plein is. Vanuit de passage geeft het 
grote plein weinig aanwijzing welke kant op te 
gaan, maar ook vanaf het de straat langs het 
plein is de passage geen vanzelfsprekende 
route. 

Stratenpatroon
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PleinenVerbindingen

Straten en pleinen in oost-westrichting Straten en pleinen in noord-zuidrichting

N
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Op deze pagina is het  ruimtelijke voorstel te  
zien, welke ontworpen is vanuit de sequentie 
van straten, pleinen en open ruimten. 

Als eerste krijgt de Quatermarkt een heldere 
vorm en wordt deze verkleind tot een formaat 
dat beter past in zijn omgeving. De aanloop 
vanuit de Schildergasse wordt opgevangen 
door een nieuw te creëren plein. Deze twee 
pleinen zijn in het zuiden verbonden door een 
steeg  en in het noorden door middel van het 
oude binnenhof van Haus Neuerburg. 
Het gebouw dat de parkeerplaatsen in het 
noorden van het gebied vervangt, creeert in het 
noorden een helder kruispunt en bakent in het 
zuiden het plein af. Het onvoltooide bouwblok 
wordt afgemaakt met een complementair 
volume. 
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Schildergasse
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De basis voor de footprint  van de 
gebouwenveloppen is gelegd in de 
straatpatroon-analyse. Haus Neuenburg 
is een belangrijk ijkpunt voor het uitlijnen 
van de enveloppen. Aan de ene zijde ligt 
de grens in het verlengde van de gevel, en 
aan de andere zijde is de contour van het 
binnenhof maatgevend. De laatste lijn begint 
bij een hoek van Haus Neuerburg gaat naar de 
bestaande bebouw aan de andere zijde van de 
Quatermarkt. 

De hoogte van de gebouwen loopt geleidelijk 
op. Het eerste gebouw, welke het zuidelijke 
bouwblok afmaakt, moet aansluiten bij de 

naastgelegen gebouwen, wat neerkomt op 
ongeveer  15 meter.  Het tweede gebouw, 
tussen de twee pleinen, wordt 17 meter hoog. 
En het gebouw grenzend Haus Neuerburg 20 
meter. De dakrand van Haus Neuerburg ligt op 
15 meter, het hoge schuine dak is zes meter 
hoog en het lage schuine dak vijf. Het nieuwe, 
aangrenzende gebouw mag door zijn hoogte 
Haus Neuerburg niet overstemmen. 
De begane grond van alle drie de gebouwen 
hebben een verdiepingshoogte van 5 meter. 
Enerzijds ontstaat hierdoor samenhang 
tussen de gebouwen, anderzijds sluit de 
verdiepingshoogte aan op Haus Neuerburg en 
het Farina Haus.

Gebouwenveloppen en ruimtelijke randvoorwaarden

18-20m

7,5-9m

max 2º



78

Geen eiland, niet enkel verweven met de stad,
maar een kans tot...

[Het ontwikkelen van een  NIEUWE CONTEXT]
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[Het ontwikkelen van een  NIEUWE CONTEXT]
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De functie van het gebied staat in het kader van 
mode. Mode kan zowel een kunstvorm als een 
drijfveer voor de kledingindustrie zijn. Mensen 
komen speciaal naar Keulen om te winkelen, 
echter domineren enkel de grote commerciële 
bedrijven de winkelstraten. 
Juist deze locatie heeft de potentie tot het 
ontwikkelen van een modescene door de 
aansluiting op de grote winkelstraten en het 
bovendien  onderdeel is van de Via Culturalis. 
Tevens kent het gebied al veel kleine winkeltjes. 

De aanjager wordt een modeschool. De steden 
Antwerpen en Arnhem laten zien, dat hiermee 
een stad een modescene kan ontwikkelen 
met een groot draagvlak. Het nieuwe plein 

kan het centrum vormen van dit gebied, waar 
zowel in de modeschool als in de andere twee 
gebouwen winkels kunnen worden gevestigd. 
Vanuit dit plein kan het gebied worden 
uitgebreid in zowel noordelijke als zuidelijke 
richting.

Haus Neuerburg speelt een belangrijke 
representatieve rol als entree voor het gebied 
vanaf de cultuurzijde. De functie hotel past 
goed bij de architectuur van het gebouw, is 24 
uur per dag open en door de locatie en uitzicht 
erg aantrekkelijk voor toeristen.   
(Zie pagina 146-147 voor een overzicht van de 
hotel in de binnensta

Mode als brug tussen commercie en cultuur I
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De stad Keulen kent nog geen toonaangevende 
modeschool. Wel biedt de private  ‘Frei 
Akademie Köln’ een opleiding modedesigner 
aan. Ook ‘Akademie Mode & Design’  en 
‘Fashion Design Institute’ in Düsseldorf bieden 
een opleiding in de mode aan. 

Modeschool in zijn omgeving
De modeschool kan zich echter onderscheiden 
door zich open op te stellen naar zijn 
omgeving. Onderzoek naar de grote 
modescholen in Berlijn, München, Parijs, 
Antwerpen en Amsterdam laat zien dat deze 
scholen zich afsluiten van de stad, door zich 
terug te trekken op een campus, zich in het 
binnenhof van een bouwblok te vestigen of 
onopvallend als onderdeel van een bouwblok. 
Met name privacy is erg belangrijk: de kleding 
moet worden gepast, waarbij zicht van buiten 
ongewenst is, maar ook is men bang dat 
buitenstaanders ideeën stelen.  (Zie appendix 
p172-173, voor een overzicht van modescholen 
en hun relatie tot de omgeving)

De uitdaging is om door middel van een 
gepaste afstand 17, toch relatie tussen publiek 
en ontwerper te laten ontstaan, en eveneens 
een kijk in het ontwerpproces te geven, en 
de presentatie van de eindproducten en de 
personen achter de producten te laten zien. De 
indeling  van de ruimte binnen de modeschool 
houdt hier dan ook rekening mee. Vanaf 
het plein kan men zien wat er op de eerste 
en tweede verdieping gebeurd. Daarom is 
gekozen om hier ruimtes te plaatsen met een 
herkenbare functie, namelijk de bibliotheek 
en het naai- en breilokaal. Het atelier bevindt  
zich op de bovenste verdieping, waar het 
geen inkijk heeft en uitkijkt over de stad. En 
het dakterras leent zich om, buiten het zicht 
van de stad, te ontspannen en nieuwe ideeën 
op te doen tijdens  het  informele contact met 
andere studenten, docenten en medewerkers. 

Mode als brug tussen commercie en cultuur II  

De modeschool deelt de begane grond met 
twee winkels. De winkel aan de straatzijde 
is gericht op een luxe assortiment en 
sluit daarmee aan op het luxe patisserie 
aan de overzijde van de straat en op het 
parfummuseum Farina Haus, bekend van de 
Eau de Cologne. De winkel aan het plein biedt 
de gelegenheid aan studenten en beginnende 
en/of individuele ontwerpers om hier hun 
producten te verkopen. Voor de klant is er een 
grote diversiteit aan producten te vinden en 
voor de ontwerper is het een kans om mensen 
kennis met zijn product te laten maken. 

De entree van de modeschool bevindt zich 
aan de westzijde, tussen de twee winkels. Het 
hekwerk van de entree kan open- of dichtgezet 
worden, waardoor respectievelijk de publieke 
ruimte naar binnen doorloopt of de gevel zich 
kan afsluiten.

Voor aansluiting met het Haus Neuenburg, 
is de westerlijke vleugel herbestemd tot 
een onderdeel van de modeschool. Aan de 
zuidzijde zijn de contouren van het oude 
binnenhof behouden gebleven, maar zijn de 
lage aanbouw en  het hekwerk verwijderd. 
Vanuit de foyer heeft men zicht op dit binnenhof  
met trappentoren en de St. Alban.
Het hof aan de noordzijde wordt afgesloten met 
een hoge muur, waardoor beide gebouwen 
samen weer een gesloten straatwand vormen. 
(Zie p 32-35, voor een overzicht van de 
ontwikkeling  van Haus Neuerburg )

De volgende pagina  laat een impressie zien 
van de diversiteit van omliggende gevels, die 
elk om een andere reactie vragen. Ondanks 
de verschillende uitdagingen qua gevels, 
is eenheid in de gevel een pré  voor een 
stoere doch elegante aanwezigheid van de 
modeschool. 

Inbedding van de modeschool en de aansluiting op Haus Neuerburg



Klassieke opbouw van een plint, een repeterend middenstuk 
en kroonlijst met eventueel daarboven nog een verdieping

Nieuw plein.

Monumentale 
gevels

Achterkant 
winkelstraat.
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Onderwijssystemen
Een modeschool zou naast het aanbieden 
van onderwijs, ook een plek moeten zijn voor 
inspiratie, te leren van anderen en bovenal een 
tweede thuis. Het is belangrijk dat de studenten 
er een eigen plek  kunnen vinden die past bij 
hun behoefte, in plaats van de studenten in 
te delen per ruimte. Als  je bijvoorbeeld een 
werkstuk moet breien,  kan je dit doen in het 
breilokaal. Als je een rapport wilt afmaken 
kan je kiezen voor een geschikte plek in een 
van de vrije werkruimten, de bibliotheek of 
ergens anders in het gebouw waar je prettig 
kan werken, ongeacht de functie van de 
ruimte. Deze stellingname maakt het mogelijk 
om ruimtes te ontwerpen met specifiek 
kwaliteiten. Bovendien zijn unieke ruimten veel 
interessanter om op meerdere manieren te 
gebruiken, dan wanneer alle ruimtes op elkaar 
lijken. 

Ik ben door René van de Velde uitgenodigd 
om te komen kijken bij de Amsterdamse 
modeschool: Amsterdam Fashion Institute.  
De school heeft sinds een paar jaar een 
nieuw lessysteem: elk jaar bestaat uit twee 
semester, waarin in verschillende tijdsvakken 
begeleidingsworkshops, toolworkshops en 
theorie aangeboden worden. Het semester 
heeft een eindproduct, wat kan varieren van 
een magazine tot een kledingcollectie. De 
student moet zorgvuldig kiezen aan welke 
workshops hij/zij mee doet; deze kennis en 
vaardigheden kan worden ingezet voor het 
eindproduct. Deze onderwijsmethode biedt 
meer samenhang door de semester niet in 
vakken en projecten op te knippen. Ook 
voorkomt het dat de student focus verliest, 
wanneer er te veel deadlines samenvallen. 
Ook de opleiding Industrial Design aan 
Technische Universiteit Eindhoven biedt een 
vergelijkbare lesmethode, waarbij een semester 
wordt opgebouwd uit een ontwerpproject en 
losse modules met een specifiek thema. Aan de 
hand van de presentatie van het eindproduct 
en het procesveslag wordt bepaald of de 
student het halve jaar met goed gevolgd heeft 

afgerond. 

Een onderwijssysteem waarbij de student, 
binnen kaders, zijn eigen lespakket kan 
samenstellen, bestaande uit verschillende 
onderwijsvormen zoals hoorcolleges, 
workshops, en begeleide projecten, zal 
bijdragen aan een dynamisch en intensief 
gebruik van het gebouw. 

Onderwijs en ruimte
Door het gekozen onderwijssysteem kunnen  
ruimtes beter worden afgestemd op de 
verschillende typen van een gebruik. Zo heeft 
een naai- en breilokaal bijvoorkeur veel (dag)
licht nodig om het fijne werk goed te kunnen 
zien, maar ook opbergruimte voor stoffen en 
garen; de collegezaal moet het de luisteraar 
eenvoudiger maken om zich te concenteren 
op de spreker. 

Een school met een open structuur van ruimten 
en routing past bij het dynamische karakter van 
een modeopleiding. Door te zien waar anderen 
mee bezig zijn, kan men  inspiratie op doen 
en in contact komen met nieuwe technieken, 
vaardigheden en kennis. Daarom is er gekozen 
voor een grote atelierruimte en kan men in alle 
verblijfsruimten zien wat er gebeurd. 

Mode is vernieuwen
Een van de drijfveren achter de mode is de 
ambitie om te willen vernieuwen, te innoveren. 
René van de Velde vertelt dat daar tenminste 
twee voorwaarden voor nodig zijn: een sterk 
besef wat er in der maatschappij speelt, ook wel 
social awareness genoemd, en de vaardigheid 
om nieuwe technieken te ontwikkelen en te 
gebruiken. Deze voorwaarde zijn leidend 
geweest voor de indeling en de routing van 
het gebouw. 

Stadsfoyer
De entree bevindt zich aan de westzijde van 
het gebouw. Vanuit de verdiepingshoge 
entreeruimte,  loopt de ruimte over in de 
grote  14,5 meter hoge foyer. Overdag wordt 

Filosofie vanuit de functie modeschool
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Filosofie vanuit de functie modeschool

het achterste deel  van deze ruimte gebruikt  
als kantine. De foyer en de kantine kunnen 
door de school en de stad gebruikt worden 
voor lezingen, tentoonstellingen en andere 
bijeenkomsten en evenementen. Door het 
open- of dichtzetten van de hekken bij de 
entree kan een indruk worden afgeven of 
de  foyer op dat moment toegankelijk is voor 
publiek. (Zie p 148-149, voor uitleg entree)
Niet alleen voor het publiek is het interessant 
iets van mee te krijgen van de school, maar 
nog waardevoller is dit contact voor de 
studenten. Verbale  en non-verbale feedback 
op hun producten, maar ook op hoe ze zichzelf 
presenteren, leert de studenten hoe de 
‘buitenwereld’  op hun reageert. We hebben 
vaak een idee over hoe anderen over ons en 
ons werk denken, maar dit idee is lang niet 
altijd waar. In de modewereld gaat het om 
een totaalbeeld neer te zetten, het is daarom 
belangrijk besef te hebben of hetgene wat je 
maakt wel datgene overbrengt wat je er mee 
wilt bereiken. 

Innovatie door samenwerking
De ambacht van de modeontwerper 
verschuift steeds meer van oude technieken, 
zoals mouleren en met de hand patronen 
tekenen, naar ontwerpen met 3D/CAD/CAM 
programma’s en zelfs 3D-printen begint een 
steeds meer gebruikte techniek te worden. 
De ontwikkelingen gaan snel  en het materieel 
wordt ook steeds prijziger. 
Dit biedt kansen om samen te werken met 
externe modeontwerpers en modebedrijven. 
Enerzijds is het financiële interessant, anderzijds 
ontstaat er (informele) uitwisseling van ideeën 
en kennis, en kan men elkaar motiveren om te 
blijven vernieuwen. 

Op de eerste verdieping bevinden zich de 
gedeelde functies. Het innovatielab is de 
ruimte  boven de entree, waar gelang de 
vraag en ontwikkeling, innovatief materieel 
geplaatst kan worden, zoals 3D-printers. Ook 
is er een bibliotheek aanwezig en een ruimte 
voor stofbewerking en een drukmachine. 

En, misschien verrassend, een chemie- en 
testlaboratorium. Productielijnen worden 
steeds omvangrijker en daarnaast  wordt  vaak 
het productieproces verplaatst naar andere 
landen, zoals China. Om de kwaliteit van 
een product te kunnen te garanderen is het 
belangrijk om een notie te hebben over hoe 
je de kwaliteit van de verf voor je product kan 
testen, hoe sterk een stof is en hoe bestending 
het is voor de wasmachine of strijkijzer. 23

Routing
De entree vanuit de foyer naar de eerste 
verdieping is tamelijk bescheiden en 
onopvallend. Dit is een subtiele, doch 
effectieve manier  om de openbaar en privé te 
scheiden. Dit geldt ook voor de toegang vanuit 
de kantine naar vrije werkvloeren in de vleugel 
van Haus Neuerburg. Het nieuwe gedeelte 
en de bestaande vleugel staan met elkaar in 
verbinding door middel van een loopbrug. 
De eerste, twee en bovenste verdieping 
worden verbonden door twee trappen die door 
de foyer heen steken. De routing tussen de 
trappen bestaat uit rondgangen door ruimten, 
de centrale as en over de loopbruggen. 
Het atelier, op de bovenste verdieping, is 
verbonden met het dakterras. 

Materiaalkeuze interieur
De balans tussen één: het dynamische karakter 
en  de vele (kleurrijke) stoffen en producten, en 
twee: het gemak om zich te concentreren op 
de werkzaamheden, is erg belangrijk.
De architectuur en de daarbijhorende 
materiaalkeuze moet leiden tot een rustige en 
heldere ruimtes. 
(Zie p154-155, voor materialisering)
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3. 
Private functies modeschool:
Atelier
Dakterras

2. 
Private functies modeschool:
Naai- en breilokaal
Collegezaal
Bespreekruimte
Vrije werkruimte

1. 
Gedeelde functies modeschool:
Bibliotheek
Innovatielab
Drukkerij en stofbwerking
Chemie- en testlaboratorium
Vrijwerkruimte

0. 
Entree modeschool
Tentoonstellingsruimte
Kantine

0. 
Luxe winkel
Winkel startende ontwerpers
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Overzicht modeschool in nieuwe context
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Tekeningen en impressiebeelden
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West-gevel 1:200
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Zuid-gevel 1:200
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Oost-gevels 1:200
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Vloer 0  1:200

N

0      1      2      3      4      5  m
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Entree
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Foyer: links kantine en rechts entree niet-publieke gedeelte van de modeschool
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Binnenhof
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Kantine,  
zicht op 
foyer

Loopbrug
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Loopbrug



Innovatie laboratoriumInnovatie laboratorium
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Innovatie laboratorium

Vloer 1  1:200

Innovatie laboratorium

N

0      1      2      3      4      5  m
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Bibliotheek
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Innovatie Laboratorium
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Links: drukkerij en chemielaboratorium
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Vloer 2  1:200

N
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Foyer vanuit bespreekruimte
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Foyer vanaf de  bovenste trap
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Naai- en breilokaal
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Vloer 3  1:200
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Atelier
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Dakterras
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Kelder en dakaanzicht 1:500
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Doorsnede AA’ 1:200
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Doorsnede BB’ 1:200
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Doorsnede CC’ 1:200
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Doorsnede DD’ 1:200
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[De aandacht voor het DETAIL]



[De aandacht voor het DETAIL]
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Entree

De entree van de modeschool wordt vormgegeven door een 
hekwerk van houten lamellen. 
Op de begane grond kan dit hekwerk worden open- of 
dichtgezet, naar gelang de achterliggende foyer wel of niet 
wordt gebruikt voor publieke doeleinden. 
Ook hebben voorbijgangers  geen volledig zicht op het 
innovatielaboratium boven de entree, maar laat  het wel 
contouren en beweging zien. Van binnenuit is er wel zicht 
naar buiten. 

De afbeeldingen geven een beeld van de veranderende 
permeabiliteit van de gevel door het openen of sluiten van 
de individuele deuren. 
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Deuren 
open

Deuren 
30º open

Een deur 
open

Deuren 
gesloten
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Trap

Door de foyer steken twee grote trappen. De trappen zijn 
echte opvallende elementen die als meubels in de ruimte 
opgehangen zijn. Het is belangrijk dat de architectuur hierbij 
past, maar ook aansluit bij de strakke vormen van de rest van 
het gebouw. 
Beide trappen zijn 5 meter hoog en hebben 3 meter brede 
traptreden. Door de grote afmeting, maar ook door de grote 
belasting die hoort bij een trap in een publieke ruimte, is er 
een forse constructie nodig. 
Met het ontwerp is geprobeerd de forse constructie op een 
elegante wijze te gebruiken en toch de trap te doen laten 
zweven. 

De constructie van de trap is een ligger van plaatstaal 
met trapeziumvomige doorsnede, evenals de ribben. De 
treden zijn van gevouwen plaatstaal met houten planken 
als afwerking. Het hekwerk bestaat uit stalen hoekprofielen 
verbonden door een stalen railing met een zelfde doorsnede. 
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 Als gevelbekleding is er gekozen voor leisteen. Dit materiaal 
past bij de stoere, enigszins massieve vorm. Tevens wordt de 
subtiele structuur en de natuurlijke kleurverschillen versterkt 
door het strijklicht dat een groot deel van de dag op de 
wanden van het atrium valt. 
Het interieur is rustige gehouden met wit gestuukte wanden 
en plafonds. Op de vloer ligt eikenhout, welke doorloopt 
door de ruimte en over trappen en loopbruggen. 
Ook de deuren en enkele meubels zijn uitgevoerd in 
eikenhout. Een subtiel verschil is de afwerking; de vloer heeft 
een gladde afwerking, terwijl de deuren en de meubelen 
ruwer zijn gelaten. 

De kozijnen zijn van geandoniseerd aluminium. De kozijnen 
in de gevels zijn een grijs-brons en de binnenkozijnen grijs. 

Materialisering

Leisteen                  Geanodiseerd aluminium 

Buitengevel

Binnenruimtes

   Eikenhout                  Geanodiseerd aluminium  
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Materialisering

Principedetail van de aansluiting 
tussen dak en buitengevel
Schaal 1:10

Dakopbouw:

- Bitumen
- 150 mm isolatie
- Stalen liggers; koudgevormde C- 
en Sigma-profielen
- Cementplaten
- Stucwerk

Wandopbouw van buiten binnen:

- Stonelite© gevelpanelen met 
leisteen toplaag
- Ophangconstructie gevelpanelen
- 100 mm isolatie
- 300 mm in het werk gestort beton
- Cementplaten
- Stucwerk

Vloeropbouw:

- Houten vloerplakken
- Zwevende dekvloer
- Infraplus© vloer

 50                   300                              150        mm
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Proces

Een vast onderdeel voor studenten aan de 
modeschool, is het leren mouleren. Mouleren is 
een techniek om kledingstukken te ontwerpen 
door toile (ongebleekt katoen) te schikken of  te 
draperen, en vast te spelden op  een paspop. 
Het ontwerp ontstaat door continu uitproberen.  

Mijn proces kun je vergelijken met de proces 
van mouleren. In beide gevallen wordt er eerst 
een technische basis aangebracht, gevolgd het 
maken en constant bijschaven van modellen. 
Het is belangrijk om tijdens dit proces kritisch 
te blijven en niet bang te zijn om opnieuw te 
beginnen. 

Met deze paragraaf wil ik een overzicht geven 
van het ontwerpproces vanaf stedebouwkundig 
analyse tot gebouwontwerp. 
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Amsterdam Fashion Institute
- Amsterdam

Artesis Plantijn
- Antwerpen

ESMOD 
- München

ESMOD 
- Berlijn

Representatief gebouw in een bouwblok

Representatief gebouw in een bouwblok

Gebouw in binnenhof van bouwblok

Gebouw in binnenhof van bouwblok
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International Fashion Academy
- Parijs

Artez
- Arhnem

Fashion Design Institute
- Düsseldorf

International Fashion Academy
- Parijs

Onopvallend gebouw in bouwblok

Onopvallend gebouw in bouwblok

Campus

Campus

Modescholen en de relatie met de omgeving
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AMFI - Amsterdam
Breilokaal

Artez - Arnhem
Atelier

AMFI - Amsterdam

ESMOD- Berlijn
Naailokaal

ESMOD -München

Drexel University

ESMOD -München
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Artez - Arnhem
Drukkerij

New York Art Institute

AMFI - Amsterdam

ESMOD- Berlijn ESMOD- Berlijn
Moullage les

AMFI - Amsterdam 
Breilokaal

Modescholen, impressie van interieuren
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Hotels

De kaart op de linkerpagina laat een overzicht zien van de 
hotels in de binnenstad. De hotels zijn onderverdeeld op 
basis van het aantal kamers.

De meeste hotels liggen rond de Dom en in het Martinsviertel. 
Ook zijn er een aantal grote hotels, zoals het Dom-hotel, 
Maritim-hotel en het Dorint-hotel. 

Hotels
Meer dan 25 kamers

15-25 kamers

Minder dan 15 kamers
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2

1

8

10

9

7

34

5

11

12

6

1.   Haus Neuerburg
2.   Haus Farina
3.   Alter Markt 2, 4-6
4.   Marsplatz 1-5
5.   Wallrafplatz 3, 7, 9
6.   Café Reichards
7.   Disch Haus
8.   Kolpinghaus
9.   Gürzenich
10. Rathaus
11. Alter Markt
12. Heumarkt

Monuments
Building
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After World War II 90% of the inner city was destroyed. In 
contrast to other cities, for example Rotterdam, the ‘new’ city was 
reconstructed on the old fundaments of the city. On one hand 
the soil of the city needs pile foundation and from economical  
and practical perspectives, it is more handful to use the existing 
foundation. On the other hand, Cologne has the tradition of a 
‘bricolage’ city, a city that is not so much focussed on a overall 
urban planning but more on constant renewal of small locations or 
plots through the city. 

The ‘bricolage’ attitude can also be traced on building level. 
Cologne architecture does value the old residues, but instead of 
repair these to the original situation, they strive to continue with a 
new design that complements the old elements with a new twist.
The side effect of this attitude will be the lack of courage to 
make outstanding changes to monumental spaces. For example 
the design of Zumthor’s Kolumba museum was valued so much, 
because as outsiders he had the courage to made a new building 
that interacts with Böhm’s chapel instead of worshiping it.

This sub chapter will start with a couple of smaller projects grouped 
by location. These buildings are examples of different kinds of 
reconstruction, namely renovation, simplified reconstruction, new 
interpretation of the past and new buildings that in some way refer 
to the previous situation.  This research is mainly based on the 
photos shown.
The second group consists the Gürzenich and the Rathaus that 
represent the typical Cologne attitude to build in a new way 
further on old elements. Last groups are the squares: Alter Markt 
and the Heumarkt. Briefly their change of function in the city will 
be descibed and how this influenced their appearances. 

An interesting footnote to this chapter is the fact the moment care 
in Cologne did not start until the ‘80s.  One of the main actors for 
this developments was Hiltrud Kier with here publication ‘Kölner 
Neustadt’.  Beside the pre-war buildings, she also stress the value 
of some post-war building, especially the ones that were build in 
the first decade after the war.

Monumenten na de WOII

1. The maps is based on a list of Cologne’s monuments. This list is supported by Cologne’s 
moment- list officially supported by Cologne’s monument care. 
www.wikipedia.de, www.bilderbuch-koeln.de
2. Interviews with Christian Schaller, Paul Böhm & Dörte Gatermann.
3. MacNeille, Andrew,  Zwischen Tradition und Innovation – Historische Plätze in der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Köln, Inaugural-Dissertation for the doctoral degree, 
Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln, 2004.
4. Wiktorin, Dorothea e.a. , Köln - Der historisch-topographische Atlas , Köln, Emons, 2001
5. Zimmerman, Peter, Die Dynamik der 50er Jahre, Petersberg, Imhof, 2007
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Gürichplatz 3, Haus Neuerburg, 1976

Obenmarspforten 21, Farina Hause, 2009

Gürichplatz 3, Haus Neuerburg,1913

Obenmarspforten 21, Farina Haus, 1924
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Haus Neuerburg and the Farina 
Haus are one of the best preserved  
buildings built before World War II. 
Through renovations the houses have 
been simplified, but still kept the 
same atmosphere and appearance. 
Haus Neuerburg’s arcade are closed 
with windows and new entrance has 
been added on the perpendicular 
façade. The same façade with 
the arcades has been changed   
at  the roof  level; statues are                                        
removed and small clips were added.  
The biggest change on the Farina 
house is the shape of the windows 
that previously all had arches. Also 
the balconies were removed, together 
with some decorations. 

Simplified details

1. www.bilderbuch-koeln.de 
2. www.bildindex.de
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Alter Markt 2, 1942

Alter Markt 4-6, 1920

Alter Markt 2, 1948

Marsplatz 1- 5, 1900

Marsplatz 1- 5, 1956

Marsplatz 1- 5, 1945

Marsplatz 1- 5, 1955

Alter Markt 2, 2010

Alter Markt 4-6, 1980

Marsplatz 1- 5, 2009
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Alter Markt 2, 2010

During the reconstruction of the city, 
the previous nicely decorated sloop 
roofs were changed to flat roofs.  
House 4-6 has got an extra and 
modern elevation, while the roof of 
number 2 is transformed into a roof 
terrace. The extra elevation gave 
the building a more modern look 
comparing to the building with the 
roof terrace. 

Flat roofs; Altermarkt 2, 4-6

1. www.bilderbuch-koeln.de 

The current situation looks similar to 
1900, but a closer look shows that 
both houses are not original. After the 
war the left house was rebuild with a 
slightly new  interpretation to make it’s 
two facades look similar and thereby 
weaken the hierarchy  between the 
two orientations. Nowadays, the 
façades are changed to the old 
situation. The lower façade is now the 
face of a square and the higher façade 
is oriented towards the road. 
Also the second building is new. This 
becomes plausible if we compare the 
old (1900) and the new situation(1956); 
there is significant change in height  
between the left and right building, 
and the space between the windows 
of the right building does not match 
the old photo.

Reproduction; Marsplatz 1-5
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Unter Fennenhennen 11, Café Reichard,  1904                   Unter Fennenhennen 11, Café Reichard,   1952     Unter Fennenhennen 11, Café Reichard,   1984

Wallrafplatz 3, 1947Wallrafplatz 3, 1920

Wallrafplatz 7&9 ,  1938               Wallrafplatz 7&9 , 1947               Wallrafplatz 7&9 , 2012               

Wallrafplatz 3, 1975
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In Cologne, the owner of a plot 
can, within very few limits, build 
everything he desires. In case of the 
neighboring houses on Wallrafplatz 7 
and 9, the owner have chosen for new 
buildings in contemporary style that 
fits the style of the neighboring WDR 
Funkhaus. Through the collaboration 
between the two building they refer 
in a humble way to the past, by the 
use of the same kind contrast in colors 
in the façade, the same strong line at 
the top of the façade and contrasting 
types of plinths. 
An pre-war example of a new building 
that refers to the past is number 3. 
The small windows with arches, the 
two big open windows of the plinth, 
and the amount of elevations refer 
to the old building, but it is hard to 
tell wether it is a redesign of the old 
building or a completely new building. 

In the ‘50s, café Reichard was 
modernized with a ‘floating-like’ flat 
roof and the windows with arcs were 
replaced with rectangular windows. 
Also, many marketing signs and neon 
light figures decorated the façades. 
Both the flat roof and the many sign 
were typical to the architecture of the 
post-war inner-city. 

The photo of 1984 shows an interesting 
change. The transformation of the 
building makes it look like a building 
from the late 19th century, but a careful 
look shows a frivolous interpretation 
of the original design. The new top 
is a three story high sloop roof with 
lots of small windows, a little tower 
on the corner and all the rectangular 
windows are replaced by windows 
with arches.  

Renewed impression of the past

New with a touch of the past

1. www.bilderbuch-koeln.de 
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Brückenstraße 17, 1935

Brückenstraße 19, Disch Haus, 1929 Brückenstraße 19, Disch Haus, 2010

Brückenstraße 17, 1969 Brückenstraße 17, 2009

Kolpingplatz 5-11, Kolpinghaus, 2007Kolpingplatz 5-11, Kolpinghaus, 1944Kolpingplatz 5-11, Kolpinghaus, 1930
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The neighboring buildings at the 
Brückerstraße 17 and 19 (Disch haus) 
were only changed a little during time. 
Especially the Disch Haus is a good 
example of the early developments of 
the “Neuen Sachlichkeit” style. 
In the case of number 17, the façade 
has been simplified in the ‘60 and 
the building has got a flat roof. Most 
significant simplifications were the 
sets of three windows that were 
merged together, the removal of 
statues and facade on ground level 
that has lost depth. 
The Disch Haus have lost it’s top 
elevation and the cladding was 
changed from white, to dark plaster 
(‘80s) and recently to light colored 
stone cladding. 

Kolpingplatz  5-11 was a design by 
Dominikus and Gottfried Böhm. 
Today the design looks like it has not 
been change, but the fine and elegant 
details for example like the windows 
frame are replaced by more solid and 
dark colored examples. Also a new 
part was added to the left side of the 
building. The new part continues on 
the existing façades, but has a twist 
on the lower left corner.  

‘20s Neuen Sachlichkeit

1. www.bilderbuch-koeln.de 
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Quatermarkt, Gürzenich western façade, 1952

Quatermarkt, Gürzenich western façade, 1949

Quatermarkt, Gürzenich western façade, 1960

Martinstraße, Gürzenich eastern façade, 2010

Drexel University

Martinstraße, Gürzenich eastern façade, 1943
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The recent Gürzenich building is 
an assembly of the old castle-like 
Gürzenich building, the former St. 
Alban churches and a connection 
building in between. The Gürzenich 
was built in 1441 as a dance hall and 
warehouse. After the destruction due 
to the bombing, the Gürzenich was 
transformed into a congress building. 
The design was made by Rudolf 
Schwarz and Karl Band in 1952 . 
The St. Alban played an important 
role in the new design. The church was 
part of the twelve roman churches. 
In contrast to the other churches, 
with exception of St. Kolumba, the 
two churches were not rebuild. The 
St. Alban was chosen to become a 
memorial of the war. The ruins of the 
church are now functioning as a patio 
for the congress building. 
The entrance remained on the east-
side of the building. The grid on the 
facade and the sober appearance of 
the new part of the building is a good 
example of the new architecture 
of that time frame. The orthogonal 
concrete lines filled-in with brick  and 
the humble entrance canopy  do 
have similarities to Wallraf-Richartz 
museum of Rudolf Schwarz. As well as 
his aim to make a subtly relation the 
past is represented in this building. 
For example the stained glass refers 
to the former function of the church, 
place of the entrance is kept the 
same and more important the use of 
different smaller scale building parts 
and rhythms in the façades make 
the total building fit better to it’s 
surrounding and refers its past.

Between tradition and innovation I

1. MacNeille, Andrew,  Zwischen Tradition und 
Innovation – Historische Plätze in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945. Köln, Inaugural-Dissertation 
for the doctoral degree, Philosophischen Fakultät der 
Universität zu Köln, 2004.
2. www.bilderbuch-koeln.de 
3. www.bildindex.de
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Rathausplatz, Rathaus western façade, 1935

Rathausplatz, Rathaus western façade, 1966

Rathausplatz, Rathaus western façade, 1950

Alter Markt, Rathaus eastern façade, 1910 Alter Markt, Rathaus eastern façade, 1966

Rathausplatz, Rathaus western façade, 1997
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The oldest part of the recent Rathaus 
is the Hansasaale, the wide castle-like 
building part, and dates back to 1330. 
Only the façade facing the Rathaus 
square survived the war, together with 
the tower and the loggia. In 1953 the 
Spanische Bau, across the street, was 
rebuilt and thereby could be used as a 
city hall. This gave time to make a new 
design for the Rathaus and meanwhile 
to reconstruction of the tower, the 
Hansasaal  and the loggia were 
started. An interesting modification 
in that time was removal the seemly 
intact battlement.
In 1966 a competition was setup; the 
focus was on the façade along the 
Alter Markt: ‘The façade should fit the 
rhythm of the small parcelling typical 
to the square house, and flat and 
insufficient articulating façades should 
be avoided.’ The design of Rudolf  
Schwarz and Karl Band have won the 
competition on the fact they manifest 
the monumentality in a traditional 
way, and tried to avoid monotony with 
diversely designed smaller façades 
and building parts.  The construction 
was completed in 1972. 
Although the building has a 
segmented appearance, the building 
is still big and a  little odd compared 
to the rest of the square. The building 
does not seems to open itself to the 
square and thereby does not play an 
active role to the Alter Markt anymore. 

Alter Markt, Rathaus eastern façade, 1977

Between tradition and innovation II

1. Interviews with Christian Schaller, Paul Böhm & 
Dörte Gatermann.
2. MacNeille, Andrew,  Zwischen Tradition und 
Innovation – Historische Plätze in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945. Köln, Inaugural-Dissertation 
for the doctoral degree, Philosophischen Fakultät der 
Universität zu Köln, 2004.
3. Wiktorin, Dorothea e.a. , Köln - Der historisch-
topographische Atlas , Köln, Emons, 2001
4. www.bilderbuch-koeln.de 
5. www.bildindex.de
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Heumarkt, 1936

Heumarkt, 1996

Heumarkt, 1935

Heumarkt, 2007
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Alter Markt, 1958

Alter Markt, 2007

The reconstruction of the Alter Markt 
and the Heumarkt do have a lot in 
common. A main problem was how to 
cope with the destructed buildings. 
Characteristics to these squares were 
the small parcels, rhythmic windows 
and hip roofs. Although the new 
buildings have modern designs, most 
of them meet these characteristics 
and in that sense the squares have not 
lost their quality. 

The other main problem was the 
increasing amount of cars and other 
motorized vehicles. This fastens 
the change of the function of the 
squares from market places to traffic 
places. In the past, the squares were 
functioning separately, but now, 
together, they function more as a 
fluent space through the city.  As part 
of this change, the new buildings were 
less enclosing and gave more space 
to enter square.

In the 80’s inner-city has been 
introduced to a new ‘park guidance 
system’, containing new infrastructure, 
many park houses and information 
system that inform about the 
amount of parking places available.  
This new system made it possible 
for places like the Alter Markt and 
the Heumarkt to become only or 
mainly accessible for pedestrians. 
Thereby, new use of these squares 
were made possible. Nowadays, the 
squares are not so much focussed 
on the everyday-life, but do have an 
important representative character 
and give space to the important 
events. 

Between tradition and innovation III

1. Interviews with Christian Schaller, Paul Böhm & 
Dörte Gatermann.
2. MacNeille, Andrew,  Zwischen Tradition und 
Innovation – Historische Plätze in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945. Köln, Inaugural-Dissertation 
for the doctoral degree, Philosophischen Fakultät der 
Universität zu Köln, 2004.
3. Wiktorin, Dorothea e.a. , Köln - Der historisch-
topographische Atlas , Köln, Emons, 2001
4. www.bilderbuch-koeln.de 
5. maps.bing.com
6. www.bildindex.de
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