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A.

Voorwoord

Voor u ligt een afstudeerwerkstuk over de plattenbau. Ik 
heb in het afgelopen jaar veel de vraag gekregen: ‘wat is 
plattenbau?’ Waarop ik meestal antwoorde met: ‘die saaie 
betonnen kolossen uit de DDR.’ In het afgelopen jaar heb ik 
geleerd dat de plattenbau voortkwam vele experimenten die 
door de DDR gebundeld werden in een idealistische droom, 
die in combinatie met een povere economie leidde tot de 
plattenbau.Wat ertoe hee$  geleid dat ik de plattenbau veel 
meer ben gaan waarderen, of wellicht dat ik nu leid aan het 
stockholmsyndroom. 

Ik heb in dit verslag mijn best gedaan om u uit te leggen hoe 
ik uit de analyses, referenties en de hedendaagse werkelijkheid 
een ontwerp heb gemaakt dat de plattenbau naar een 
architectonisch niveau tilt. Zodat er sprake kan zijn van een, 
zoals de titel reeds beloo$ , plattenbau evolution. Hierbij heb 
ik mij laten leidden door een realistische benadering om de 
problematiek het hoofd te bieden. Zelf ben ik van mening dat 
er hier voor u een goed en degelijk resultaat ligt. Maar heb ik 
ook genoeg zel% ennis dat de Archiprix buiten mijn bereik ligt. 

Daarnaast besef ik mij ten volste dat ik ook geen meester ben 
in het schrijven van een academisch standaardwerk en dat ik 
eerder nijg naar een vorm van ‘vertelend schrijven’. Ik heb mijn 
best gedaan dit in het verslag tot een minimum te beperken, 
waardoor de toon die in dit voorwoord wordt gezet niet meer 
te vinden zal zijn. Maar tot dat het volgende hoofdstuk begint 
maak ik nog even gebruik van de vrijheid die het ‘persoonlijke’  
voorwoord mij verleent.

Daarom wil ik ik bij deze ook gebruik maken om mijn 
begeleiders, Prof. dr. Bernard Colenbrander, Prof. dipl.-ing. 
Christian Rapp en dipl.-ing. Haike Apelt te bedanken voor hun 
hulp en begeleiding bij dit project. Met name de uitstekende en 
vele begeleidingen zullen mij nog lang heugen. Ik prijs me dan 
ook gelukkig dat ik dit afstudeerproject onder hen heb mogen 
maken. 

Ook mijn medeafstuderdeers Kjeld van den Ende, Bob 
L’Herminez, Louis Cobben, Rob Smeets, Maaike Goedkoop 
en Marnix Nies ben ik een dankwoord verschuldigd. Samen 
hebben we in goede samenwerking Potsdam geanalyseerd, 
bewoond, bewonderd en verwerkt tot het boekwerk ‘Potsdam 
Unraveled’. Waar onder andere dit afstudeerproject een direct 
gevolg van is. Tenslotte wil ik ook Lies Wolters van Amerongen 
bedanken, die me mijn gehele studie hee$  bijgestaan.

Ik wens u veel leesplezier.



0.3 Potsdam



1.

Potsdam Unraveled

Potsdam Unraveled is een afstudeeratelier binnen de master 
Architecture, Building & Planning aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Doel van het atelier is om een 
studie te verrichten naar de stad Potsdam. Een analyse van de 
gehele stad in zijn huidige toestand. Hierbij lag de focus op de 
historische, sociale, typo- en morfologische eigenschappen in 
relatie tot de architectuur. 

Wat Potsdam zo bijzonder maakt is zijn unieke plek in de 
geschiedenis van Pruisen en Duitsland. Potsdam hee$  niet 
de patronen gevolgd die zo typisch zijn voor de meeste 
steden. Met de komst van het koningshuis rond 1660 hee$  
de stad zich ontwikkeld tot een ensemble van vele bijzondere 
stedenbouwkundige en architectonische bouwwerken. De stad 
hee$  zich daarmee ontwikkeld tot een a-generieke stad. Echter 
door de oorlog en de invloed van de DDR werden diverse 
unieke kenmerken, al dan niet bewust, verwoest of vervangen. 
Met de val van de muur komt de stad onder invloed van de 
vrije markt. Dit resulteert in een ontwikkeling die niet langer 
bepaald wordt door een partij. Als gevolg begint de stad steeds 
meer generieke kenmerken te vertonen. 

De zoektocht naar typische kenmerken van de a-generieke 
stad Potsdam leidde tot een onderverdeling naar diverse 
typologieën, wonen, nijverheid, wetenschap, militair en 
koninklijk. Deze vijf categorien werden uitgebreid onderzocht 
en beschreven en verduidelijkt aan de hand van enkele 
casestudies. Met het combineren van de resultaten binnen de 
typologieën zijn probleemgebieden in Potsdam herkend die 
a/ reuk doen aan de a-generieke kwaliteiten. Dit onderzoek is 
uitgebracht in een boekwerk: ‘Potsdam Unraveled’.

De gevonden locaties gaven aanleiding om individueel 
verder te werken aan een eigen project, om de  generieke 
ontwikkelingen die Potsdam ondervindt tegen te gaan of om 
een a-generieke kwaliteit te versterken. Een van deze locaties is 
de basis geweest van dit afstudeerproject.



2. 0.4 Potsdam, in het rood de plattenbau
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Plattenbau

Naar aanleiding van de resultaten uit ‘Potsdam Unraveled’ 
werden de diverse plattenbau-wijken uit de DDR aangemerkt 
als een generieke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen van 
Potsdam.

Plattenbau is een begrip voor alle bouwwerken die op een 
systematische wijze uit betonnen elementen in elkaar gezet 
werden. Deze bouwmethode is door de DDR veelvuldig 
toegepast om snel en goedkoop hele wijken te realiseren 
naar communistisch ideaal. Ten tijde van de DDR waren dit 
geliefde wijken met een hoog comfort en van goede kwaliteit 
vergeleken bij de voor-oorlogse gebouwen. Met een idealistisch 
toewijzingsbeleid plaatste de DDR een dwarsdoorsnede 
van de bevolking in de plattenbau, als opmaat naar een 
communistische samenleving.

Toen in 1989 de Muur viel werden de bouwwerken tot een 
symbool van het gelijkheidsideaal van de voormalige DDR, 
en een fysiek aandenken aan die tijd. Door grootschalige 
renovaties van de stadscentra en vele nieuwbouw projecten 
verloor de plattenbau haar voorsprong in comfort en kwaliteit. 
Door het systematische karakter werden de wijken bekritiseerd 
op monotonie en saaiheid, waardoor ze impopulair werden 
onder de bevolking. De bewoners die het zich konden 
veroorloven verhuisden naar andere wijken. 

Hierdoor transformeerde de plattenbau tot wijken waar 
de lagere sociale klasse zich huisveste. Binnen deze wijk-
transities waren diverse scenarios mogelijk, die per wijk en 
stad verschilden. In Potsdam is er na de muur geen sprake 
geweest een grote leegloop. De meeste wijken bleven bewoond 
door haar oorspronkelijke bewoners. Maar met de vergrijzing 
van deze bewoners kwamen en komen er woningen vrij. 
Deze worden ingevuld door studenten die op zoek zijn naar 
goedkope huisvesting. Naast de studenten zijn de woningen 
ook aantrekkelijk voor eenpersoons huishoudens met een laag 
inkomen. Tevens is er de laatste jaren een toename van het 
aantal starters dat hun intrek neemt in de woningen. 

De voorsprong in kwaliteit van de woningen is verdwenen 
en de plattenbau begint achterop te geraken. Het eentonige 
een saaie karakter  van de wijk draagt niet bij aan de 
aantrekkelijkheid. Dit resulteert in renovaties die het karakter 
van de plattenbau teniet doen en vaak alleen een technische 
vooruitgang zijn. Het gebrek aan kwaliteit enerzijds en de 
blijvende behoe$ e naar goedkope huisvesting anderzijds, 
vragen om een transformatie van de Plattenbau. Dit tezamen 
vormde de aanleiding van dit afstudeerproject. Een zoektocht 
om een systeem te renoveren dat de grootschalige wijken, zoals 
Am Schlaatz, kan transformeren tot kwalitatieve plattenbau. 
Zonder dat hierbij het typische karakter teniet wordt gedaan.

Centraal in dit afstudeerproject staat de wijk Am Schlaatz in 
Potsdam, die als casestudy dient voor het renovatiesysteem. 
Am Schlaatz is een wijk volledig gebouwd met het WBS 70, 
het meest gebouwde en bekende systeem van de plattenbau. 
Am Schlaatz is de laatste wijk die de DDR toevoegde aan 
Potsdam en is een typische plattenbau wijk. Het is een op zich 
zelf staande wijk in het groen, met slechts een woonfunctie 
en enkele ondersteunende voorzieningen in het hart van de 
wijk. Het gebruik van WBS 70 kenmerkt zich door een sterk 
gelijkend karakter met herhalende patronen.
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Hoofdvraag

Door de systematiek van het WBS 70 is in de renovatie van 
deze blokken een vernieuwde systematiek vereist. Het is de 
prefabricage die bepalend is geweest voor het karakter van de 
plattenbau. De omvang van de wijken, met over de duizenden 
woningen per wijk, bevordeert de vraag naar een systematiek.
Wat resulteert in de hoofdvraag:
“Hoe kan het WBS 70 bouwblok door een systematische 
renovatie getransformeerd worden?”

Het WBS 70 is de bekendste vorm van plattenbau. De 
plattenbau is slechts een vorm van prefabricage die het resultaat 
was van een langere geschiedenis. 
Deelvraag 1: 
“Hoe is het WBS 70 systeem ontstaan 
en geëvolueerd tot aan nu?”

In Potsdam is het WBS 70 toegepast in de wijk Schlaatz. Een 
analyse van de systematiek in deze bouwmethode gee$  een 
inzicht in de gevolgen die dit hee$  op diverse schaalniveaus.
Deelvraag 2: 
“Hoe hee$  het WBS 70 zich geuit in Potsdam?” 

Plattenbau waaronder het WBS 70 waren niet de enige vormen 
van prefabricage. Ook buiten de DDR en de Sovjet-Unie zijn 
geprefabriceerde gebouwen gerealiseerd. 
Deelvraag 3:
“Op welke andere wijzen hee$  industrieel bouwen zich geuit?”

Met de analyses is een strategie noodzakelijk die het nieuwe 
ontwerp kan verbinden met de gevonden resultaten.
Deelvraag 4:
“Hoe kan een volgende stap in de evolutie 
van WBS 70 gemaakt worden?”

Met de gevonden resultaten uit voorgaande deelvragen kan 
tenslotten een nieuw ontwerp getekend worden.
Deelvraag 5:
“Hoe ziet de volgende stap in de evolutie van WBS 70 eruit?”

De opbouw van dit project is gekoppeld aan de deelvragen, om 
een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Aan elke deelvraag 
is een hoofdstuk gewijd die aan het einde van het hoofdstuk 
wordt beantwoordt. In hoofdstuk een, twee en drie worden 
de eerste drie deelvragen onderzocht waaruit een drietal 
conclusies voortkomen. De conclusies worden meegenomen 
in de theorie van hoofdstuk vier, om een antwoord op de 
vierde deelvraag te formuleren. Het theoretische antwoord 
dat hoofdstuk vier oplevert wordt in hoofdstuk vijf verwerkt 
tot een praktische invulling waarmee ook de vijfde en laatste 
deelvraag beantwoordt kan worden. Tezamen vormen de vijf 
deelvragen de kern van het antwoord op de hoofdvraag. Deze 
wordt in hoofdstuk 6 beantwoordt met het resultaat.  
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Hoofdstuk 1
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Achtergrond

In het onderzoek naar de plattenbau is het allereerst zaak de 
geschiedenis te achterhalen, alvorens er mee te gaan ontwerpen. 
Hoe is de plattenbau tot stand gekomen en welke keuzes gingen 
daaraan vooraf? Doel is om tot inzichten te komen in de 
kwaliteit en de problematiek, de oorzaken en de aanstichters. 
Door deze geschiedkundige reconstructie van de plattenbau 
kan deelvraag 1 beantwoord worden. 
 
Deze historische beschouwing is gebaseerd op diverse boeken 
waaruit een samenvatting is gedestilleerd. Leidend hierin 
waren twee publicaties. De eerste van K. Junghanns (1994) 
“Das Haus für Alle”. Junghanns beschrij$  zeer gedetailleerd de 
ontwikkelingen rond de prefabricage in Duitsland van 1800 
tot 1930.  De tweede publicatie is van C. Hanneman (1996) 
“Die Platte: Industrialisierter Wohnungsbau in de DDR”. Zij 
beschrij$  meer algemeen de ontwikkeling van de prefabricage 
van 1800 tot 1945, om in detail in te gaan op de ontwikkeling 
van de plattenbau in de DDR tot aan de val van de muur. 

Voor een allesomvattende achtergrond zijn verdere publicaties 
gebruikt die invulling geven aan ontbrekkende gaten. W. Durth 
(1988) gee$  met zijn boek “Deutsche Architekten: biographische 
Ver# echtungen, 1900-1970” een inzicht in de veranderende 
werkelijkheid van de architectenwereld met het ontstaan 
van de Weimar Republiek en de opkomst van het nationaal 
socialisme. Met name de beschrijving van de periode van 1920 
tot aan 1945 is zeer behulpzaam geweest in het invullen van 
deze roerige periode. 

Tenslotte gee$  het werk van C. Haller (2002) een goed inzicht 
in de actuele problematiek van de plattenbau die is ontstaan 
na de val van de muur. Hoewel er in zijn boek “Leerstand 
im Plattenbau: Ausmass – Ursachen – Gegenstrategien” ook 
problemen worden besproken die niet van toepassing zijn voor 
de situatie van Potsdam, gee$  het wel een goed inzicht in de 
mogelijk te verwachten problemen.

Bovenstaande vier publicaties vormen tezamen de basis van de 
historische beschrijving van de plattenbau. 



10. 1.2 Principe en gevel van Crystal Palace1.1 Het principe van “Manning Cottage”
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De Industriële Revolutie in 

het Verenigd Koninkrijk
De industriële revolutie rond 1800 in het Verenigd Koninkrijk 
betekende de de# nitieve intrede van de prefabricage. De 
machine nam steeds meer arbeid over die voorheen enkel door 
mensen uitgevoerd kon worden. Om sneller en e;  ciënter te 
produceren ontstonden gestandaardiseerde producten, op 
elke schaal en in elke vorm van industriële vervaardiging. 
Ook in de bouw vond dit proces plaats. Een van de vroegste 
voorbeelden is “Manning Cottage” uit 1820 (a/ eelding 1.1). 
Het idee bestond uit het samenvoegen van voorgezaagde 
houten balken, en later metalen balken, die eenvoudig tot een 
frame te monteren waren. Tegen dit frame werden dan panelen 
bevestigd, waardoor snel en zonder speci# eke vakkennis er 
een eenvoudig huisje gebouwd kon worden. In het Verenigd 
Koninkrijk werd het concept geen succes, daar de bouwwerken 
niet pasten in de architectonische stijlen van bouwen met 
steen. Het principe werd echter wel veelvuldig gebruikt om in 
veroverde koloniën huisvesting te realiseren. Een groot nadeel 
was de lage kwaliteit door gebrekkige isolatie en de beperkte 
afmetingen. Later werd ook in de koloniën teruggegrepen op 
de architectonische stijlen met steen waardoor deze eerste 
geprefabriceerde huisjes uit beeld verdwenen. 

De architectuur destijds was zoekende binnen de klassieke 
leer en haar afgeleiden naar de juiste vormen van expressie. 
Een nieuw fenomeen als prefabricage en nieuwe materialen 
als staal, beton en glas werden daardoor een bijna exclusief 
terrein voor ingenieurs en industriëlen. Zij onderzochten 
en experimenteerden met de kwaliteiten en mogelijkheden 
van de nieuwe materialen. Ook in de productiewijze waren 
zij, om diverse beweegredenen, op zoek zo e;  ciënt mogelijk 
onderdelen op grote schaal te kunnen produceren. Het zou 
zorgen voor een van de belangrijkste gebouwen van de 19e 
eeuw en in de geschiedenis van de architectuur. In 1851 werd 
in London voor de wereldtentoonstelling het Crystal Palace 
gebouwd door Joseph Paxton (a/ eelding 1.2). Dit gebouw 
geassembleerd uit geprefabriceerde stalen en glazen elementen 
liet de bezoekers in verwondering achter. Nooit eerder was 
een gebouw zo licht, zo open, zo groot, zo snel in elkaar gezet. 
Ondanks dit succes om prefabricage en nieuwe materialen met 
de architectuur te verbinden, volgde niet direct een verandering 
binnen de architectuur. 

De nieuwe materialen werden door ingenieurs gebruikt om 
constructies mee te realiseren. Maar architecten bleven voor 
de uitdrukking van het gebouw steeds teruggegrijpen op de 
tradities uit steen. Er ontstond daardoor een kloof tussen de 
architecten en de ingenieurs.  

De opkomst van de industriële revolutie had niet alleen 
op de prefabricage een enorme invloed, maar ook op de 
maatschappij. Met de industriële revolutie en de stijgende vraag 
door een explosief groeiende populatie ontstonden er veel 
fabrieken, waarmee de vraag naar arbeiders omhoog ging. Vele 
arbeiders kwamen naar de stad en leefden daar gecentreerd 
en in grote hoeveelheden bij elkaar in armoedige wijken. De 
leefomstandigheden in deze wijken waren zeer slecht. Het leven 
van een arbeider was armoedig, ze leefden in ongezonde wijken 
en werkten voor een zeer laag loon in slechte omstandigheden. 
Een arbeider zag zichzelf gedwongen zijn omstandigheden te 
accepteren, daar hij geen andere opties had. Al snel ontwikkelde 
zich ook de nodige theorieën over de weerslag die deze 
centralisatie en omstandigheden zouden kunnen hebben op 
de samenleving. Ondanks de ideeën en de discussies die er 
werden gevoerd hoe om te gaan met deze ontwikkeling, bleef 
het een theoretische aangelegenheid. Voor de arbeiders in het 
Verenigd Koninkrijk veranderde er weinig aan hun situatie. 
Pas later kwam daar verandering in toen er om diverse redenen 
zoals ideologie, winstbejag en hygiëne, interesse ontstond voor 
de situatie van de arbeider. Ideeën, theoriën en ontwerpen over 
sociale huisvesting kwamen op. 



12. 1.4 De plattenbau van Max en Reinhard Mannesmann1.3 Het kinderhuis van Lilienthal
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Duitsland en haar transitie tot industriële macht

 
Terwijl de eerste golf van de industriële revolutie in andere 
landen zich reeds had voltrokken, was Duitsland op dat 
moment nog een agrarische economie. In de tweede hel$  van 
de 19e eeuw deed ook de industriële revolutie in Duitsland 
haar intrede. In 1871 werd het keizerrijk Duitsland opgericht, 
waarmee alle kleine hertogdommen en vorstenhuizen verenigd 
werden. Met Otto von Bismarck als kanselier, begonnen de 
invloeden van de industriële revolutie zich duidelijk af te 
tekenen en vonden er allerlei ontwikkelingen plaats.

Ten tijde van het keizerrijk begon ook de ingenieur Gustav 
Lilienthal met het experimenteren van diverse bouwmethodes, 
Lilienthal had een eigen kleine bouwonderneming en wilde 
woningen bouwen voor minder bedeelde families. Hiervoor 
was hij op zoek naar goedkope en snelle manieren van 
bouwen. Opvallend is hierbij de parallel met zijn werk als 
speelgoedontwerper. Hij ontwierp bouwpakketten van huisjes 
voor kinderen (a/ eelding 1.3). Deze toonden een sterke 
gelijkenis met zijn grotere bouwwerken. Hierin kon hij dus 
experimenteren met zijn ideeën, materialen, constructies 
en details. Lilienthal was in al zijn bouwwerken meer een 
technicus dan architect, de esthetische kwaliteiten waren dan 
ook van een ondergeschikt belang. Hij stelde dat het eenvoudig 
is iets moois te bouwen met veel geld, maar het moeilijk is voor 
weinig geld iets moois neer te zetten. 

Met de intrede van de industriële revolutie ontwikkelde 
zich in Duitsland ook het bouwen met beton, dat sterk 
verbonden was met de mechanisatie op de bouwplaats door 
haar verwerkingsproces. Aanvankelijk sloeg het bouwen 
in beton niet zo aan. Dit kwam mede door haar gebrek 
aan esthetische kwaliteit en het feit dat beton niet was 
toegestaan als buiten- en brandmuur. Het kon dus slechts 
als scheidingswand toegepast worden. Toen in 1904 het 
verbod op betonnen brand- en buitenmuren werd opgeheven, 
ontstond een levendige opkomst in bouwen met beton. Toch 
bleek al snel dat de bekisting en het storten niet zo goedkoop 
was als gehoopt en dat er grote series nodig zijn om het 
winstgevend te maken. Om een paneelbouwwijze van beton te 
ontwikkelen was een kapitaalkrachtige partij nodig, waardoor 
de eerste ontwikkelingen uitgingen van een onderneming 

uit de staalindustrie, de industriële broers Reinhard en Max 
Mannesmann. Zij waren geïnteresseerd in het produceren van 
een vervoerbaar huis, dat in een fabriek in zijn geheel of delen 
geproduceerd kon worden om het enkel nog te verplaatsen 
en in elkaar te zetten op locatie. In 1911 vragen zij, na veel 
experimenteren, een patent aan op verdiepingshoge betonnen 
platen (a/ eelding 1.4) Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog 
en de vroegtijdige dood van Max Mannessmann werd er nooit 
mee gebouwd.

Rond 1900 nam het industrieel bouwen een gigantische vlucht 
en werd het gezien als de toekomst. De architecten Walter 
Gropius en Peter Behrens namen hier een prominente positie 
in. Het ging niet alleen om het materiaal of methode, maar 
om nieuwe verschijningsvormen die deze nieuwe tijd een 
gezicht moesten geven. Behrens experimenteerde in 1907 bij de 
bouw van de nederzetting Henningsdorf al op allerlei wijzen 
met de rationalisatie van bouw. De industrialisatie van de 
woningbouw zou nog veel uitvoeriger en uitgebreider kunnen. 
Hierbij zou een overkoepelende organisatie van grote waarde 
zijn om in dit proces te sturen. Gropius deelde deze mening, 
de mogelijkheid om met typeproductie goedkope woningen 
te bouwen. Hij schreef over de stilstand die de woningbouw 
op technisch, cultureel en kunstzinnig gebied had opgebouwd 
door de jaren heen. Hij pleitte voor een gedegen en eenvoudig 
ontwerp met een hoog gebruiksgemak. Samenwerking tussen 
de producenten en de ontwerpers was van essentieel belang, 
om een lijn in afmetingen en types te bewerkstelligen.

Als antwoord werd de Deutscher Werkbund opgericht, die 
alle vorderingen in ontwerp en techniek moest verenigen om 
gedegen Duitse kwaliteitsproducten te maken. De resultaten en 
ideeën van individuele architecten, constructeurs, industriëlen, 
ontwerpers en technici moesten gecombineerd worden. De 
kloof tussen de constructeurs en architecten die was ontstaan, 
werd in Duitsland gedicht. Deze nieuwe richting, het nieuwe 
gezicht van het moderne Duitsland realiseren, maakte vele 
architecten, technici en industriëlen enthousiast. Door de 
Eerste Wereldoorlog kon met veel ideeën en concepten echter 
pas later onderzocht en geexperimenteërd worden.



14. 1.5 Weissenho$ siedlung te Stuttgart
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Neues Bauen, in de praktijk brengen van theorie

 
Aanvankelijk kende de Weimar Republiek een stroef begin 
door een economische crisis en de nasleep van de oorlog. Het 
dwong geïnstalleerde bouwcommissaris tot maatregelen om 
rationalisatie te bevorderen. Typologieën werden vastgelegd 
en er kwam een catalogus met diverse zuinige en goedkope 
bouwmethodes, waarin onder andere een montagesysteem 
van Lilienthal was opgenomen. In de praktijk veranderde 
er echter niet veel. Beton was de enige sector na de oorlog 
waarin het industrieel bouwen zich kon ontwikkelen en  dat 
zowel in concept als in de praktijk vorderingen maakte. Deze 
nieuwe bouwmethodes beinvloedde ook de architectuur. 
De voorvechters van het Neues Bauen zochten naar een 
architectonische stijl die het geloof in de machine en de nieuwe 
materialen duidelijk naar voren liet komen. Voorvechters van 
dit ideaal zijn namen als Walter Gropius, Martin Wagner, 
Ernst May en Max en Bruno Taut. Zij wilden goedkopere maar 
goede woningen bouwen om daarmee de armere bevolking 
te betrekken in hun nieuwe wereld. Met een goede nieuwe 
woning zou de burger zich ook beter gedragen was een 
veronderstelling. Deze rationele benadering, de maakbaarheid 
van de mens inspireerde veel ontwerpers. Typologie van de 
plattegrond, vereenvoudiging van processen en normering en 
seriematigheid van bouwdelen hielden veel architecten bezig.

Tegelijkertijd kwamen in diverse steden met een socialistische 
gemeente, wethouders aan de macht die de bouw van sociale 
woningen bevorderden. Steden als Frankfurt, Berlijn, 
Hamburg en Dessau bevorderden sociale woningbouw en 
daarmee de industrialisatie van de bouw en experimenten in 
architectonische verschijningsvormen. In Berlijn werd Martin 
Wagner in 1920 wethouder van bouw en planning en initieerde 
vele sociale woningbouw met een experimenteel karakter. Hij 
was van mening dat een verregaande samenwerking tussen 
alle bouwsectoren kon leiden tot een reductie van maar liefst 
50 procent. Door zijn invloed en leiding ontstond in 1924 in 
Berlijn een overkoepelend orgaan annex bouwbedrijf Gehag, 
dat de experimenten en ontwikkeling van industrieel bouwen 
stimuleerde en zelf regisseerde om goed wonen bereikbaar 
te maken voor de armere klassen. Deze unieke situaties was 
echter een uitzondering en de invloed van de Gehag beperkte 
zich slechts tot Berlijn. 

Het geloof in de industrialisatie van de woningbouw steeg, 
mede door het succes van de Gehag en de wijze waarop andere 
sectoren middels geïndustrialiseerde productie hun kosten 
omlaag wisten te drukken. Deze manier van produceren 
was gebaseerd op een theorie van Frederic Winslow Taylor, 
bekend als wetenschappelijke bedrijfsvoering. Wat inhield dat 
complexe bedrijfsprocessen werden onderverdeeld in losse 
productietaken waar vervolgens normen op het gebied van tijd, 
kwaliteit en verantwoordelijkheden aan werden toegekend. 
Hiermee werd niet alleen het productieproces maar ook het 
arbeidsproces gerationaliseerd, wat leidde tot een enorme 
stijging in productiecapaciteit. 

Met ingang van 1924 werden de onzekere beginjaren van 
de Weimar republiek achter gelaten en begon een periode 
waarin Duitsland een leidende positie wist te verwerven 
op architectonisch en industrieel bouwen. De Deutscher 
Werkbund bracht sturing aan in het gehele bouwproces. 
‘Typologie, normering en rationalisering zijn kernwoorden 
geworden’, stelde Mies van der Rohe in 1927 vast, (Junghans 
1999). De stad Stuttgart liet voor de Werkbund tentoonstelling 
met het thema ‘de woning’ de beroemde Weissenhof-Siedlung 
bouwen, die het nieuwe bouwen en de nieuwe architectuur 
moest promoten (a/ eelding 1.5). Ondanks dat vele woningen 
op industriële wijze zijn gebouwd, waren ze erg duur. Dit was 
het gevolg van een gebrek van seriematigheid in de manier 
van bouwen. Men zag in dat het gebruik van industrieel 
bouwen, bij het verwezenlijken van enkele woningen, geen 
noemenswaardige kostenreductie opleverde. Toch was de 
tentoonstelling een groot succes, het liet een nieuwe richting 
zien binnen de architectuur, die brak met alle voorgaande 
vormen. De Weissenhof-Siedlung was een voorproe= e van de 
toekomst. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de Siedlung 
werd er na veel lobbyen door de Deutscher Werkbund bij de 
landelijke overheid uiteindelijk begin 1927 een > ink bedrag 
vrijgemaakt om ook landelijk de normeringen en rationalisatie 
te bevorderen. Tot 1930 werden er in slechts enkele jaren grote 
sprongen gemaakt ten aanzien van de techniek en e;  ciëntie 
van industrieel bouwen. Sneller nog was de invloed van de 
wereldwijde economische crisis die de bouw, ook in Duitsland, 
compleet stil legde. 



16. 1.6 “die Wohnungsbaumachine” van Ernst Neufert
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Nationaal Socialisme, de ontkenning en 

herontdekking van de prefabricage
De crisis van 1930 en de opkomst van de nationaalsocialisten 
maakte een eind aan het Neues Bauen. De stijl bestempeld 
als ontaarde architectuur, een gelijk lot bedreigde ook het 
industrieel bouwen. Bouwen met stalen skeletten of betonnen 
casco’s waren geen Duitse bouwmethodes volgens de 
socialisten, toch bleven deze methodes behouden. Om mensen 
aan het werk te zetten werd echter het arbeidsintensieve 
metselen geprefereerd. Het ontwikkelde modernisme had 
geen Duitse wortels meer volgens de nationaalsocialisten. De 
algemene overtuiging was dat Duitsland niet terug moest naar 
de neostijlen, maar er een nationalistische architectuur moest 
komen.  Er moest een nationalistische architectuur komen. 
Paul Schmithenner en Albert Speer, rijksbouwmeester onder 
Hitler, spraken zich uit voor steen en de, enige juiste, Duitse 
stijl. Alle representatieve gebouwen dienden gebouwd te 
worden in traditionele stenenbouwwijzen met ronde bogen. De 
modernistische architecten verhuisden in de daarop volgende 
jaren naar andere landen in verband met een werkverbod of 
zelfs dreigende deportatie. Toch werd de NSDAP ook als een 
lichtbaken gezien door vele architecten. Na de beurscrash van 
1930 kwam er eindelijk een partij die voor werk en brood kon 
zorgen. Er brak een kans aan om op een grote schaal de idealen 
van de Deutscher Werkbund te realiseren, die los stond van 
enige ideologische ideeën.

Met het oog op de aankomende oorlog werden ook de 
aanvankelijk stopgezette vorderingen van geprefabriceerd 
bouwen ingezet. Zodat de productie verhoogd kon worden 
om oorraden op te bouwen en eventuele oorlogsverliezen 
te compenseren. Dit gaf de gebleven modernisten de kans 
om hun concepten te realiseren in utiliteitsbouw, zoals 
fabrieken en hallen. De groeiende vraag maakte de techniek 
tot noodzaak om weer aan de macht te komen. De NSDAP 
veranderde haar houding ten opzichte van de techniek. Niet 
langer werd de technische vooruitgang als een kwaad gezien, 
maar zelfs verheerlijkt, als methode om een wereldmacht te 
worden. Deze dubbele houding van de NSDAP zorgde voor een 
tweedeling in hun bouwmethodes. Voor alle representatieve 
gebouwen werd gekozen voor de nationalistische stijl en 
voor alle utilitaire voorzieningen konden modernisten hun 
experimentele bouwwerken realiseren. 

De vernieuwde interesse in prefabricage beïnvloedde ook de 
woningbouw. De voorziene oorlog zou het nodige gaan kosten, 
een kostenreductie in de woningbouw middels prefabricage 
was van groot belang. Wederom werd er geïnvesteerd in 
normering van onderdelen, mechanisatie van het bouwproces 
en het ontwikkelen van grote serie types. Zeer invloedrijk en 
beroemd is het werk van Ernst Neufert, voormalig assistent 
van Walter Gropius, die de potentie van industrieel bouwen al 
vroeg op waarde schatte en de behoe$ e aan een genormeerd 
standaard referentiewerk herkende. Zijn werk uit 1936, 
Architect’s Data, speelde hier op in en had een grote invloed 
op vele architecten. Naar aanleiding hiervan werd hij in 1938 
aangesteld door Albert Speer om verder te werken aan de 
normering van bouwwerken. Uiteindelijk moest het resulteren 
in een goedkoop en snel te realiseren bouwsysteem dat na de 
gewonnen oorlog toegepast kon worden. Het hoogtepunt van 
Neuferts werk was de woningbouwmachine (a/ eelding 1.6). 
Een bewegende constructie waarin losse materialen tot een 
bouwblok samengevoegd worden.

Met een voor het toenmalige Duitsland ongunstige 
uitkomst zijn veel ideeën nooit werkelijkheid geworden. 
Het werk van Neufert is echter van grote waarde geweest 
voor de architectuur. Vele zien het vandaag de dag als een 
standaardwerk binnen de architectuur.
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De DDR, de totstandkoming van het WBS 70

 
Met de oprichting van de DDR, onder toezicht van de 
communistische Sovjet Unie, werd in Oost-Duitsland 
een socialistisch bewind ingevoerd. Deze socialistische 
staat werdals overgangsfase noodzakelijk geacht om tot 
een communistische staat te komen. Net als in de rest 
van Europe was er een groot tekort aan woningen. Grote 
geïndustrialiseerde bouwprojecten kregen door hun lage 
kosten en kwantiteit voorrang om aan dit tekort weg te 
werken. De geïndustrialiseerde aanpak van bouwprojecten 
had ook zijn weerslag op de structuur van nieuwe wijken. 
Het realiseren van rationele strokenverkaveling was namelijk 
eenvoudiger dan het traditionele bouwblok. Met het oog op 
de woningnood stimuleerden en prefereerden ook andere 
landen deze bouwwijze. Zo werden ook in West-Duitsland, 
Nederland en Frankrijk vele > ats industrieel vervaardigd. 
Door marktwerking en kapitalisme zou deze bouwwijze 
echter nooit dominant worden in de West-Europese landen. 
In tegenstelling tot de DDR en de Sovjet-Unie, waar alles van 
boven af centraal gestuurd werd. 

In beide landen, De DDR en de Sovjet Unie heerste de 
communistische gedachte van gelijkheid.Net als in het Westen 
heerste er in deze landen ook woningnood, er diende echter 
naar een oplossing gezocht te worden die bij zou dragen aan 
sociale gelijkheid. In de Sovjet-Unie kreeg Moissej J. Ginsburg 
opdracht de woningbouw te typeren en te rationaliseren. 
Hij baseerde zich hierbij op de resultaten van het werk van 
architecten uit de jaren 20 en 30, waaronder het werk van 
Ernst Neufert. Hij bezocht met delegaties bouwwerken in 
Frankrijk, West-Duitsland en Zweden, en sprak hier openlijk 
zijn waardering voor uit. De opgedane kennis en inspiratie 
was westers, wat ook niet werd ontkend. Met de voortgang van 
Ginsburg’s opgave werd de ‘minimale’ woning ontwikkeld, 
waarbij zelfs meubeltypen en keukeninrichtingen werden 
gerationaliseerd. Levenswijzen, familietoekomst, onderlinge 
relaties en sociale buurtcontacten werden geanalyseerd een 
meegenomen in de resultaten. Voor de meest voorkomende 
scenario’s werden woningen en standaardoplossingen 
ontwikkeld. Destijds was geïndustrialiseerd bouwen niet de 
enige methode in de Sovjet-Unie, het was een van de vele 
methodes waarin werd gewerkt aan verbeteringen. 

De resultaten werden met alle Sovjetlanden gedeeld, zo ook de 
DDR. Bouwen was nog geen centrale opgave van de DDR en 
een ideologische verbinding met deze industrialisatie ontbrak. 
In de jaren 1945 tot en met 1955 vonden er vele wijzingen 
plaats in organisatie. Alle functies en overheden werden 
gecentraliseerd, waardoor provincies, regio’s, steden en dorpen 
geen directe inspraak meer hadden in de bouwplanning. 
Er kwamen drie zelfstandige organen die de bouw moesten 
structureren en beïnvloeden. Baurat für Bauwesen, 
Ministerium für Bauwesen en die Deutsche Bauakademie. 
Het Ministerium was het leidend orgaan. Nieuwe richtlijnen 
werden opgesteld waarin werd bepaald dat nieuwe woningen 
bij de belangrijkste industrieën, steden en landbouwgronden 
werden gesitueerd. De nieuwe wijken moesten voorzien in de 
huisvesting van arbeiders. Ook grondstoQ en en personeel werd 
centraal aangestuurd waardoor particuliere bouwbedrijven 
zich niet meer staande konden houden. 

Het bouwen in de DDR was door de structurering in 
grote eenheden samengevoegd. Er was één grote machine 
ontstaan. Dit leidde tot het document “de 16 grondregels voor 
stedenbouw”, waarin diverse punten werden aangehaald die 
van belang waren bij de wederopbouw en de standpunten 
weergaven van de nieuwe richting die de Partij had ingevoerd.



20. 1.8  “Hochaus auf die Weberwiese” van Herman Henselman1.7 Vällingby, een moderne wijk in Zweden, een voorbeeld voor de DDR
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Voor de Partij was een ontwerp van Herman Henselman, 
de hoogbouw op de Weberwiese gerealiseerd begin jaren 50, 
hét voorbeeld van deze nieuwe richting (a/ eelding 1.8). De 
hoogbouw was een rationeel ontwerp met neoclassicistische 
kenmerken, dat door Stalin werd bevorderd. Stalin geloofde 
net als de nationaal socialisten in een nationalistische 
architectuur, daarnaast was hij een voorstander van het 
bouwblok. 

De eerste plattenbau gelijkende experimenten werden 
gebouwd in Berlin-Johannisthal, in een zogenoemde ‘Palladio-
platte’. Deze platten waren a% omstig uit Finland, waar 
het niet mogelijk was in de winter te bouwen. De Finnen 
zaggen zich gedwongen snel en systematisch te bouwen, de 
geprefabriceerde markt leende zich hier uitstekend voor. Net 
als de Sovjet-Unie ondernam ook de DDR vele excursies naar 
met name Frankrijk, Zweden en Denemarken (a/ eelding 
1.7). In deze landen werd na de oorlog al snel met systematiek 
gewerkt aan de wederopbouw. Deze eerste plattenbau-
experimenten leken zeer sterk op de ontwerpen van Ernst 
Neufert uit zijn Bauordnungslehre uit 1943. Ondanks de 
vorderingen die werden behaald, werd tot 1954 het meeste in 
traditionele baksteenbouw gebouwd.

Met het overlijden van Stalin in 1954 en de herverdeling van 
de macht kwam Chroesjtsjov aan het roer. Hij wilde zich in elk 
opzicht tegen Stalin afzetten en drong aan op het verlaten van 
de neoclassicistische stijl en voor een goedkopere en snellere 
wijze van bouwen. “De mooie silhouetten zouden nu eens 
vervangen moeten worden door woningen” sprak Chroesjtjov 
in 1955 (Hanneman 1996). Met het woningthema werd 
Chroesjtjov populair en bouwen werd daarmee een van de 
hoofdpeilers van de nieuwe Sovjet-Unie. Het was propaganda 
voor het rationele bouwen, dat als antwoord werd gezien op 
de vraag welke richting de architectuur op moest. Van de 
vele soorten bouwwijzen was er nu duidelijk één gekozen en 
gestimuleerd door de centrale macht. Deze nieuwe richting 
werd verkondigd als een typisch Sovjet idee. Het verwijt dat er 
voor inspiratie en kennis naar het Westen was gekeken, werd 
met het bekoelen van de relatie tussen Oost en West ontkend. 

Walter Ulbricht, destijds leider van de DDR, sprak over 
waardevolle informatie betreQ ende de nu te volgen 
bouwmethode. Ook de DDR had te kampen met een 
woningtekort en een gebrek aan een eenduidige koers in 
de stedenbouw. Deze duidelijke en eenduidige koers zou de 
juiste zijn voor een nationaal en sociaal Duitsland. “Duitse 
architectuur waar het hele volk bij gebaat is” Ulbricht (1955) 
(Hanneman 1996). Tot de industrialisatie van de bouw werd 
in april 1955 ‘democratisch besloten’ op een speciaal hiervoor 
georganiseerde conferentie. Dit proces kwam onder leiding te 
staan van de staatssecretaris van bouw Gerhard Kosel.

Ondanks dat de nieuwe maatregelen leidden tot een 
monostructuur, kwam er uit de architectuur weinig weerstand. 
Mede ingegeven door de economische positie waarin de DDR 
zich bevond en het tekort aan woningen werd de bouw een 
economische peiler. De stedenbouw kwam los van de woning 
en de techniek, de stedenbouw kreeg een ondergeschikte rol. 
De woning zelf was weer ondergeschikt aan de arbeid, om 
van de DDR een groots land te maken was de industrie de 
belangrijkste factor voor de economie. De hele bouwsector 
werd ernaar ingericht zo goedkoop en e;  ciënt mogelijk 
woningen te vervaardigen. Door aanzienlijk te bezuinigen kon 
dat geld in andere sectoren worden ingezet, dit resulteerde in 
de architectonisch kwaliteitsarme woningbouw tot midden 
jaren 80. In dit rationalisatie proces vallen de namen van 
Hans Schmidt en Gerhard Kosel op. Schmidt die met name 
theoretisch belangrijke bijdrages leverde voor het industrieel 
bouwen, Kosel die deze ideeën in de praktijk doorvoerde, 
zich sterk maakte voor technologische vooruitgang en deze 
ontwikkelingen koppelde aan een duidelijk coherente visie. 
Beide gelden daarmee als een van de grondlegers van het 
industrieel bouwen in de DDR. Als bouwsecretaris leidde 
Kosel eind jaren 50 een studie met de, vrij vertaalde, titel: 
“industrialisatie als hoofdrichting van de ontwikkeling van de 
bouw in de DDR”. De resultaten van deze studie werden het 
fundament voor het industrieel bouwen, het “Einheitssystem 
Bau”. 
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1.9  P1, de eerste plattenbau soort

1.10  Het WBS 70 Systeem
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Na de bouw van de Muur kwam de DDR in rustiger 
vaarwater. De Partij had eenduidige richtingen gekozen en de 
voornaamste hoofdpeilers van het land bepaald. Ondanks de 
vorderingen die Kosel maakte, werd hij langzaam steeds meer 
tegengewerkt door verschuivende machtsverhoudingen binnen 
de partij. De afzetting van Kosel komt dan ook niet geheel 
ontoevallig met de val van Chroesjtjov. Desondanks waren 
de door hem ingevoerde maatregelen reeds van kracht en alle 
verdere ontwikkelingen zouden leiden tot de volgroeiing van 
de plattenbau. Met de machtwisseling binnen de DDR, van 
Ulbricht naar Honecker, kwamen er enkele nieuwe personen 
aan de macht. Voor de bouw zijn de namen van Gunter Mittag, 
minister van economie, Wolfgang Junker, minister van bouw 
en Gerhard Tröltzsch, leider afdeling bouwzaken van grote 
invloed geweest. Zij hielden samen een machtpositie in die ze 
vasthielden tot het einde van de DDR en waarbij ze ongewenste 
personen, zoals Gerhard Kosel, eruit werkten of op afstand 
hielden. Hiermee hadden zij, namens de DDR, directe invloed 
op alles wat er gebeurde in de bouw.

Met de nieuwe machthebbers veranderde de agenda van de 
DDR van het uitbouwen van het land naar een eenheid worden 
in arbeid, economie en politiek. Achter deze koerswijziging 
lag een verslechterende economie die zich uitdrukte in 
een investeringszwakte, hierdoor kon de nadruk maar op 
één bouwsysteem gelegd worden. Een nieuwe impuls van 
200 Miljard DDR-Mark moest er voor zorgen dat er voor 
1990 drie miljoen nieuwe woningen gebouwd werden. Het 
industrieel bouwen van Kosel paste moeiteloos in deze opgave. 
Met het begin van de jaren ‘70 begint de socialistische staat 
aan motivatie en bindingskracht te verliezen. Als materiële 
bevrediging bood de woningbouw de unieke kans om voor 
alle inwoners gelijkheid te bewerkstelligen en daarmee de 
socialistische visie concreet te maken. Het woningvraagstuk, 
dat nog steeds een probleem was, werd naast een economische 
peiler nu ook een ideologische peiler.

Met de versmalling van de productiebreedte is alle aandacht 
gevestigd op de montagebouw, of zoals deze in Duitsland 
wordt genoemd, de plattenbau. Als verschijningsvorm dient 
deze zich eerst aan als P1 en P2, wat voorlopers waren voor het 
Wohnung Bau System, of kortweg WBS (a/ eelding 1.9). Er 
werden diverse WBS systemen ontwikkeld, waarvan de meest 
bekende zijn oorsprong vindt in 1970, WBS 70 (a/ eelding 
1.10). Het WBS 70 is het hoogtepunt van een systematische 
reductie van de woningbouw tot een enkel typeobject en 
haar standaardplattegronden. Het is ook niet vreemd dat 
dit fenomeen zich enkel tot de woningbouw beperkte, daar 
industriebouw te speci# ek was en elk productieproces weer 
eigen eisen en uitdagingen met zich mee bracht. 

In het WBS werd de mens rationeel beschouwd en haar 
behoe$ en gereduceerd tot een functionele plattegrond. Door 
de communistische droom van één type mens leidde dit 
ertoe dat er slechts op één wijze werd gesystematiseerd. Met 
een ideaalbeeld van een communistische staat zouden de 
behoe$ en van privé en openbaar op den duur verdwijnen. Net 
als de modernisten uit de jaren ‘20 geloofden ook de DDR in 
de maakbaarheid van de mens. 

Voor de DDR was het gezin de kleinste cel van de samenleving, 
een gelukkig gezin was de basis voor een gelukkige 
samenleving. Vanuit hun woning konden zij zich met andere 
families verenigen en vergroten met anderen. Ook de vrouw 
behoorde tot de samenleving en moest bevrijd worden van 
haar huishoudelijke taken zodat zij actief deel kon nemen aan 
de maatschappij. Natuurlijk bestonden binnen de DDR ook 
alleenstaanden of kinderloze koppels. Door de focus op het 
gezin te leggen hadden andere huishoudingssamenstellingen 
weinig mogelijkheden binnen het systeem. Hierdoor waren 
deze huishoudens op zichzelf aangewezen en vaak woonachtig 
in vooroorlogse woningen.



24. 1.11  Het Nikolai Viertel in Berlijn, een voorbeeld van de ‘romantische’  plattenbau en de herwaardering van het centrum door de DDR
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Er werden zes verschillende woninggroottes ontwikkeld, 
waarbinnen nog enkele diverse indelingen bestonden. 
Kwantiteit was van een hogere importantie dan de de 
> exibiliteit van het systeem. Het systeem kon door de gehele 
DDR gebouwd worden, waarvoor alle 47 fabrieken die 
de betonnen onderdelen voor het WBS 70 produceerden 
volledig werden ingesteld op dit systeem. De eerste WBS 70 
plattenbau werd in 1972 in Neubrandenburg gemonteerd, 
waarna de aantallen aanzienlijk zouden stijgen tot aan 1989. 
In totaal zijn er 644.900 woningen met het WBS 70 gebouwd, 
daarmee veruit de meest gebouwde plattenbau-variant. Met 
de introductie en keuze voor de plattenbau kwam er een einde 
aan alle andere bouwmethodes. Hierdoor raakte kennis en 
vakmanschap verloren, waardoor oude bouwwerken in de 
vele binnensteden niet meer gerenoveerd konden worden. Als 
gevolg hiervan raakten de binnensteden in verval en zouden 
deze pas na de val van de muur weer gerenoveerd worden.

De DDR streefde naar sociale gelijkheid. In de praktijk hield 
dit in dat iedereen in dezelfde woning zou moeten wonen. De 
directeur, de conciërge, de leraar en de winkelmedewerkster. 
Ook de verschillen tussen platteland en stad, centrum en 
stadsrand en oud en nieuw moeten worden opgeheven. 
Iedereen zou wonen onder dezelfde omstandigheden 
in eenzelfde woning. De plattenbau was de fysieke 
verwezenlijking van deze droom. Critici spraken over een 
saaie, eentonige en anonieme slaapwijk. Deze kritiek werd 
aanvankelijk afgedaan als onzinnig, maar halverwege de jaren 
‘80 begint een opmerkelijk fenomeen.  Bij de DDR begint het 
besef te komen dat deze anonieme gelijkwaardige wereld een 
onhaalbare droom is. Met dit besef begon men zich langzaam 
af te zetten tegen de modernistische idealen die het uit de 
jaren 20 en 30 had overgenomen. Het centrum werd weer 
gewaardeerd en functiescheiding was niet langer noodzakelijk. 
Zelfs aan de maakbaarheid van de mens, voor de DDR zo 
belangrijk, werd getwijfeld. 

Om de monotonie te doorbreken worden accenten en 
kleine varianten geproduceerd om een levendiger beeld te 
creëren. Met name in binnenstedelijke gebieden werden 
varianten ontwikkeld, om de plattenbau niet te sterk te laten 
afsteken tegen de vaak rijker beklede lokale bouwcultuur.  
De binnenstad en haar bouwwerken werden door de DDR 
voor het eerst in hun bestaan gewaardeerd als een kwaliteit. 
Niet langer was de DDR ongevoelig en meedogenloos voor 
restanten uit een eerder tijdperk. Het renoveren ervan was niet 
meer mogelijk zoals eerder vermeld. Vandaar dat er zelfs een 
hele serie plattenbau ontwikkeld werd die gebruikt kon worden 
voor historische binnensteden. In de buitengebieden werden 
accenten aangebracht door diversiteit in kleur en accenten op 
gevels. Een romantisering van de plattenbau vindt plaats, wat 
contrasteert met het beoogde gelijkheidprincipe. Het laat een 
ontwikkeling naar traditie en historie zien en tegelijkertijd een 
falen van het gelijkheidsideaal. Waarmee het hele idee van een 
totaal gelijke samenleving in twijfel wordt getrokken. Hoe zich 
dit verder zou ontwikkelen blij$  ongewis, doordat in dezelfde 
lijn van gedachte de muur in 1989 viel. En daarmee een einde 
betekende voor de DDR.
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Slopen was echter geen optie door de hoge aantallen woningen 
die daarmee verloren zouden gaan. Gelukkig hee$  dit 
scenario zich in veruit de meeste gevallen nooit voltrokken. 
Door ingrijpen van woningbouwcoöperaties zijn veel 
gebouwen van binnen gemoderniseerd zodat ze kwalitatief 
de concurrentie aan kunnen met het overige woningaanbod. 
Zo werden woningen samen gelegd en kamers verruimd, de 
keukens van natuurlijk daglicht voorzien en de kwaliteit van 
de techniek verbeterd. De buitenzijde, met haar monotone 
karakter, is echter zelden doorbroken, vaak komt het niet 
verder dan het opleuken met enkele kleurpatronen. Doordat 
dit niet op wijkniveau gebeurt, maar elk gebouw los, ontstaat 
een verzameling aan gerenoveerde blokken die onderling 
verschillen. Naast de gevels wordt ook vaak de omgeving 
verfraaid en kindvriendelijk gemaakt, om zo de heterogeniteit 
te behouden. Dit hielp in het tegengaan van de leegstand. 

Onverwacht was echter de toename van jonge bewoners, zij 
konden zich in de plattenbau goedkoop huisvesten. Gepaard 
met een nostalgie voor ‘Die Platte’ en de voormalige DDR 
steeg het aantal bewoners, waardoor de leegstandcijfers 
vergelijkbaar werden met andere wijken in Duitse steden. Toch 
blijven de plattenbau-wijken een negatief imago behouden, 
al is dat niet zo sterk meer als voorheen. Ook het risico van 
achterstandswijken is nog niet geweken, daar het wijken 
blijven voor armere lagen van de bevolking.

 
Na de Muur en de toekomst van de Plattenbau

 
Na de val van de muur worden de BRD en de DDR verenigd 
tot het huidige Duitsland. Dit betekent het einde van 
verdere realisaties van de plattenbau. Door de jarenlange 
verwaarlozing van de binnensteden worden deze al snel 
gerenoveerd, vernieuwd en ontstaan geliefde wijken. Ook 
maken andere bouwmethodes en stijlen hun entree in de 
voormalige DDR, die kwalitatief beter zijn dan de plattenbau. 
De plattenbau verwordt een symbool van de DDR en het 
communisme. Met een kapitalistisch systeem moeten 
veel voormalige DDR-burgers zich aanpassen. Niet langer 
wordt alles geregeld door de staat, maar ligt het initiatief 
bij de burgers. Eigendom is nu weer mogelijk en daar zelf 
gekozen kan worden, vertrekken diegene die het zich kunnen 
veroorloven uit de plattenbau. Met de ophe;  ng van de DDR 
is ook de werkgelegenheid in de eerste jaren laag. Hierdoor 
is de werkloosheid in de eerste jaren hoog en vertrekken veel 
mensen naar voormalig West-Duitsland. Als gevolg lopen veel 
steden leeg, daarmee ook de plattenbau-wijken. De nieuwe 
gebouwen zijn van een veel hogere kwaliteit dan de plattenbau 
en hebben vaak een gunstigere ligging. Deze combinatie van 
factoren leidt tot een steeds grotere leegstand in de plattenbau.

Met het wegtrekken van de rijkere inwoners uit de plattenbau 
wordt de heterogene samenstelling van de wijk aangetast. 
Ook andere inwoners gaan overwegen om te vertrekken uit 
de wijk. Dit komt de woonomstandigheden niet ten goede, 
de vele leegstand zorgt voor een mindere woonkwaliteit. 
Hierdoor kan er volgens experts een achterstandwijk 
ontstaan, dat zich kortweg volgens het volgende scenario 
zou voltrekken: met het afnemen van inwoners neemt ook 
de klandizie af van de buurtwinkels, waardoor sommigen 
zich genoodzaakt zien hun zaak te sluiten of te verhuizen. 
Verenigingen komen in de problemen, waardoor het eens zo 
sterke samenhorigheidsgevoel verdwijnt. Dit hee$  vervolgens 
weer invloed op de huurprijzen die worden verlaagd, waardoor 
de wijk een homogeen geheel van het minderbedeelde deel 
van de bevolking kan worden. Met name in de grotere 
steden wordt gevreesd voor de ontwikkeling van getto’s in de 
voormalige plattenbau, zoals de banlieue’s in Frankrijk. Rond 
de millenniumwisseling is deze problematiek het middelpunt 
van debat in de Duitse bouwwereld. 
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Conclusie

 
Deelvraag 1: 
“Hoe is het WBS 70 systeem ontstaan 
en geëvolueerd tot aan nu?”

De totstandkoming van de plattenbau is een lang traject 
geweest dat door vele factoren is beinvloed. Technische 
vooruitgang, experimenten, visies en ideologiën. De basis is 
gelegd in de opkomst van de machine en de experimenten 
van 20ste eeuw. De nieuwe ideeën en visies die hieruit 
voortvloeidde zijn in de jaren ‘20 en ‘30 verwezenlijkt en 
brachten weer nieuwe inzichten. 

De DDR hee$  enkele van deze inzichten als basis genomen van 
haar woningbeleid en door haar geïsoleerde houding, geldnood 
en ideologie ontstond zodoende het WBS 70. De systematische 
bouwwerken zijn een uitdrukking van het communistische 
ideaal en het geloof in de techniek. De platen en de voeg 
vormen de basis van het typische karakter dat tezamen hele 
wijken vormt. Met de val van de muur komt er een einde aan 
de plattenbau. 

Na een beginnende leegloop zijn de wijken gerenoveerd, 
slopen was door de jonge bouwlee$ ijd en de kwantiteit in 
woningen geen optie. De renovaties zijn vaak enkel technische 
verbeteringen waarbij het typische karakter verloren gaat. 
Mede doordat een renovatie vaak niet consequent wordt 
doorgezet over de gehele wijk beinvloed dit het karakter 
van het gebied. Desondanks staat de plattenbau niet leeg, ze 
voorziet in een grote vraag naar goedkope huisvesting voor 
huishoudens met een laag inkomen. 
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Hoofdstuk 2
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Am Schlaatz

Dit hoofdstuk spitst zich toe op de systematiek van de 
plattenbau om een antwoord te vinden op de 2e deelvraag. In 
Potsdam hee$  de plattenbau zich ook gemanifesteerd. Diverse 
plattenbauwijken zijn in de periode van 1960 tot 1989 gebouwd. 
Waldstadt I en II die, zoals de naam al impliceert, in een bos 
zijn gerealiseerd. Am Stern in het zuid-oosten, de grootste 
wijk met meer dan 10.000 inwoners. Maar ook diverse kleinere 
wijken in en rond het centrum, die de plaats innamen van 
kapotgeschoten of afgebroken gebouwen. 

De focus van dit onderzoek richt zich echter op de 
plattenbauwijk Schlaatz. Am Schlaatz is een wijk in Potsdam 
die is gebouwd begin jaren ‘80 op een drooggelegd moeras 
met ongeveer 9.000 inwoners. De motivatie voor Schlaatz 
hee$  meerdere redenen. Allereerst is Schlaatz een goed en 
intact voorbeeld van een plattenbauwijk. Ten tweede is het 
gebouwd met het WBS 70 systeem, het meest gebruikte 
systeem in de DDR en vaak gezien als het symbool van de 
woningproblematiek van de DDR. Ten derde was Schlaatz 
bij het gemeentelijk archief, in vergelijking tot de andere 
plattenbauwijken, uitstekend gedocumenteerd waardoor er 
voldoende informatie beschikbaar was.

Aansluitend op het historisch onderzoek, kende ook Am 
Schlaatz enkele van de in het vorige hoofdstuk beschreven 
problemen. Aanvankelijk nam het aantal inwoners sterk af, 
overigens in heel Potsdam, maar de krimp zette zich niet door. 
Een belangrijke reden is dat Potsdam in de schaduw van Berlijn 
ligt. Binnen Potsdam is de ligging van Schlaatz ten opzichte 
van de Universiteit van Potsdam gunstig en de goedkope 
huurprijzen zorgden ervoor dat veel studenten hun intrek 
namen in Schlaatz. Ook starters werden aangetrokken door 
dezelfde redenen. Met het overlijden van de oudere bewoners, 
die sinds de DDR de plattenbau bewoonde, verjongde de 
wijk steeds meer en ligt deze zelfs onder de gemiddelde 
lee$ ijd van Potsdam. Naast studenten zijn er veel arbeidsloze 
huishoudens te vinden, dit is af te leiden aan het hoge aantal 
uitkeringsgerechtigden in de wijk. Daarnaast bestaat ongeveer 
60% van de huishoudens uit 1 persoon. Huishoudens met meer 
2 personen beslaan 15% van het woonbestand.* 

*Bron: Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Statistiek und Wahlen
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2.2 De bevolkingssamenstelling en de groei van de wijk.
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1 - horst

2 -hof

3 -kiez

2.3 Schetsen voor de  wijk

2.6 Het huidige Schlaatz, met de driedeling

2.4 Het originele plan voor Schlaatz

2.5 Isometrie van het huidige schlaatz
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Een korte geschiedenis
 
Nieuwe bebouwing in Potsdam van na de Eerste Wereldoorlog 
had zich uitgebreid in zuid-oostelijke richting, daar de andere 
richtingen door diverse redenen verhinderd waren. Schlaatz 
was echter te moerassig voor bebouwing, waardoor het zo lang 
onbebouwd bleef. De DDR volgde aanvankelijk dit patroon 
getuige de wijken Am Stern, Waldstadt en Centrum Ost, 
die verder van het stadscentrum liggen dan Schlaatz. Door 
de gunstige ligging besloot de DDR toch het gebied te gaan 
bebouwen. Hiervoor moest eerst het hele terrein worden 
drooggelegd. Er werd zand en grind uit een speciaal hiervoor 
gegraven groeve opgepompt en verplaatst naar Am Schlaatz.

Het WBS 70 systeem werd geselecteerd om Am Schlaatz mee 
in te vullen, waarmee het een van de eerste wijken is in de 
DDR die gebouwd is met dit systeem. WBS 70 was in 1972 
voor het eerst voltooid en in 1974 werd besloten dit systeem in 
te zetten in Potsdam. Door het rationele systeem werd de wijk 
orthogonaal ingedeeld, dat de bouw zou vereenvoudigen. In 
1980 werd het vertraagde plan goedgekeurd en kon begonnen 
worden met het gereed maken van de grond om vervolgens in 
drie fases het project uit te voeren.

Aanvankelijk kende het plan zes hoge > ats, waarvan er 
uiteindelijk maar drie zijn gerealiseerd. Oorzaak was de hogere 
moeilijkheidsgraad in het bouwen en de li$ fabrikant die niet in 
kwantieit kon voorzien. Als gevolg hiervan zijn de woningen in 
de laatste fase van een hogere dichtheid, om de gestelde quota te 
halen. Waar de woningen uit de eerste fase nog een gemiddelde 
grootte hebben van 60 vierkante meter daalde dit in de 2e 
fase al naar 56 om in de 3e fase nog maar 54 vierkante meter 
te zijn. Er werden door het toevoegen van tussenwanden van 
tweekamer, driekamer woningen gerealiseerd. Ook de zeshoge 
‘Würfelhäuser’ zijn een gevolg van de noodzaak voor hogere 
dichtheid, daar deze aanvankelijk niet waren gepland.

Ondanks de starheid van WBS 70 kent Am Schlaatz nog enkele 
variaties in het systeem zoals diverse keuzes in kleur en textuur. 
Deze waren in het begin zo ontworpen maar verdwenen in 
het laterer WBS 70. Eind jaren 80 komen deze variaties echter 
weer terug. Am Schlaatz kenmerkt zich door het gebruik 
van verschillende kleuren platen, de ontstane patronen van 
deze platen zijn echter volstrekt willekeurig. Ook is elk blok 
voorzien van een ‘gevelbroche’, dit is een in kiezel uitgevoerde 
beeldkentenis. Ze beelden de straatnamen uit en geven daarmee 
elk blok een eigen identiteit.  De straatnamen zijn verwijzingen 
naar de ooit aanwezige biodiversiteit en staan los van de vaak 
gebruikte benamingen van revolutionairen en communistische 
helden. De beeldkentenis werd ook gebruikt bij de ingangen, 
wat kinderen hielp bij het terugvinden van hun thuis. De 
fasering van de bouw is nog in de naamgeving terug te vinden. 
Zo hebben alle straatnamen uit de 1e fase een eindiging op 
‘-horst’, de 2e fase op ‘-hof ’ en de 3e fase eindigen op ‘-kiez’. 

Na de val van de muur kwamen de blokken in handen van 
diverse huurcöorperaties. Zij hanteren allen een andere aanpak, 
zoals beschreven in hoofdstuk 1, in de modernisering van de 
gebouwen. Hoewel de meeste gebouwen nog niet gerenoveerd 
zijn, voerden sommigen wat technische verbeteringen door 
aan de binnenzijde, waar anderen het gehele gebouw na-
isoleren en ze van li$ en voorzien. Doordat elk gebouw los 
wordt gerenoveerd ontstaan er diverse invullingen, dit leidt 
tot een chaotisch beeld, daar er geen lijn zit in deze renovaties. 
Ze reageren enkel op technische vraagstukken, waarmee er 
van architectuur nog steeds weinig sprake is. Dit versterkt de 
noodzaak voor een systematiek in de renovaties.

Om alle facetten van die systematiek te ontdekken is er een 
uitgebreide analyse uitgevoerd op een vij$ al schaalniveaus 
waarin de wijk wordt bekeken tot op de losse plaat.
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De Wijk
 
In Am Schlaatz zijn ongeveer 5.500 woningen gebouwd. Wat 
direct opvalt is de orthogonale structuur die noord-zuid 
georienteerd is. Dit is ingegeven door de rationele benadering 
op de bezonning. In het noord-oosten ligt de Nuthe die 
daarmee een natuurlijke barriere vormt. Langs de beek ligt veel 
groen als ook diverse sportaccomodaties en enkele scholen. In 
het westen en zuiden wordt het gebied ingedamd door twee 
wegen die er al lagen.

2.7 Schlaatz
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Infrastructuur 
De twee bestaande wegen in het westen en zuiden zijn als 
uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Met de orientatie 
noord-zuid zijn de ontsluitende wegen er tussendoor gelegd. 
Deze lopen in een boomstructuur de wijk in. De driedelige 
fasering bij de bouw is ook in een drietal straatpatronen te 
herkennen, die niet met elkaar verbonden zijn. Na de val van 
de muur en de toename in verkeer, zijn er doodlopende straten 
toegevoegd waar geparkeerd kan worden. Deze zijn ook in het 
hof gelegd, die aanvankelijk autovrij waren ontworpen.

2.8 Schlaatz infrastructuur
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Hofjes structuur 
Met de stijging van het aantal auto’s en daarmee de 
doodlopende straatjes met parkeermogelijkheden ontstaan er 
diverse hoven waarin auto’s staan, in contrast tot andere hoven 
die enkel een groene ruimte zijn en een meer privaat karakter 
hebben. De kleinere blokken zijn hierbij vaak vrij gebleven van 
auto’s. Doordat er geen duidelijk verschil is, werkt dit in de wijk 
zeer verwarrend. Mede nog door het alzijdige karakter van de 
gebouwen zijn er geen overgangzones tussen openbaar en privé.

2.9 Schlaatz hovenstructuur
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Ingangen 
De straten en parkeermogelijkheden domineren de locaties 
van de ingangen in de plattenbau. Ondanks dat de plattenbau 
twee diverse ingangen hee$ , een gelijkvloerse informele ingang 
bij de trappenhuizen en een verhoogde ingang die ontworpen 
is als formele hoofdingang. Mede door deze opzet zijn de 
ingangen sterk gecorreleerd aan de parkeerplaats en de straten. 
Dit verschil zorgt voor een onduidelijkheid herkenning van de 
hoofdingang. Wat de al lastige oriëntatie niet ten goede komt.

2.10 Hoofdingangen Schlaatz
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Geheel 
Door de dominantie van de auto is de wijk veranderd in 
een onduidelijke structuur waarin elke vorm van hiërachie 
ontbreekt. Mede doordat het WBS 70 een beperkt systeem was, 
zijn er geen enkele accenten, buiten de ‘gevel broches’.  Hierdoor 
is het lastig oriënteren in de wijk en ontbreekt enige geleding in 
importantie. 
 

2.11 Schlaatz
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Het Hof
Bieberkiez
Om de werking van het hof en de kleinere schalen te illustreren 
is het blok Bieberkiez genomen. Dit blok, eindigend op ‘-kiez’, 
dus gebouwd in de 3e fase, vertoont alle kenmerken die te 
vinden zijn in de plattenbau in Schlaatz. Het blok herbergt 585 
woningen en alle verdiepingen zijn vijf hoog. 

Alle hoekeinden en -overgangen zijn in het blok te vinden. Het 
hee$  diverse ingangen aan zowel binnenzijde als buitenzijde 
die in verbinding staan met de parkeermogelijkheden. 
Oorspronkelijk was de weg door het hof niet ontworpen. 
Met de toename van het aantal autobezitters is deze later 
toegevoegd. Er zijn zowel 2 als 2.5 travee brede blokken en de 
noord-zuid oriëntatie is sterk te herkennen in de locatie van de 
balkons. Daarnaast bestaat het hof uit twee delen, waarvan één 
een meer gesloten karakter hee$  en het andere een groter en 
opener karakter.

De analyse van Bieberkiez is de basis geweest van het ontwerp. 
De systematiek en kenmerken zijn ontleend aan de aan 
Bieberkiez verbonden conclusies. Het hof is daarmee te typeren 
als een casestudy om tot inzichten te komen in het WBS 70. Dat 
de uitgangspunten opleverde die vertaald zijn in een concept en 
eindresultaat. 
 

2.17 De ‘gevel broche’ van Bieberkiez
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Ontsluiting
De ingangen in het hof zijn, zoals in de hele wijk, sterk gelinkt 
aan de parkeermogelijkheden en de locatie van de straat. Als 
gevolg van de straat door het hof liggen veel ingangen aan de 
binnenzijde van het hof. Dit geldt met name voor de blokken 
aan de noord- en westzijden, De achterzijde ligt daarmee buiten 
het hof, als een soort achtertuin. Een niemandsland waarin het 
niet duidelijk is of dit nu privé of openbaar is.

Het kleinere hof, waarin geen auto’s staan, is van een ander 
karakter dan het grotere hof. Het kleinere hof fungeert voor alle 
omliggende blokken als een achtertuin, dat daarmee het private 
karakter duidelijk articuleert. 

Er is in elk blok een voor- en achterzijde, wat in gebruik te 
herkennen is, maar waar het WBS 70 geen relatie mee hee$ . De 
ingangen worden bepaald door de infrastructuur
 

Bezonning
Zoals WBS 70 rationeel is ontwikkeld, zo is ook de orientatie 
rationeel benaderd. De balkons zijn georiënteerd richting het 
zuiden, en anders het oosten of westen, om zo veel mogelijk 
zon op te vangen. Hierdoor is er aan de noordgevels geen enkel 
balkon gebouwd. Aan de noordzijde liggen de trappenhuizen,  
omdat deze geen direct zonlicht nodig hebben.

De binnenzijde van het hof kent, op de zuidgevel na, slechts 
weinig balkons. De noord-zuid oriëntatie houdt in geen 
enkel opzicht rekening met de locatie van het hof en enige 
vormen van collectiviteit. Hiermee geven de balkons ook geen 
duidelijkheid in enige vorm van hierachië in de wijk. 

Opvallend is tenslotte dat er drie blokken zijn die de hoek 
omgaan en überhaupt niet over balkons beschikken, hierdoor 
ontbreekt bij deze woningen een buitenruimte.
 

2.18 Ontsluiting Bieberkiez 2.19 Balkons en bezonning Bieberkiez
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Hoeken
In de gehele wijk Schlaatz zijn er slechts vier manieren om 
de hoek om te komen. Hierbij zijn deze rotaties altijd 90 
graden. (Pas later werd aan het WBS 70 ook de mogelijkheid 
toegevoegd om hoeken van 45 graden te maken) De 
hoekoplossingen bestaan uit een viertal opties, waarbij de 
laatste een combinatie is van twee eerdere opties. 
(a/ leelding 2.21 t/m 2.29)
De eerste hoekoplossing is het eenvoudigweg a% appen van de 
bebouwing. Hierdoor ontstaat een blinde gevel.
De tweede hoekoplossing ontstaat door binnen het bouwgrid 
het laatste segment te draaien, waardoor er openingen ontstaan 
op een anders dichte zijde. 
De derde optie, die pas in de 3e fase werd toegepast, is een 
hoekoplossing die twee blokken aan elkaar bindt. Deze optie 
is altijd een hoekverdraaing van een langer blok en wordt niet 
ingezet als uiteinde van een blok.
De vierde optie bestaat uit het bij elkaar laten komen van opties 
een en twee, zodat er niet twee blinde gevels naast elkaar staan.
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Soorten
Met het WBS 70 waren diverse samenstellingen te maken die 
verschillende blokken opleverden. In Schlaatz zijn er in totaal 
15 soorten blokken gebruikt. 

Het verschil in blokken zit in de oriëntatie van de balkons, het 
type woning dat in het blok wordt gebruikt en de traveeën van 
het blok. Hierdoor worden bepaalde types alleen gebruikt voor 
een noord-zuid oriëntatie en andere weer bij een oost-west 
oriëntatie. Elke afwijking in een van deze variabelen leverde 
al een ander type op. Daarmee lijken 15 diverse types een 
variatie. Het constructiesysteem was echter identiek aan elkaar, 
waardoor deze verschillen op het eerste gezicht nauwelijks 
waarneembaar zijn. Het gevoel van een alzijdige identieke 
massa blij$ . 

Bieberkiez kent een zestal types die tezamen het blok vormen. 
Dit zijn de types 0589, 0590, 0591, 0594, 0595 en 0598

2.20 Bebouwingtypes in Bieberkiez 2.21 De stukken blinde gevels

1

1

1
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2.22 Vooraanzicht eerste hoek 2.23 Vooraanzicht tweede hoek

2.26 Zijaanzicht eerste hoek 2.27 Zijnaanzicht tweede hoek
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2.24 Vooraanzicht derde hoek 2.25 Vooraanzicht ‘vierde hoek’

2.28 Zijaanzicht derde hoek 2.29 ‘vierde hoek’
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2.31 Trapzijde 2 traveeën

2.33 Trapzijde 2,5 traveeën

2.30 Balkonzijde 2 traveeën

2.32 Balkonzijde 2,5 traveeën
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Het Blok
 
Zoals beschreven bij het hof komen er in de wijk Schlaatz 15 
diverse types voor die onderling slechts subtiel verschillen 
in samenstelling. Er zijn 2 archetypen waaruit de variaties 
ontstaan, dit onderscheid zit in de afwijkende stramien. 

Het eerste archetype hee$  een breedte van 2 platen, voordat 
het element zich weer herhaalt. Door deze verdeling is het 
trappenhuis niet symmetrisch geplaatst. Dit hee$  eQ ect op de 
geleding en de verschijningsvorm van dit type. 

Het tweede archteype hee$  een breedte van 2,5 plaat. Hiermee 
is dit type breder en zijn er ruimere woningen mogelijk. Dit 
verschil onderscheidt dit type zichtbaar van het andere type.
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2.34 Balkonzijde archetype 2 traveeën

2.35 Balkonzijde archetype 2,5 traveeën
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2.36 Trap zijde archetype 2 traveeën

2.37 Trapzijde archetype 2,5 traveeën
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Analyse
De twee archetypen hebben zowel aan de trapzijde als de 
balkonzijde een andere geleding. Hierin spelen de aanwezigheid 
of absentie van bepaalde kenmerken een beeldbepalende 
rol. Hierdoor zijn alle vier zijdes geanalyseerd op typische 
kenmerken, die het beeld en karakter bepalen. 

Symmetrie
De symmetrie aan de trapzijde van een blok van 2 traveeën 
wordt hoofdzakelijk bepaald door de openingen in de gevel. De 
dominantie is echter gering waardoor de aanwezige symmetrie 
weinig opvalt.

Aan de balkonzijde verdwijnen de kleinere openingen van 
de trapzijde waardoor er een bredere en sterkere symmetrie 
ontstaat. Enige afwijking zijn nu nog de entrees.

Door de extra travee in het midden zijn de gevels van 2,5 
traveeën compleet symmetrisch. De entreepartijen met de 
trapramen liggen uitgelijnd in het midden. Hierdoor vertonen 
deze gevels een veel sterkere symmetrie.

Aan de balkonzijde verdwijnt het trappenhuis en daarmee de 
kleinere raamopening. De symmetrische gevel blij$  echter 
hetzelfde ritme houden als de trapzijde.

2.38 Analyse symmetrie
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Ritme
Aan de trapzijde van een blok van 2 traveeën wordt het ritme 
bepaald door de openingen in de gevel. Dit overstemt het 
ritme dat vanuit de constructie en daarmee de plaat uitgaat, dat 
enkel ritme A zou kennen. De openingen creëren een rijkere 
compositie.

Aan de balkonzijde bepalen de balkons het ritme. Door de 
afwezigheid van het trappenhuis en het kenmerkende raam, 
kunnen de balkons het ritme bepalen en worden daarbij 
ondersteund door de twee groottes van openingen in de gevel.

De sterke symmetrie is terug te zien in het ritme, dat ook 
symmetrisch is. De trappenhuizen bepalen het ritme, dat een 
sterk verticaal karakter hee$ . Net als in de andere gevels blij$  
het horizontale ritme gelijk.

Aan de balkonzijde verdwijnt wederom de kleinere 
raamopening. Als gevolg nemen de balkons het ritme over en 
worden daarbij versterkt door het verschil in openinggrootte.

2.39 Analyse ritme
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Openingen
In een blok van twee traveeën wordt aan de trapzijde het ritme 
bepaald door de openingen in de gevel. Het ritme van de gevels 
wordt dus, zoals eerder geconstateerd, veroorzaakt door de 
gevelopeningen.

Met het wegvallen van de trappenhuizen zijn er nog maar 
twee soorten openingen. Hierdoor wordt de opening minder 
dominant voor het ritme. 

Het ritme en de symmetrie aan de trapzijde van een 2,5 travee 
brede gevel wordt sterk bepaald door de openingen. 

Aan de balkonzijde, worden net als bij de twee traveeën brede 
gevel, de openingen minder dominant. De balkons domineren, 
wat wordt versterkt door de openingen.

2.40 Analyse openingen



55.

 

Materialiteit
De hele plattenbau kent slechts drie soorten materialen. Glas, 
uitgewassen beton en schoon beton. Voor de trapzijde zijn de 
platen met uitgewassen beton overheersend, met de openingen 
en dus glas daartussen. Door de eentonigheid doet het 
materiaal niet sterk mee in enige vorm van geleding.

Aan de balkonzijde werd het ritme en symmetrie al sterk 
bepaald door de balkons. Zeer sterk draagt de materialiteit 
hieraan bij, het schoon beton contrasteert met het uitgewassen 
beton.

In de blokken met 2,5 traveeën zijn beide voorgaande 
conclusies te herhalen. Aan de trapzijde voegt het materiaal 
geen extra geleding toe. Het vormt een egaal vlak.

Aan de balkonzijde, door het schoon beton, versterkt de 
materialiteit het ritme en symmetrie. En domineert zij daarmee 
de plaat, die naar de achtergrond verdrongen wordt.

2.41 Analyse materialiteit
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Diepte
Door het ontbreken van balkons aan de trapzijde en het systeem 
dat geen diepte toelaat, is de gevel zeer vlak. Hierdoor komt er 
nauwelijks diepte in de geleding voor, die daarmee geen ritme 
of opening versterkt. De neggedieptes die aanwezig zijn, zijn 
allemaal gelijk en daarmee accentloos.

Doordat de balkons uitsteken brengen zij een sterke diepte 
in een anders vlakke gevel. Hiermee versterken de balkons 
nogmaals hun beeldbepalende invloed op de gevel.

Bij 2,5 traveeën is de aanwezige diepte in de negge overal 
gelijk, doordat de plaat simpelweg maar een negge diepte hee$ . 
Hiermee speelt diepte geen rol in de geleding.

Aan de balkonzijde zijn het wederom de balkons die door hun 
diepte worden versterkt in hun rol als dominant gevelelement.

2.42 Analyse diepte
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 Uitzondering
Er zijn geen uitzonderingen in de plattenbau door haar 
systematiek. Het enige gevelelement dat voorziet in enige 
afwijking zijn de ‘gevel-broches’ die een uitdrukking zijn van 
de straatnaam. Deze platen worden aangebracht aan de dichte 
dragende wanden.

 

Conclusie
De trapzijde en balkonzijde verschillen sterk in karakter van 
elkaar. Aan de trapzijde bepalen de openingen het ritme en 
de eventuele symmetrie. Zij worden daarbij niet ondersteund 
in enige vormen van materialiteit of diepte. Hiermee doet de 
trapzijde de term plattenbau het meeste recht aan. De platten 
zijn duidelijk zichtbaar en met de openingen domineren zij het 
beeld.

De balkonzijde wordt gedomineerd door de uitstekende 
balkons. Mede door het verdwijnen van het trapraam verliezen 
de openingen aan invloed. Doordat de balkons nog worden 
versterkt in diepte en materialiteit domineren zij het beeld. 
Aangezien zij voor het gebouw zijn gebouwd, ontnemen zij 
het zicht op de plaat en de voeg, die naar de achtergrond 
verdrongen wordt. Waardoor er aan deze zijde weinig 
elementen van de plattenbau systematiek te zien zijn.

2.43 Analyse variatie
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2.44 Gelijkvloerse ingang aan trappenhuiszijde 

2.46 Gelijkvloerse ingang aan trappenhuiszijde 

2.45 Verhoogde ingang aan andere zijde van trappenhuis

2.47 Verhoogde ingang aan andere zijde van trappenhuis
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De Woning
 
Het WBS 70 is het resultaat van een rationele benadering van 
de woonwensen van de mens. “Jedem eine Wohnung” was 
het motto van de DDR. In Schlaatz hee$  zich dit geuit in een 
vijf verdieping hoge blokkenstructuur van het WBS 70. Deze 
worden ontsloten door één portiek, zonder li$ . 

De toegang tot de portiek bestaat uit twee ingangen, waarvan 
een verhoogde ingang die, daarmee op het niveau van de 1e 
verdieping uitkomt, een ingang die aansluit op maaiveld. Deze 
is halverwege de trap naar de kelder gesitueerd. 

Vanuit de ingang gaat de trap omhoog om vervolgens in 
de woning uit te komen. Per verdieping liggen minimaal 2 
woningen en maximaal 4 woningen. In een portiek wonen 
daarmee minimaal 10 huishoudens, 15 huishoudens en 
maximaal 20 huishoudens. 

De woningplattegronden van een verdieping kunnen 
verschillen in grootte en indeling. De totale verdieping wordt 
daarna 5 maal herhaald over de vijf verdiepingen. Daarmee 
liggen er vijf identieke woningen boven elkaar. Uitzondering 
vormt de eerste verdieping, waar de ontsluiting aan twee zijden 
zorgt voor een gang. Tezamen vormen de verdiepingen een 
compartiment dat nog twee of driemaal wordt herhaald om 
daarmee een blok te vormen. Hiermee kent een blok slechts 2,3 
of 4 plattegronden.

Hierdoor kent de hele wijk Schlaatz slechts vijf echt diverse 
plattegronden. De 1, 2, 3, 4, en 5 kamer woningen. Onderling 
bestaan nog enige afwijkingen in plaatsing van wanden. 
Hiermee is de plattenbau beperkt in plattegronden en opties. 
Door de rationele benadering is uitgegaan van een minimale 
maat. De woningen worden als klein ervaren door de vele 
kamers die gecreërd zijn. 

Naarmate er meer gebouwd werd met het WBS 70 in Schlaatz 
veranderde de positie van de leidingschacht. Waar deze eerst 
per woning boven elkaar staat, wordt deze in het midden van de 
woning gezet. De variaties blijven mogelijk maar de systematiek 
wordt vereenvoudigd: WBS 70 nog rationeler wordt.

2.48 Een typerende opbouw van een travee. Twee- en driekamerwoningen



60. 2.49 De bestaande plattegronden
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Typerend zijn de badkamer-eenheden die gebruikt werden. 
Deze cel had een afmeting van 3,4 vierkante meter en is in 
elke woning in Schlaatz toegepast. De cel was uitgerust met 
een toilet, wasbak en een bad. De locatie kon verschillen, 
maar was altijd geplaatst aan de leidingschacht. Hierdoor is 
natuurlijke ventilatie niet mogelijk, en kan er geen daglicht 
naar binnen vallen. Met het verder ontwikkelen verschui$  de 
leidingenschacht naar het midden van de woning. Hoe hoger 
het nummer onder de woning, hoe later het is ontwikkeld en 
daarmee toegepast in Schlaatz.



62. 2.50 Doorsnede bestaande situatie
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2.51 Type 0594, toegepast in Bieberkiez

2.52 Type 0595 toegepast in Bieberkiez



64.

2.53 Type 0598, toegepast in Bieberkiez

2.54 Type 0589, toegepast in Bieberkiez
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2.55 Type 0590, toegepast in Bieberkiez

2.56 Type 0591 toegepast in Bieberkiez



66. 2.57 Het bestaande gevelsysteem
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De Plaat
 
In de plattenbau is de plaat het meest minimale element. 
Elke plaat uit de set vervult een rol binnen het systeem. 
In totaal bestaat de gevelset uit 24 onderdelen. Al deze 
onderdelen bestaan maar in één variant. Dit draagt bij aan de 
problematische geleding van de gevels. 

De platen bestaan altijd uit een vlak van uitgewassen beton 
dat de kiezelstructuur zichtbaar maakt. Door verschil in kiezel 
zijn er enige kleurverschillen gemaakt om de hele wijk van 
enige variatie te voorzien. Dit gebeurt echter op een volstrekt 
willekeurige manier zonder enige vorm van hiërachie. 

Om het uitgewassen beton zit een niet uitgewassen rand, die 
daarmee de herkenbare betonstructuur houdt. Door technische 
redenen kon deze rand niet uitgewassen worden. De betonrand 
omlijnt daarmee de plaat, waardoor de plaat in het gevelbeeld 
duidelijk naar voren komt als een los element.

De voeg is een typisch gevolg van deze bouwwijze en de 
plattenbau. De constructie wordt ingevuld met platen, 
waardoor noch de horizontaliteit of de verticaliteit benadrukt 
wordt. Beiden zijn gelijkwaardig aan elkaar. Origineel was de 
voeg open, maar door technische problemen zijn veel voegen 
dichtgekit of zijn er plastic strips tussengevoegd. Hierdoor 
komen verdwijnt die diepte tussen de voeg en de plaat. De voeg 
tussen de platen wordt door de betonrand van de plaat, extra 
omlijnd. Het lijnenspel van de plaat is sterker aanwezig. 

Prominent in de plaat zijn de openingen. In tegenstelling tot 
de rand van de plaat kan hier wel tot aan de rand worden 
uitgewassen. Daarin zijn de kozijnen geplaatst, ook de negge 
bestaat uit hetzelfde materiaal als de kozijnen. Er zijn een 
drietal groottes van openingen. Een klein, en alleen toegepast 
in de trappenhuizen. De andere twee worden gebruikt in de 
woningen, daarbij is het derde raam in breedte tweemaal het 
tweede raam. Doordat de ramen licht terugliggen ontstaat er 
een geringe diepte.

2.58 De voeg van de huidige plaat
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2.59 Horizontale snede aansluiting twee platen op constructie 2.60 Horizontale snede raamaansluiting

2.61 Verticale snede aansluiting twee platen op constructie

 
 
1 Binnenblad 140mm beton
2 Isolatielaag 60mm glaswol
3 Buitenblad 60mm uitgewassen beton
4 Constructiewand 170mm beton
5 Hoogwaardige isolatie 10mm glaswol
6 Waterkerende laag 10mm bitumen
7 Afdekstrip 2mm plastic
8 Bevestingspunt raam 
9 Mortel 30mm 
10 Waterafdichting 30mm PUR
11 Mortel 20mm
12 Vloer 150mm Beton

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11
12
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Conclusie
 
Deelvraag 2: 
“Hoe hee$  het WBS 70 zich geuit in Potsdam?” 

In Potsdam zijn alle Plattenbau-wijken in het zuidoosten 
gebouwd. Hiervan zijn er twee met het WBS 70 systeem 
gerealiseerd. Schlaatz is goed en intact voorbeeld van een 
wijk gebouwd met WBS 70 en is goed gedocumenteerd. 
Tegenwoordig wonen er in de wijk veel starters, studenten, 
eenpersoons huishoudens en senioren en staan er niet 
bovengemiddeld veel woningen leeg.

Op wijkniveau zorgt de rationaliteit van het WBS 70 voor een 
strokkenverkaveling die zo zijn neergelegd dat ze tezamen 
hoven vormen. Er is geen onderscheid gemaakt in gevels 
betreQ ende het binnen en het buiten van het hof. Evenmin 
is er met de infrastructuur rekening gehouden met deze 
tegenstelling. Ingangen zijn gerelateerd aan de nabijheid van 
de straat. Door toepassing van slechts 15 types en de gelijke 
verkaveling is de wijk duidelijk herkenbaar als een geheel. Dit 
wordt de laatste jaren in gevaar gebracht door renovaties van 
diverse huurcorperaties, die los van elkaar blokken en hoven 
renoveren. Het karakter van de plattenbau wordt op deze 
manier op diverse schaalniveaus aangetast.

Bieberkiez is als uitgangspunt genomen om de problematiek 
van de kleinere schalen te bekijken. Elk hof is rationeel 
georiënteerd op de zon, waarbij de balkons zo zijn geplaatst 
om zoveel mogelijk zonuren op te nemen. Het gevolg van 
deze plaatsing is dat er een zon- en een schaduwzijde ontstaat. 
Enige relatie met de infrastructuur en binnen- en buitenzijde 
ontbreekt wederom. Van de 15 types zijn er 6 types gebruikt die 
tezamen ook de 4 mogelijke hoekoplossingen laten zien.

Uit de 15 types zijn 2 archetype te onderscheiden die verschillen 
in travee. Dit verschil hee$  gevolgen voor de symmetrie en het 
ritme. De twee zijdes die gecreëerd zijn, zon- en schaduwzijde, 
verschillen onderling sterk in openingen, materialiteit en 
diepte. Als gevolg overstemmen de balkons aan de zonzijde 
het karakter van de plaat. Deze blij$ , net als de voeg, aan de 
schaduwzijde wel goed zichtbaar. De systematiek is zo star dat 
een uitzondering of reactie op context niet mogelijk was. 

Per blok is er een woningplattegrond die over elke verdieping 
en alle portieken wordt herhaald. Dit resulteert in gelijke 
plattegronden en slechts enkele indelingen per hof. Hierdoor is 
er weinig diversiteit in de plattegrond.

De voornaamste reden van de starheid en de daaruit volgende 
problemen voor de vier genoemde schaalniveaus ontstaat 
door de in> exibiliteit op het kleinste schaalniveau. De serie 
platen waarmee de gevel opgebouwd kan worden zijn slechts 
bruikbaar op één wijze binnen het systeem. Door geen verschil 
te maken in textuur, afmeting, afwerking, raamgrootte, 
neggediepte, afwerking van de rand en kleur is het ook niet 
mogelijk geleding aan te brengen. 

Om het karakter van de plattenbau te waarborgen zullen nog 
steeds platen en voegen noodzakelijk zijn. Door het toevoegen 
van opties aan de plaat kan er een geleding gemaakt worden 
waardoor op elk niveau een > exibiliteit ontstaat. 

Zo kan er een integraal ontwerp gemaakt worden die niet 
langer het resultaat is van puur technische gevolgen.
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Hoofdstuk 3

73.
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74. 3.1Auguste Perret 3.2 Carel Weeber
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Referenties

 

Zoals uit de analyse naar voren komt, is de systematiek het 
bepalende element in de plattenbau. Voor een ontwerp van de 
nieuwe platten is gezocht naar referenties, die zich kenmerken 
door hun systematiek. Deze zijn niet te vinden binnen de 
voormalige Sovjet grenzen, doordat zij de gelijke systematiek 
gebruikten in hun bouwwerken. Renovatieprojecten van 
diezelfde plattenbau brachten weinig inzichten, er wordt 
volledig voorbij gegaan aan de systematiek en daarmee 
het karakter van de plattenbau. Het bracht wel genoeg 
voorbeelden welke richtingen geen oplossing boden, zoals 
de wijk Mahrzahn-Hellersdorf te Berlijn en enkele projecten 
in Schlaatz zelf. Geschikte referenties moesten buiten de 
plattenbau gezocht worden. Over de grenzen van de DDR 
en Sovjet-Unie, waaruit logischerwijs westerse bouwwerken 
volgden. Hierbij nemen twee architecten een prominente rol 
in, wiens werk dan ook als referenties dienen voor het project. 
Hun werk vormt de basis van het antwoord op deelvraag 3.

De eerste is Auguste Perret, pionier in de toepassing van 
gewapend beton. De gebouwen van zijn hand kenmerken 
zich door een combinatie van het modernisme en het 
neoclassicisme. Doorslaggevend was zijn werk voor Le Havre, 
waar het verwoeste stadscentrum nieuw gebouwd moest 
worden. Hiervoor paste hij gewapend betonnen elementen 
toe, die op diverse wijze in elkaar gezet konden worden. Hij 
had hiermee een spreekwoordelijk alfabet bedacht, dat andere 
architecten konden inzetten bij het ontwerpen van de vele 
benodigde gebouwen. Door dit alfabet en de varianten die 
ermee gecreëerd konden worden, voorkwam hij een eindeloze 
kopie van hetzelfde, maar werd het wel duidelijk een geheel.
De tweede is Carel Weeber, een architect die zich sterk maakte 
voor het neonrationalisme. Hij bouwde in Nederland enkele 
grote woningbouwprojecten. Vaak werden deze bekritiseerd 
als monotone harteloze gebouwen, wat de bewoners zelf niet zo 
ervaarden. Net als de plattenbau is er in het werk van Weeber 
sprake van een repetitie van elementen waaruit de gebouwen 
bestaan. Meest beroemde voorbeelden zijn de Zwarte 
Madonna, De Peperklip en de Struyck. Bij alle werken is een 
interessante relatie te ontdekken tussen de constructie en de 
gevel. Deze relatie is van importantie in het ontwerp van een 
nieuwe verschijningsvorm voor het WBS 70.
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3.3 Rue de Franklin

3.5 Notre Dame du Raincy

3.4 Esders fabriek

3.6 Le Havre
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Auguste Perret studeerde aan de Ecole des Beaux Arts, maar 
hee$  zijn opleiding nooit afgerond. Hij erfde samen met zijn 
broer het bouwbedrijf van hun vader. Hij was 25 jaar oud, toen 
hij voor het eerst gewapend beton toepaste in een ontwerp 
dat hij samen ontwierp met zijn broer, Gustave Perret. Al 
snel maakten ze naam en werden ze pioniers in het gebruik 
van gewapend beton. Auguste ver# jnde deze techniek steeds 
verder, wat al snel resulteerde tot de eerste hoogtepunten 
op het gebied van beton binnen de architectuur. Wat tot 
dan slechts een materiaal voor ingenieurs was gebleven. 
Eerste hoogtepunt was het appartementenblok aan de Rue 
Franklin uit 1904. Hier wist Perret een relatie te leggen tussen 
classicistische elementen, zoals symmetrie en orde met het 
structurele karakter van beton. Hij zag dat beton zowel de 
klassieke als moderne idealen kon uitdrukken. Hiermee 
voorzag hij beton van architectonische kwaliteiten. Hij 
ontwikkelde een hele leer waarin hij de moderne materialen 
en technieken probeerde te verweven met classicistische 
principes. Een intentie die hij deelde met andere vroeg-
modernisten, zoals andere andere Tony Garnier en Henri 
Sauvage.

Perret beschouwde de betonnen elementen die hij gebruikte in 
zijn ontwerp als los van elkaar. Als een ensemble van delen die 
samen een geheel vormden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Le 
Corbusier en Walter Gropius, die meer uitgingen van beton als 
monolithisch vlak geheel. Voor de delen zocht hij een tektoniek 
die overeen kwamen met de constructie en de karakter van het 
beton. Ook  liet hij zien oog te hebben voor detail en textuur, 
wat in contrast stond met veel modernistische theorieën van 
dat moment. Perret probeerde het verleden en de toekomst 
met elkaar te verbinden in zijn bouwwerken. Na het succes van 
zijn appartementenblok aan de Rue Franklin ontwierp Perret 
veel functionele en industriële complexen. Hierin kon hij vrij 
experimenteren met nieuwe principes van gewapend beton, 
wat resulteerde in de Esders fabriek in Parijs. Een gebouw 
bestaande uit slechts de structurele elementen, wat resulteerde 
in een open en licht gebouw, doch met gevoel voor proportie 
en compositie.

Met deze ervaring was in hij staat in 1922 de Notre Dame du 
Raincy te bouwen. Gelegen in een arbeiderswijk tussen de 
industriële fabrieken en vanuit # nanciele noodzaak kwam het 
tot beton, dat uitstekend tot zijn recht komt. Met zijn kennis 
van de constructie en materiaal werd er een functioneel 
gebouw ontworpen, dat door de afwerking en de classicistische 
vormenleer uitstijgt boven zichzelf. Het resultaat was een kerk 
die een overtuigende manifestatie is van Perret’s kwaliteiten 
en rationalistische # loso# e.De kerk zorgde voor het nodige 
werk in zijn portfolio waarbij Perret bleef bevestigen wat hij 
in Raincy had bewezen. Een eenwording van de klassieke 
vormenleer met een betonnen rationalisme. Hierdoor genoot 
hij veel aanzien bij diverse modernistische architecten. Toch 
hield Perret zijn afstand om zo zijn eigen koers te kunnen 
blijven varen, en sloeg daarom een uitnodiging van het CIAM 
voor de Athene Charter af.

Na de oorlog krijgt Auguste Perret zijn grootste opdracht 
waarin hij zijn architectonisch taal op een stedenbouwkundige 
schaal kan uitproberen. Hiervoor ontwikkelde hij een alfabet 
voor zijn taal, zodat andere architecten deze konden gebruiken 
in het uitwerken van de plannen voor de reconstructies van Le 
Havre en Amiens. Hiermee zijn de gerealiseerde plannen een 
toonbeeld van de taal van Perret. Een verbinding tussen het 
verleden met de toekomst. 

Auguste Perret  
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Het appartement aan de Rue De Franklin staat in het zestiende 
arrondissement van Parijs. Dit is, nog steeds, een van de 
rijkste wijken van Parijs en daarmee ook van Frankrijk. 
Voor Perret was deze rustige wijk de ideale plek voor een 
bourgeois stadsleven omringd door de vele parken, musea en 
prestigieuze scholen. Daarmee het perfecte decor voor zijn 
visie en ontwerp op het comfortabele stadsleven. De kavel was 
vrij smal, maar met aan de voorzijde een fantastisch uitzicht 
over de Jardins de Trocadero, de Seine en de EiQ eltoren. Door 
te kiezen voor een constructie van gewapend beton kon Perret 
hier 10 verdiepingen realiseren en een vrij uitzicht. De begane 
grond voor zijn # rma, de zes tussenliggende voor verhuur 
en de bovenste verdiepingen voor zijn ouders, hemzelf en 
personeel. Per verdieping is er 1 appartement. Doordat er aan 
de achterzijde een privéhof lag, kon Perret geen ramen maken 
aan deze zijde. Hierop ontwierp hij de trap aan deze zijde, 
verlicht door mat glazen bouwstenen. Door de > exibiliteit 
van de constructie waren er weinig vaste wanden nodig, wat 
de indeling vrijer maakte. Het hele appartement is in een 
U-vorm ontworpen, gericht naar de zonnige zuidzijde met 
het fantastische uitzicht over Parijs. In het midden een salon, 
met rechts een slaapkamer en boudoir, links een eetkamer 
en rookkamer. Beide zijdes beschikken daarbij over kleine 
balkons. De keuken en andere ruimtes voor het bediende 
personeel lagen hierom heen en grotendeels aan de achterzijde.

Door het hele gebouw is de constructie duidelijk af te lezen, 
al is deze niet letterlijk zichtbaar omdat deze verpakt is in 
keramische tegels. Wat destijds noodzakelijk werd geacht 
om de constructie te beschermen tegen de elementen en 
brand. Hiermee blij$  de constructie duidelijk in het zicht. 
Bijzonder in dit ontwerp zijn de betonnen platen die zijn 
voorzien van een bakstenen kader met daartussen keramische 
decoratie in de vormen van bladeren, cirkels en schubben. 
Deze techniek, om keramiek in beton te leggen, was destijds 
niet ongewoon en kan als een voorloper worden beschouwd 
van het latere Art Nouveau. Ondanks dat het gebouw was 
opgebouwd uit betonnen prefab elementen gaf het een rijke 
indruk aan decoratie, in samenwerking met de constructie. 
Voor Perret ging de constructie boven de decoratie. Het 
appartementenblok aan de Rue de Franklin wordt door vele 

historici beschouwd als het eerste gebouw dat openlijk haar 
constructie liet zien. Een gedachte die leidend werd voor het 
Modernisme. Zo zag Hitchcock dat alles was opgebouwd uit 
een logische sequentie van horizontale en verticale delen. 
Waardoor er volgens Tafuri en Dal Co geen compromis 
gezocht hoefde te worden. 

Rue de Franklin was een van de eerste gebouwen waarbij 
platen werden gebruikt voor de bekleding ervan. Dit gaf een 
nieuwe dimensie aan de relatie tussen de constructie en de 
architectuur. Daarbij kwam een systematiek van repeterende 
elementen die haar plaats moesten krijgen. Ook de voeg tussen 
de elementen is een nieuw fenomeen waar rekening mee 
gehouden diende te worden. 

Auguste Perret  Rue de Franklin
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Le Havre is een stad in het noordwesten van Frankrijk, waar 
de rivier de Seine uitmondt in zee. Met het einde van de 2e 
wereldoorlog was het oude centrum compleet verwoest. Voor 
de reconstructie richten enkele oud-studenten en medewerkers 
van Perret een studio op, gericht op de reconstructie van Le 
Havre onder toezicht van Perret. Voor de binnenstad werd een 
masterplan uitgelegd gebaseerd op een groot grid dat alles aan 
elkaar bond. Een groot voordeel hiervan was de mogelijkheid 
van gestandaardiseerde onderdelen, dat gezien de kosten en 
de tijd zeer wenselijk was om zo snel mogelijk de daklozen 
inwoners van Le Havre van huisvesting te voorzien. Speci# eke 
gebouwen en projecten werden daarbij door Perret aan de 
deelnemende architecten toegewezen. Het doel was om een 
nieuw uniform stadscentrum te ontwerpen Le Havre. 

In tegenstelling tot de modernistische gedachte, waarbij de 
stad in zones wordt onderverdeeld, werd de het centrum van 
Le Havre een zone van gemixte functies, dat daarmee weer 
als het midden van de stad mag functioneren. Perret weigert 
daarbij de stedenbouw los te zien van de architectuur, voor 
hem is de stedenbouw een verlengstuk van de architectuur. 
Wat resulteerde in de systematische herhaling van een 
> exibele module. Aanpasbaar voor een speci# ek programma 
en context, maar in relatie tot het geheel. Dit gebruik van een 
module als basis is duidelijk te zien in Le Havre. Het basis 
raster had een maat van 6.24 m2, waardoor het deelbaar 
werd door 6,8 en 12, wat voor harmonische proporties voor 
het hele systeem zou zorgen. In het ontwerp voor Le Havre 
werd uitgegaan van blokken van 100 bij 100 meter waarop 
appartementen werden gerealiseerd, variërend in hoogte van 
4 tot 7 verdiepingen. Hierbij was de begane grond meestal 
bestemd voor commerciële functies. 

Hogere gebouwen werden gebruikt om punten te accentueren, 
zoals pleinen en de kustlijn. Elke architect kon binnen deze set 
regels zijn eigen invulling geven aan het ontwerp, waardoor 
een bepaalde mate van variatie wordt bereikt terwijl elk 
gebouw in relatie tot elkaar staat door haar proporties en 
afmetingen. Het zijn basis elementen die samen functionele 
volumes vormen om zo complete gebouwen te assembleren. 
Het raster en de systematiek en daarmee de constructie zijn 

duidelijk af te lezen uit de gebouwen. Architectuur ontstaat 
hierbij door het manipuleren van de plattegrond en doorsnede 
uit een basis raster. Dat hierbij beton als materiaal is gekozen 
is niet zo vreemd gezien de geschiedenis van Perret, maar 
het materiaal leent zich ook het best om mee te bouwen 
binnen een abstract raster systeem, als ook de mogelijkheid 
van prefabricage. Le Havre was door haar inmense schaal 
een nieuwe uitdaging voor de prefabricage. Niet enkel om 
een systeem te generen, maar een die > exibel genoeg was 
om op diverse situaties te kunnen reageren en onderlinge 
variatie toestond. Hierdoor kon het centrum van Le Havre 
functioneren als een geheel zonder een oneindige herhaling 
van hetzelfde te zijn.

Kritiek kwam er ook op Le Havre, het zou te monumentaal, 
te monotoon en te rigide zijn. Een overdrijving van haar 
eigen regels en taal, zonder ruimte voor een enkele variatie 
of uitzondering. Perret was echter op zoek naar een bepaalde 
tijdloosheid. Deze was volgens hem niet te vinden in een 
ontwerp dat modegevoelig was. Eerder streefde hij naar, 
volgens eigen zeggen, een banaal ontwerp, op zoek naar een 
ingetogen, uniforme en tijdloze kwaliteit. Wat daarmee het 
individuele, de variatie en de originaliteit ondergeschikt 
maakte. Deze houding leverde Perret ook lof op, zo is er een 
eenheid waarin zowel de belangrijke als minder belangrijke 
gebouwen in relatie staan met de stedenbouw en daarmee tot 
elkaar. 

Auguste Perret  Le Havre
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Carel Weeber studeerde architectuur van 1955 tot 1964 aan 
de technische universiteit te Del$ , na te zijn opgegroeid op de 
Antillen. Na zijn studie won Weeber de Prix de Rome met zijn 
ontwerp voor een nieuw centraal station voor Amsterdam. 
Hierbij ging hij uit van Nederland in het jaar 2000 met 20 
miljoen inwoners, waar het station uitdrukking aan moest 
geven. Een geïndustrialiseerde moderne toekomst was voor 
Weeber onvermijdelijk, met veel latere bouwwerken gaf hij 
invulling aan deze neorationalistische gedachte. Voor de 
wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka krijgt Weeber samen 
met Jaap Bakema de opdracht het Nederlands Paviljoen te 
ontwerpen. De opdrachtgever wilde Nederland niet langer 
als het stereotype kleine landje met molens, klompen 
en tulpen weergeven, maar een Nederland laten zien dat 
modern, technisch en dynamisch was, dat klaar was voor 
de nieuwe tijd. Dit strookte met het neo-rationalisme van 
Weeber, het ontwerp werd alom geprezen en leverde Weeber 
veel bekendheid op. In datzelfde jaar werd hij benoemd als 
hoogleraar aan de technische universiteit van Del$ .

Bij zijn benoeming zette hij zich duidelijk af tegen de 
‘nieuwe truttigheid’, De kleinschalige woningbouw met 
zijn binnenhoven en erven. Hierin was hij een van de 
eersten die zich afzette tegen het op dat moment heersende 
gedachtegoed. Hiermee trekt Weeber de aandacht en daarmee 
de kans om in de daaropvolgende jaren enkele kolossale 
woningbouwprojecten te realiseren, die binnen Nederland 
hun gelijke niet kennen. De eerste was het woningbouwproject 
Arena in Alphen aan de Rijn, dat de weg vrijmaakte voor 
meerdere opdrachten. Meest bekende bouwwerken zijn 
de Zwarte Madonna in Den Haag, De Venserpolder te 
Amsterdam en de Peperklip te Rotterdam. Ze kenmerken 
zich door een uitgangspunt vanuit de techniek. Deze hee$  
een grote bijdrage in de verschijningsvorm van de gebouwen. 
Door de naden van de gebruikte platen blijven de individuele 
wooneenheden zichtbaar, de productiewijze en de techniek 
blijven zo duidelijk in het zicht. Weeber vergelijkt zijn 
bouwwerken vaak met een kree$ , waarbij alle onderdelen 
samen een functionerend geheel vormen dat duidelijk 
a> eesbaar is. 

Het waren echter ook deze gebouwen die Weeber op veel 
kritiek kwamen te staan. De gebouwen werden omschreven 
als monotoon en anoniem, alsof de bewoner vergeten was in 
het ontwerp. Zijn grote gebouwen worden vaak omschreven 
als lelijke kille gedrochten in de stad. Als gevolg hiervan 
raakte Weeber’s carrière langzaam in een slop en werd hij 
zelfs uitgeroepen tot slechtste architect van Nederland. Waar 
hij 10 jaar eerder nog genoemd was als een van de beste 
architecten van Nederland. In 1988 wordt Weeber partner 
in het nieuw opgerichte Architecten Cie. Hier werkte hij nog 
aan studentenhuisvesting De Struyck in Den Haag. Bij dit 
gebouw koppelt hij de techniek los van het beeld. Doordat het 
patroon dat met de tegels gecreëerd wordt compleet los staat 
van de vorm of de techniek achter het gebouw. Dit patroon, 
ontworpen door Peter Struycken, staat in geen enkel verband 
tot de constructie of het type gebouw. Ook dit gebouw wordt 
door menigeen als ‘lelijk’ omschreven en doet denken aan zijn 
eerdere bouwwerken die hem zoveel kritiek brachten. Tenslotte 
verliet hij ook de Architecten Cie in 1998 om zich in 2003 
ook uit te laten schrijven uit het architecten register. Naast 
zijn werkzaamheden als architect hee$  hij veel gedoceerd. 
Eerst aan de academies van de bouwkunst in Rotterdam en 
Amsterdam, om vervolgens de functie van hoogleraar te 
bekleden aan de technische universiteit Del$  tot 2003. In 2005 
keerde hij terug naar Curaçao.

Carel Weeber 
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Door de realisatie van woningbouwproject Arena in Alphen 
aan de Rijn durfden ook grotere gemeentes zich tot Weeber 
te wenden. De Gemeente Rotterdam wil een grootschalige 
wooncomplex realiseren tussen de spoorlijn Rotterdam-
Dordrecht en het binnenhavengebied. Daar de buurt wegens 
een ander incident met de gemeente in de clinch ligt, willen 
de bewoners niet meedenken aan een ontwerp. Hierdoor 
worden zij ook niet betrokken bij de bouwplannen. Hierop 
komt Weeber met het voorstel voor een superblok en hij 
veegt alle voorstellen voor kleine verkavelingen van tafel. 
Op het moment dat aan de bouw wordt begonnen geloofde 
de Nederlandse architectenwereld nog zeer sterk in ho= es, 
schuine daken en pergola’s. Weeber zelf zegt over zijn ontwerp 
in Het Vrije Volk op 8 december 1982: “Weg met het getrut 
in de architectuur, het is een breuk met het gangbare en 
misschien het begin van het einde van de dakkapel”. 

Het was een nieuwe uitdrukking van de architectuur, een 
rationalistische. Een term die destijds nog hetzelfde betekende 
als post-modernisme. Weeber werkte bij zijn ontwerp vanuit 
twee schalen naar elkaar toe. Een kleinste schaal, door het 
gebouw te reduceren tot een module die oneindig herhaald 
kan worden. Het stapelsysteem is zelfs als zodanig oneindig. 
De andere schaal vanuit de stedenbouw, die presenteert het 
gebouw als geheel, waarin individuele modules geplaatst 
kunnen worden. Weeber past in zijn ontwerp beide 
benaderingen toe, zonder er een consequent door te voeren. 
Doordat de benaderingen elkaars tegengestelde zijn, de ene is 
contextloos en de andere ontleent zich aan de context, knelt 
het ontwerp van Weeber. Door het gebruik van een herhalend 
gevelelement lijkt het ontwerp al snel op de plattenbau. Het 
onderscheid van dit lange superblok zijn de gebogen hoeken, 
die voorkomen het dilemma van hoekwoningen en hielden 
daardoor ook de bouw goedkoop. Andere middelen om 
kosten te drukken waren de systematische skeletbouw, waar 
vervolgens het gelijksoortig gevelelement in paste. Deze 
waren volledig geprefabriceerd en verschilde alleen in kleur. 
De kleuren staan verder los van de achterliggende woningen, 
waardoor het een autonoom en abstract ontwerp is. 

Na de aanvankelijke euforie begint al snel gemor te 
ontstaan. Het gebouw werd omschreven als doods, te groot 
en onmenselijk en het complex lag ver van voorzieningen. 
Hierdoor verlieten sommigen bewoners het complex alweer 
snel. Daar de Gemeentelijn Woonbedrijf Rotterdam het blok 
toch vol wilde krijgen werden de toelatingseisen versoepeld, 
hierdoor raakte de samenhang totaal zoek. Vandalisme en 
leegstand zijn aan de orde van de dag en in de pers krijgt de 
Peperklip een negatief imago.  Als het gebouw in 2003 twintig 
jaar oud is, gooit de eigenaar het roer om. Dit hee$  eindelijk 
eQ ect dat ook blij$  werken. De Peperklip is zelfs zo succesvol, 
dat het tot een ware proe$ uin verwordt voor diverse nieuwe 
ideeën op gebied van wonen en sociaal welzijn. Met de verdere 
huidige ontwikkeling op de Kop van Zuid is het gebouw niet 
meer het enige met een grote omvang en past het beter in het 
beeld. Wellicht dat de Peperklip zijn tijd vooruit was.

Carel Weeber  De Peperklip
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De Zwarte Madonna is wederom een grootschallig 
wooncomplex dat rond dezelfde tijd als de Peperklip wordt 
ontworpen en gebouwd. Het was gesitueerd tussen het centraal 
station en het Spui in Den Haag. Het gebouw was onderdeel 
van een masterplan dat ook door Weeber was ontworpen. 
Hierin zouden meerdere grote en hoge blokken gebouwd 
worden, waar de Zwarte Madonna onderdeel van uit zou 
maken, om uiteindelijk als vier gevels in vier straatbeelden te 
fungeren. Voordat het zover was, werd de Zwarte Madonna 
echter al gesloopt om plaats te maken voor nieuwe plannen.
Ook bij de Zwarte Madonna is er weer het interessante 
dilemma van het geheel versus de module. Hierbij is het geheel 
een bouwblok, dat haar massa ontleent aan haar context, onder 
andere door een afgeronde hoek zodat de tram haar bocht 
kan maken. Hierin worden dan winkels op de begane grond 
met daarboven woningen gepast en een afgesloten binnentuin 
waaraan de galerijen liggen om de woningen te ontsluiten. 
Dit levert een bouwblok op dat zich aanpast aan haar situatie 
en ligging. De module daarentegen is een context ongevoelig 
onderdeel van het ontwerp en van een kleinere schaal. Het 
houdt als zodanig geen rekening met een context van enige 
soort en is eindeloos repeteerbaar. De module is slechts 
gevoelig voor productiewetten. Dit drukt haar stempel op het 
uiterlijk, wat zeer industrieel overkomt.  De Zwarte Madonna 
is een confrontatie als ook een poging tot verzoening tussen 
beide termen.

Het gebouw bestaat uit 2 delen, een hoger deel gelegen op 
het noorden en een lager deel dat op het zuiden ligt. In het 
hogere deel liggen de duurdere maisonnette woningen en 
herbergt het ook de winkels op de begane grond en wijkt 
daardoor in hoogte ruwweg een meter af van het lagere deel. 
Het lagere deel kent een blinde plint naar de straat en het 
herbergt de goedkopere appartementen. Met de bepaling van 
de massa en de module werd de module zo vaak mogelijk 
herhaald in de massa, daarbij uitgaande van repetitie. Bij de 2 
afzonderlijke delen krijgen de zijdes op het noorden en zuiden 
een symmetrie mee. Ondergeschikte zijdes en bewerkingen 
reageren hier weer op, zij het minder prominent. Het gebouw 
wordt aan de binnenzijde door rondlopende galerijen aan 
elkaar geregen, aan de buitenzijde wordt dit gedaan door de 

zwarte tegels. Deze tegels waren aanvankelijk wit bedacht, 
maar er was reeds te veel wit in de buurt. Dit zwarte gee$  het 
geheel een massieve uitstraling en brengt ook een anonimiteit 
met zich mee. Daar de afzonderlijke woningen en hun 
verschillen namelijk door de verschillen in plaat te herkennen 
zijn. De reden voor deze anonimiteit is om een grens te creëren 
tussen het wonen en de stad.

Het gebruik van techniek is bij de zwarte madonna goed af te 
lezen, de constructie en de platten zijn duidelijk herkenbaar. 
De platen bestaan als een monolithisch geheel met daarin 
een raamopening. De afmetingen van de platten worden 
bepaald door de zwarte tegels die in het beton gelegd. Door de 
kleine afmetingen van de tegel wordt het geheel > exibel voor 
afwijkingen in maat zonder dat het beeld verstoord wordt. 
De platen wordt tegen elkaar aangemonteerd door een grijze 
betonrand met daartussen een grijze siliconenvoeg. Door dit 
kleurverschil met de zwarte tegels gaan de voegen meedoen 
in het gevelbeeld. Het wordt een element dat meedoet in het 
ontwerp, waar het normaliter een ongewenst tussenstukje 
is, wat zo min mogelijk moet opvallen. Terwijl bij de Zwarte 
Madonna de voeg de losse elementen laat zien, maar 
gelijktijdig ook het geheel met elkaar verbindt. Het opereert 
op de grens van het scheiden en het samenvoegen. Echter door 
deze industriële vooruitgang is de gevel totaal vlak en speelt 
plasticiteit geen enkele rol meer. 

Ondanks deze kleine en subtiele schoonheden blij$  het 
gebouw voor het grote publiek, kil, monotoon en te massaal. 
Met veranderende plannen voor het Spui wordt ook de functie 
van de Zwarte Madonna niet meer van deze tijd bevonden. 
En na enige protesten wordt het in 2007 gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwe plannen.

Carel Weeber  De Zwarte Madonna
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Conclusie
 
Deelvraag 3:
“Op welke andere wijzen hee$  industrieel bouwen zich geuit?”

Door een focus van de DDR op enkel het industrieel bouwen 
zijn er na 1970 enkel nog plattenbau wijken gerealiseerd. Ook in 
overige Sovjet landen werd geen andere bouwwijze toegepast. 
Veel van deze blokken verkeren nog steeds in originele staat. 
Van de gerenoveerde plattenbau zijn vele vanuit technisch 
oogpunt verbeterd zonder oog voor historie voor typische 
kenmerken. Gevolg is dat de twee gebruikte referenties in 
respectievelijk Nederland & Frankrijk liggen. Al zijn in beide 
landen geen systemen gerealiseerd met een gelijkende omvang 
aan die van het WBS 70.

Auguste Perret hee$  altijd de constructie boven de decoratie 
geprefereerd, maar was niet blind voor esthetica. Hij wist de 
nieuwe technieken van prefabricage te verenigen met een 
passende schoonheid. Een schoonheid die een uitdrukking was 
van de constructie en een thema dat ook van belang is voor de 
plattenbau. Door het succes waarmee hij dit wist toe te passen 
kreeg hij uiteindelijk de opdracht voor Le Havre. Le Havre was 
van een andere schaal, dat onmogelijk zelf uit te werken was. 
Als antwoord ontwikkelde Perret een systeem, een taal, dat 
door andere architecten gebruikt kon worden. Met ruim over 
een half miljoen woningen is een dergelijke taal voor het WBS 
70 een geschikt middel om renovaties mee te voltooien. Zo 
draait ook dit project niet enkel om gebouw, maar het ingrijpen 
in een systeem, met als doel het > exibeler te maken en geschikt 
te maken voor andere architecten.

Carel Weeber hee$  met zijn twee bouwwerken van begin jaren 
‘80 projecten neergezet die sterke gelijkenissen tonen met de 
plattenbau. Ook bij Weeber zijn het individuele platen die 
samen een beeld maken. De relatie tussen het systematische 
raster en de stedenbouw hee$  daarbij een belangrijke positie 
ingenomen. Met name bij de Zwarte Madonna behandelde 
Weeber heel bewust deze relatie. Zoals uit de analyse naar 
voren komt, hee$  ook de plattenbau eenzelfde relatie tussen 
de schaalniveaus, waar in het ontwerp rekening mee gehouden 
dient te worden. 
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Architectuur & Plattenbau

Met de analyses en conclusies uit de voorgaande hoofdstukken 
is getracht de plattenbau compleet in beeld te brengen. Hieruit 
zijn eisen en voorwaarden gedistilleerd waaraan een nieuw 
ontwerp moet voldoen. Dat een antwoord vormt op de 4e 
deelvraag en belangrijk is het vormen van een uitgangspunt 
voor het ontwerp.

De DDR baseerden hun onderzoeken op de resultaten van de 
jaren 20 en 30. De idealen en concepten van de modernisten 
en de onderzoeksresultaten van Ernst Neufert waren zeer 
invloedrijk op de DDR. De DDR geloofde in de maakbaarheid 
van de mens. De resultaten van de normeringen en typeringen 
van Neufert als ook  ‘Die Wohnung für das Existenzminimum’ 
onder leiding van die Deutscher Werkbund werden daarbij 
als leidraad genomen in de ontwikkeling van diverse 
woningtypen. De rationele en systematische aanpak van het 
wonen, vormden een ideale basis voor de verwezenlijking 
van het communistische ideaal. Een ideaal waarin iedereen 
gelijk is, er geen verschillen meer zijn. De ideale locatie van 
deze communistische wonigen werd gevonden aan de rand 
van de stad, weg uit het drukke centrum met haar historie 
en context. De wijken lagen vaak in het groen, gesplitst 
van andere functies, zoals werken en recreëren. Hier kon 
de DDR los van bestaande structuren of enige context het 
communistische ideaal inrichten. Deze heldere opdeling en 
rationele benadering van de mens en haar behoe$ en kwamen 
voort uit de stedenbouwkundige idealen van het modernisme, 
die werden voortgezet in de DDR. 

De droom van de communistische woning was zaligmakend 
voor de partij en zou alle sociale problemen de wereld uit 
helpen. De prefabricage was het ideale vehikel om snel en 
structureel deze droom te gestalten. Als gevolg ontstond de 
plattenbau. Dat architectuur en plattenbau zelden als een 
twee-eenheid wordt gezien is hoofdzakelijk te wijten aan 
de tunnelvisie van de DDR op de techniek. In de DDR was 
techniek een belangrijk middel om zich te onderscheiden 
ten opzichte van andere landen. Hoewel het een belangrijke 
ideologische peiler was, werd de DDR door geldgebrek 
gedwongen uiteindelijk één bouwwijze te adopteren. Wat 

resulteerde in een catalogus van onderdelen waarmee door 
de gehele DDR gelijke woningen gebouwd konden worden als 
opmaat naar een communistische staat. Keerzijde van deze 
puur technische benadering was een gebrek aan architectuur. 
Zoals uit de analyse naar voren is gekomen is het systeem 
rigide, er kon in geen enkele wijze geleding van enige soort 
aangebracht worden. De techniek domineert. Dit leidt tot een 
algehele desoriëntatie in een monotone wijk zonder hiërarchie 
in privé en openbaar, voor en achter, formeel en informeel. 
Wat daarmee ook het huidige karakter van de plattenbau 
vormt. De plaat, de voeg en de rationaliteit. Een duidelijk 
ensemble binnen Potsdam. De gerealiseerde verschijningsvorm 
en haar minimale diversiteit was in de ogen van de DDR een 
uitdrukking van de communistische droom. Verschil was 
immers iets onwenselijks en was op deze wijze uitgewist. 
De plattenbau kan daarom beschouwd worden als een ver 
doorgevoerd technisch en sociaal experiment.

Door de grote omvang van de woningen is een systematiek in 
de renovatie vereist. Zodat de gehele wijk getransformeert kan 
worden en daarmee het karakter van de wijk behouden blij$ . 
Hierbij draait het niet alleen om technische verbeteringen, 
maar ook om het bewerkstelligen van architectuur. De 
mogelijkheid context en systeem met elkaar te verenigen, zoals 
Weeber in zijn projecten deed. Met niet alleen Schlaatz maar 
nog vele andere wijken die gebouwd zijn met het WBS 70 ligt 
daarmee het ontwikkelen van een taal voor de hand die deze 
mogelijkheid hee$ , zoals Perret in Le Havre toepaste. Zodat 
niet alleen Schlaatz als ensemble behouden blij$ , maar ook 
vele plattenbau-wijken in diverse andere steden. De erfenis van 
de DDR blij$  behouden en kan gebruikt worden waarvoor het 
ontwikkeld is: als prettige woonwijk.

Met dit inzicht is het WBS 70 systeem contextloos benaderd. 
De opgave ligt niet in een herontwerp voor Schlaatz, maar 
in een aanpassing van de systematiek. Waarmee alle wijken 
die met hetzelfde systeem gebouwd zijn, gerenoveerd kunnen 
worden tot architectuur. Schlaatz diende hierbij als casestudy 
om tot inzichten te komen in het oude systeem en dient om het 
nieuwe systeem mee te testen.
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De ontwerpopgave ligt in het toevoegen van architectuur 
aan de systematiek van de plattenbau. Een van de meest 
actuele de# nities beschrij$  Antonio Monestiroli in zijn boek 
‘( e Metope and the Triglyph’. Hij beschrij$  dat architectuur 
een wetenschap is en het daarmee een rationele basis hee$ . 
Typologische en morfologische kenmerken de# niëren 
architectuur, zodat er gecommuniceerd kan worden over de 
bouwkunst . Bouwwerken bestaan uit een drietal elementen 
die tezamen architectuur vormen. Allereerst is er het type, 
een schematische ordening  van de gebouwdelen en hun 
onderlinge relaties. Ten tweede is er de constructie, deze gee$  
fysiek vorm aan het schematische type. Van belang is dat 
de constructie past bij het type, het moet bijdragen aan het 
karakter. Ten slotte is er de decoratie, dat als taak hee$  de 
elementen zichtbaar te maken en ze een rol te geven. Belangrijk 
voor deze elementen is dat ze in gepaste relatie staan in stijl en 
uitdrukking tot het gebruik en hun rol in de constructie.

Een constructie zonder decoratie  hee$  als gevolg een 
gebrek aan identiteit en helderheid. Een constructie reageert 
enkel en alleen op praktische doeleinden. Terwijl decoratie 
uitdrukking gee$  aan haar karakter, het gee$  een identiteit 
aan de elementen. Concluderend begint architectuur dus als de 
elementen van een constructie voor zichzelf spreken, waardoor 
de constructie een metafoor van zichzelf wordt. Monestiroli 
concludeert: “Architectuur is constructie, waarbij haar 
esthetische kwaliteit bestaat uit de representatie van logische 
vormen, die relaties leggen tussen het geheel en de losse 
delen.“ Monestiroli maakt binnen de zo essentiële decoratie 
een driedeling, het ornament, de analogische decoratie en de 
allegorische decoratie. Het ornament bestaat uit versieringen 
die geen relatie hebben met het type en de constructie. Variatie 
om de variatie en om die redenen als overbodig te beschouwen 
is. Analogische decoratie leent zich om de constructie 
inzichtelijk te maken. Het is een representatie van de 
constructie en haar elementen. De allegorische decoratie leent 
zich om een verhaal of concept gerelateerd aan het gebouw 
uit te drukken. De allegorische decoratie ligt erg dicht bij het 
ornament, wat hen onderscheidt is het doel dat eerstgenoemde 
hee$ . Het versterkt de identiteit en brengt een metafoor aan.

Volgens Monestiroli is voor architectuur de analogische 
decoratie pas interessant als het gaat over de constructie, 
die zo inzichtelijk gemaakt kan worden. Deze relatie tussen 
architectuur en constructie, is ook de essentie van de  
tektoniek. Ondanks dat Monestiroli deze term nooit letterlijk 
noemt, is het interessant een relatie te leggen tussen beide 
termen. Tektoniek gaat immers ook over het uitdrukken 
van architectuur in relatie tot haar constructie en techniek. 
Tektoniek verbindt de kunst met de wetenschap, volgens 
zowel KollhoQ  als Neumeyer. Elke constructie hee$  haar 
eigen esthetische dimensie, tektoniek zit niet in de technische 
realiteit maar in het beeld en karakter dat een constructie 
oproept. Het formuleren van architectuur is dus de opgave 
van tektoniek.  Het betre$  in de meest letterlijke zin het 
aankleden van de constructie, de leer van het samenvoegen 
van losse delen tot een geheel. De kunst van het maken. Het 
incorporeert termen als materialisatie, beleving, esthetiek, 
samenvoegen; de fysieke opbouw van een bouwwerk. 

Tektoniek is daarmee een ideaal middel om de abstractere 
de# nitie van de analogische decoratie van Monestiroli van een 
fysieke dimensie te voorzien. Voor de allegorische decoratie 
is een dergelijke vergelijking minder eenvoudig. Allegorische 
decoratie fungeert als een inscriptie, het symboliseert een idee. 
Waarmee abstracte begrippen een plek gegeven krijgen in het 
ontwerp. Een metafoor die zichtbaar en herkenbaar is in het 
gebouw. Daarmee kan allegorische decoratie ook concepten 
uiten die voortkomen uit contextuele situaties en ideeën. Zo 
hee$  de allegorische decoratie de mogelijkheid thema’s die los 
staan van constructie en techniek te duiden. Deze interpretatie 
op het idee van de analogische en allegorische decoratie van 
Monestiroli geven de mogelijkheid te spreken over tektoniek 
en metaforen. Dit maakt een sterker onderscheid tussen de 
abstractere begrippen van het analogische en het allegorische.



95.

Met deze interpretatie van de architectuurde# nitie van 
Monestiroli is het gerechtvaardigd om te stellen dat plattenbau 
geen architectuur is. Met de totstandkoming van het type 
kwam er een eenzijdige focus op de constructie en de techniek, 
waardoor er geen aandacht besteed is aan decoratie. De 
gehele benadering vanuit de technische haalbaarheid en 
een systematiek zette zo architectuur buitenspel. Met als 
gevolg de plattenbau zoals deze gerealiseerd is in Schlaatz. 
Grootste oorzaak is het systeem zelf, dat reeds in de analyse 
werd geconcludeerd. De standaardisatie van het systeem tot 
in het extreme in verband met e;  ciëntie en kosten zorgden 
voor een rigide systeem. Geen enkel verschil in importantie 
van enig element maken een monotone omgeving zonder 
hiërarchie, wat echter wenselijk werd gevonden voor de 
communisten. De vele herhalingen van dezelfde elementen, 
zowel in gevel als woningtype worden gedicteerd door het 
systeem. Het ontbreken aan een voor- zij- of achterzijde, als 
ook enige vorm van geleding in opbouw draagt daar verder 
aan bij. Gelijkwaardigheid in straatpro# elen en de vele 
doodlopende straten in een alzijdig lijkende wijk zorgen voor 
een gedesoriënteerd en hopeloos gevoel. Gevangen in een 
communistische droom.

De architectonische opgave bestaat daarmee uit een tweetal 
componenten. Ten eerste het ontwikkelen van een nieuw 
systeem waarin, uitgaande van de de# nitie van Monestiroli, 
decoratie toegevoegd kan worden. Ten tweede de decoratie, 
zowel analogisch als allegorisch, die aan het systeem  
toegevoegd dient te worden om architectuur te kunnen 
vormen. Beide decoraties, geïnterpreteerd als tektoniek en 
metafoor, spelen daarbij een belangrijke rol in het nieuwe 
systeem. Tektoniek als middel om de technische aspecten en 
typische constructie-elementen vorm te geven. De metafoor 
om op de context te kunnen reageren als mede uitdrukking te 
geven aan de vernieuwing van de plattenbau. 

Deelvraag 4:
“Hoe kan een volgende stap in de evolutie 
van WBS 70 gemaakt worden?”

Met de antwoorden op deelvragen 1,2 en 3 zijn de kenmerken 
en problemen in beeld gebracht. Waaruit deelvraag 4 
beantwoord kan worden. Het grootste probleem is de 
in> exibiliteit van het syteem die het niet toestaat een relatie 
met de context aan te gaan. Terwijl deze hiërachie voor de 
orientatie en geleding van de wijk noodzakelijk is. Daarnaast 
dient het karakter van de plattenbau behouden te blijven, die 
uniek te noemen is. Een aanpassing van de basiselementen is 
daarmee opgave om zodoende tot een systeem te komen dat 
toegepast kan worden op de gehele wijk. 

Met de interpretatie van de theorie van Monestiroli is daarin 
het ontwerpen met tektoniek en metafoor noodzakelijk. Een 
goed ontwerp voor het kleinste schaalniveau, de platen zelf, 
doorbreekt het rigide karakter. De tektoniek die de constructie 
laat zien, en tevens het ‘plattenbau gefühl’ waarborgt. Metafoor 
dat in relatie tot de context staat en daarmee voor een 
hiërachie zorgt in de wijk. Met het toevoegen van beide wordt 
zodoende architectuur gecreeërd. Hiermee blij$  de plattenbau 
zichtbaar en wordt het geschikt voor een nieuw tijdperk. Een 
volgende stap in de evolutie van het WBS 70 met behulp van 
Monestiroli.
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Hoofdstuk 5



98.



99.

Concept

Met de# nitie van Monestiroli kan een nieuw systeem 
gerealiseerd worden. Hierbij dient de conclusie van deelvraag 
4 als basis voor het nieuwe ontwerp. In dit hoofdstuk worden 
die conclusies schematisch verwerkt tot diagrammen en 
uitgangspunten die een gedetailleerd concept vormen voor het 
ontwerp. Dat daarmee een antwoord gee$  op deelvraag 5. Het 
ontwerp en antwoord op de hoofdvraag staat in hoofdstuk 6 
weergegeven. 

Met als uitgangspunt de individuele plaat wordt er toegewerkt 
naar een systematiek die de hele wijk transformeert en op elk 
schaalniveau in de benodigde nuances en decoratie voorziet. 
Hierbij wordt begonnen op het kleinste schaalniveau, de plaat 
die vervolgens samen met het schaalniveau van de woning de 
basis vormt. Vervolgens voorziet een schets-masterplan op 
het grootste schaalniveau, de wijk, in een speci# eke context. 
Met deze basis kan het derde schaalniveau, het blok voorzien 
worden van een invulling, die zich weer doortrekt op het 
vierde schaalniveau het hof. In het concept is uitgegaan van 
systematiek, context en tektoniek. Waarin de decoratie, zowel 
analogisch als allegorisch, zorgt voor architectuur.

De architectuur voorziet in een hiërachie voor de wijk en 
daarmee voor een lee/ are gede# niëerde omgeving. Door 
gebruik te maken van de bestaande systematiek en individuele 
platen blijven de voor de plattenbau zo typische kenmerken 
behouden. 

Er is sprake van een plattenbau evolution, een volgende stap op 
basis van de historie. 



100. 5.1 Principe analogische decoratie plaat
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De Plaat
Analogische decoratie

In het bestaande systeem kon een plaat maar op een enkele 
plaats ingezet worden. De platen onderling kenden geen 
verschillen en waren allen van eenzelfde afwerking.  Decoratie 
of accentuering was hierdoor niet mogelijk, wat vervolgens de 
hiërachie en oriëntatie in de wijk niet ten goede kwam. Met 
een uitbreiding van de opties in het plaatsysteem is een nieuw 
‘assortiment’ gemaakt. Dit ‘assortiment’ is > exibeler in opzet 
waarmee het wel kan reageren op speci# eke situaties en het 
daarmee in accenten kan reageren op een context. 

Belangrijk was het behouden van het “plattenbau gefühl”. In 
de plattenbau zijn enkele typische elementen te herkennen, die 
de platen hun karakter geven. Het monoliete karakter van een 
plaat die exact tussen de constructie past. Waaruit de voegen 
ontstaan die daarmee een uitdrukking van de constructie 
geven. De plaat zelf die bestaat uit een drietal lagen, waarmee 
er sprake is van een sandwichelement. Waarin openingen zijn 
aangebracht die de woningen van daglicht voorzien. 

Al deze kenmerken vormen de karakteristiek die op elke 
plaat is toegepast. Zij vormen tezamen de tektoniek, de 
analogische decoratie, van de plattenbau. Een uitdrukking 
van de constructie en de achterliggende techniek die zichtbaar 
blij$ . Een aaneenschakeling van losse platen die zo gebouwen 
vormen, gelijkwaardig in horizontale of verticale richting. Met 
achter elke plaat een woning. Deze decoratie is van belang om 
het karakter van de plattenbau te waarborgen. 

Dit betekent concreet een betonnen plaat die als een monoliet 
gestort is en kant en klaar op de werkplaats gemonteerd kan 
worden. Wederom ontstaat er een lijnenspel door de voeg, 
die daarmee duiding gee$  aan de constructie. De plaat als 
sandwichelement is behouden in verband met het karakter 
van de plattenbau en is aangepast aan de huidige normen Ook 
de openingen zijn vergroot om meer daglicht binnen te laten, 
waardoor de woningen lichter worden. Deze principes zijn 
doorgevoerd op alle platen en vormen daarmee de analogische 
decoratie, de tektoniek. De uitdrukking van de constructie, die 
door het technische karakter van het systeem al goed zichtbaar 
was en waarvan de kern is behouden.



102. 5.2 Principe allegorische decoratie plaat
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De Plaat
allegorische decoratie

Met de analogische kenmerken gede# niëerd en daarmee de 
typische kenmerken van de plattenbau gewaarborgd, zijn er 
nog andere facetten van de plaat, die ingezet kunnen worden 
voor de allegorische decoratie. Door uitbreiding in het aantal 
mogelijkheden kunnen er opties gecreëerd worden om in een 
allegorische decoratie te voorzien. Volgens de interpretatie van 
Monestiroli kan de allegorische decoratie een metafoor zijn 
van context en concept. Op welke context en hoe dit middel 
is ingezet wordt bij de paragraaf het blok verduidelijkt. Deze 
paragraaf dient ter verduidelijking van de opties in de plaat 
waarmee de allegorische decoratie wordt vormgegeven.

De voeg, die door de losse platen blij$  bestaan, is niet langer 
slechts een gevolg van de constructiemethode. De voeg 
wordt ingezet om onderscheid te maken tussen de platen, 
waarbij de voeg verbreedt wordt en straker de hoek maakt. 
Daarnaast is de rand niet langer een vlakke betonnen rand 
om een uitgewassen betonnen invulling, maar blij$  de rand in 
hetzelfde materiaal als de gehele plaat. Hiermee blij$  de plaat 
een duidelijke monoliete entiteit. Met de uitbreidingen staat 
ook niet langer de diepte van het raam vast, maar ontstaan 
er een drietal dieptes, die in karakter verschillen en daarmee 
ingezet worden om diverse gevels te kunnen gestalten. Met het 
naar achter verspringen in diepte wordt ook het raam subtiel 
verbreedt met telkens een 100mm, waarmee de onderlinge 
verschillen in de plaat versterkt worden. Verder is het kleuren 
assortiment met een viertal kleuren, die elkaars afgeleidde 
zijn, uitgebreid. Hierbij worden de verschillen en de lichter 
wordende kleuren versterkt door een subtiel verschil in 
textuur, die van ruw naar # jn gaat. Ook de glans neemt daarbij 
verder toe met het lichter worden van de kleur. 

Deze uitbreiding zorgt voor mogelijkheden tot variaties in 
de diverse platen. Zodat diverse gevels ontworpen kunnen 
worden. De mogelijkheid ontstaat om de plattenbau van een 
allegorische decoratie te voorzien. Niet langer is de gevel een 
technische invulling, maar kunnen er ook metaforen voor 
concept en context aangebracht worden in de gevel.



104. 5.3 Principe nieuwe plattegrond variaties 2 traveeën
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De Woning

De plattegronden in het WBS 70 zijn rigide ingevuld. In 
een enkel blok bestaan slechts 2 plattegronden die over elke 
verdieping en elk deel worden herhaald. Met het oprekken 
van het systeem zijn daarbij niet alleen de gevelplaten onder 
handen genomen. Ook de opties in plattegrond zijn uitgebreid, 
waardoor er een divers aanbod aan woningen ontstaat. 
Hiermee voorziet de plattenbau in een grotere keuze variatie 
en zal daarmee interessanter zijn voor een grotere populatie. 
Wat met een afwissellende samenstelling de hetereogeniteit 
van de wijk ten goede zal komen. Naar aanleiding van de 
problematiek die ontstond na de val van de muur, is het 
noodzakelijk om diversiteit in de wijk te bevorderen. 

In de ontwikkeling van diverse plattegronden is uitgegaan van 
de rastermaat, 6 meter vrije overspanning. Deze is eventueel 
onderverdeeld in twee maten van  2,4 en 3,6 meter. Waarbij in 
de kleinste maat het trappenhuis is geplaatst. Door de grootte 
overspanning zijn er veel mogelijkheden om de ruimtes in te 
delen. Ook is het mogelijk in dragende muren doorgangen 
aan te brengen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan. De 
gecreeërde woningen variëren daardoor in een grootte van 35 
vierkante meter tot 115 vierkante meter. Dit biedt zodoende 
een breed aantal huisvesting opties

Om elke verdieping in te vullen zijn de diverse plattegronden 
samengelegd. Als gevolg ontstaan er zeven plattegronden voor 
de blokken met 2 traveeën en negen voor de woningen met 
2,5 traveeën. de plattegronden kunnen in hetzelfde systeem 
ingepast worden, waarmee de blokken veel diverser ingevuld 
kunnen worden. De diversiteit en de > exibiliteit die zo bereikt 
wordt, dient ook in de gevel tot uitdrukking te komen. De 
allegorische decoratie dient het concept van het oprekken van 
de systematiek tot uitdrukking te brengen.

5.4 Principe nieuwe plattegrond variaties 2,5 traveeën



106. 5.5 Principes diversiteit in plaat
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Het Blok

De woningen en de platen vormen tezamen het blok. Het 
blok is een individuele entiteit. Het hee$  door het nieuwe 
masterplan, wat in het volgende kopje ‘De Wijk’ wordt 
verduidelijkt, een voor- en een achterzijde. Er ontstaan door 
het masterplan tevens een drietal straatpro# elen. Om invulling 
te geven aan deze situatie is het noodzakelijk een drietal 
principegevels te ontwerpen die elk één van de nieuw ontstane 
straatzijdes representeren.

De constructie en platen zijn zeer bepalend voor de ordening 
van de gevel. De straatzijde, die formeel is, wijkt niet af van 
de constructie. Met de zijstraat, die als een erf ontworpen is, 
komen enkele uitzonderingen voor in de gevel. Een opbouw 
naar de achterzijde van de gebouwen en een letterlijke 
uitdrukking naar de nieuwe opties met het systeem. Daarmee 
tevens een metafoor voor de vrijere plattegronden in de 
woningen. Aan de achterzijde hebben de regel en uitzondering 
van betekenis gewisseld. Waarmee de achterzijde een 
gediQ erentieërd beeld hee$ , wat een metafoor is voor de 
evolutie die het systeem ondergaan hee$ .

Om de verschillen te benadrukken tussen gevels zijn er een 
drietal gevelplaten die onderling verschillen. De plaat voor de 
plint is de donkerste van de drie en hee$  de kleinste ramen, 
geen glans en een ruwe textuur. De voeg is zeer smal en de 
hoekverdraaïng bestaat uit een drietal vlakken. De tweede 
plaat is lichter van kleur en de ramen zijn 100mm breder. Het 
beton is licht gepolijst en daarmee gladder en het oppervlak 
glanst licht. De hoekverdraaïng bestaat nu uit nog maar twee 
vlakken en de voeg is breder. Zowel de eerste als de tweede 
plaat voegen zich naar de systematiek van de constructie. De 
laatste plaat hee$  weer bredere ramen, is het lichtst in kleur 
en hee$  een glad afgewerkt hoog glanzende oppervlakte. De 
hoekverdraaïng bestaat slechts nog uit een vlak en de voeg is 
hier het breedst.

Tezamen vormen de drie soorten platen een drietal gevels die 
elk in karakter verschillen en daarmee de in de infrastructuur 
geintroduceerde hiërachie versterken. Daarmee dienst doende 
als allegorische decoratie voor de context en het concept.

5.6 Principe invulling gevels met platen



108. 5.7 Principe hof
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Het Hof

Door het masterplan is de invulling van de gevels bekend 
en zijn daarmee ook de hoven ingevuld. Met de nieuwe 
infrastructuur zijn de hoven autovrij en voorziet het groen in 
een verduidelijking van deze structuur. Ook de gevels zijn door 
de infrastructuur voorzien van een context, die niet langer 
a} ankelijk is van enkel de bezonning en de grillen van het 
systeem. Hierdoor komen ook de ingangen tot de woningen 
aan de buitenzijde te liggen, waarmee de achterzijde een 
meer privaat karakter krijgt en het beter dienst kan doen als 
collectieve achtertuin van het hof. Door de balkons zo veel 
mogelijk naar de achterzijde en daarmee het hof te orienteren 
wordt er een grotere vorm van collectiveit bereikt. Het hof 
doet daarmee dienst als de verbinding tussen de mensen, de 
informele zijde van de wijk, waar ontspannen kan worden. 
Collectieve voorzieningen zoals een speelplaats, een trapveldje, 
bankjes, een jeu de boule baan of een grillplaats zijn zeker niet 
ondenkbaar in het hof.

Elk hof vormt daarmee een eigen collectief binnen de wijk, wat 
de sociale cohesie ten goede komt. 

5.8 Oude situatie hof



110. 5.9 Principes Masterplan
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De Wijk

Een groot deel van de huidige problematiek ontstaat door de 
in> exibilieit van het systeem en het niet rekening kunnen 
houden met een context. Met het oprekken van de opties voor 
zowel de plaat als de woning kan er nu gereageerd worden op 
een context en een concept. Een schetsmatig masterplan die de 
wijk duidelijker de# nieërt, gee$  een context, die weergegeven 
wordt in de blokken en de hoven. Het schets-masterplan duidt 
de belangrijkste punten die aandacht verdienen en aangepast 
moeten worden om de wijk te verbeteren. Tegelijkertijd is 
daarbij een schetsmatig voorstel gedaan hoe invulling te geven 
aan de wijk. 

Voor de oriëntatie en helderheid is een nieuwe infrastructuur 
vereist. Deze dient niet langer in doodlopende boomstructuren 
te verzanden met geen verschil in importantie van de diverse 
straten. De nieuwe straten, die niet langer door de hoven lopen, 
worden verdeeld in hoofdstraat of een zijstraat. De hoofdstraat 
doorloopt de hele wijk en is de belangrijkste ontsluiting van 
de wijk. De zijstraten zijn verkeersluw en niet bedoeld als 
doorgaande weg. De autovrije hoven worden zodoende een 
collectieve achtertuin, waar rust heerst en waar veilig gespeeld 
kan worden. Een voor- en achterkant van de gebouwen 
ontstaat, dat een duidelijke relatie tussen privé en openbaar 
creëert. De geïntroduceerde hiërachie komt niet enkel tot 
uitdrukking in het straatpro# el, ook de gevels geven uiting 
aan deze hiërachie, versterkt wordt door het aanwezige groen. 
Deze groeit nu willekeurig daar waar het uitkomt en draagt 
daardoor bij aan het chaotische karakter. Door de hoofdstraten 
van een bomenrij te voorzien wordt deze hoofdas duidelijk. 
In de zijstraten staan kleinere bomen van een andere soort, 
waarmee het verschil duidelijk wordt. De hoven zijn verder 
vrij in te richten, naar de wensen en benodigdheden van de 
bewoners. 
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Conclusie

Deelvraag 5:
“Hoe ziet de volgende stap in de evolutie van WBS 70 eruit?”

De evolutie die het systeem ondergaat is te typeren als een 
bevrijding uit het rigide karakter. Het karakter zelf, de plaat 
en de voeg, blij$  behouden. Het krijgt zelfs een nieuwe rol 
als analogische decoratie, wat bijdraagt aan de vorming van 
architectuur. Het is niet langer slechts het gevolg van een 
technisch systeem, maar wordt nu ook doelbewust gebruikt 
om het technische en constructieve karakter uit te dragen. 
Hierbij zijn stoorfactoren, zoals het kleine trappenraam of de 
afwijkende materialiteit van de balkons verwijderd. De plaat 
en de voeg domineren nu het beeld en behouden daarmee de 
geschiedenis en het karakter van de plattenbau.

Om van architectuur te kunnen spreken is volgens monestiroli, 
naast de analogische decoratie ook allegorische decoratie 
nodig. De plaat zelf kan hier in voorzien. Door onderscheid 
te maken in de diverse afwerkingen ontstaat variatie. Die niet 
omwille van de variatie ingezet dient te worden, dan verwordt 
het tot ornament. Maar een variatie die in kan spelen op diverse 
contexten. Door kleur, afwerking, textuur, opening, rand, 
neggediepte en balkon op elkaar af te stemmen ontstaan een 
drietaal platen. Door deze platen te combineren tot een drietal 
composities met een eigen karakter die past bij haar context 
ontstaat een geleding binnen de wijk. Het strengere formele 
karakter voor de openbare straat, de lichte afwijking voor de 
zijstraat of het erf en tenslotte het hof dat een informeel en 
meer privaat karakter hee$ .

Met een voor- en achterzijde kunnen ook de 
woningplattegronden zo ontworpen worden, dat een maximaal 
aantal woningen met de balkons naar het collectieve hof zijn 
georiënteerd. De woningen zijn daarbij vrij in opzet en per 
verdieping kan een andere indeling gerealiseerd worden. 
Waarmee een heterogene samenstelling van bewoners 
gewaarborgd kan worden, dat de wijk weer ten goede komt.



114.114.



115.115.

Hoofdstuk 6
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Uitwerking

Dit afstudeerproject is niet zozeer een project over een 
speci# ek gebouw of locatie, maar is een herontwerp voor 
een systematiek. De ontwerpopgave ligt in het doorbreken 
van het strenge karakter van de plattenbau. De systematiek 
moet daarbij wel zichtbaar blijven, het vormt de basis van het 
plattenbau karakter. Met het oprekken van het systeem en 
het toevoegen van nieuwe elementen aan het systeem is deze 
uitgebreid. Wat het systeem voorziet van > exibiliteit. Deze kan 
vervolgens naar context worden ingevuld, een eigenschap die 
het nu niet hee$  en wat de plattenbau zo problematisch maakt.

Het resultaat wordt ook op die wijze gepresenteert. Eerst 
volgt een gedetailleerd overzicht van het nieuwe systeem, 
beginnende bij de plaat tot aan het blok. Doordat vervolgens 
het hof en wijk niveau gebonden zijn aan een context wordt 
dit uitgewerkt aan de hand van het hof Bieberkiez in de 
wijk Schlaatz. Het dient echter niet gezien te worden als 
een de# nitief ontwerp, eerder als een demonstratie van de 
vernieuwde systematiek.



118. 6.1 Het nieuwe ‘assortiment’ platen
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120. 6.2 De drie diverse wijzes van afwerking en het resultaat 6.3 Doorsnede principe polijsten van beton
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De Plaat

In het nieuwe systeem zijn enkele variaties toegevoegd. Meest 
zichtbaar is het kleurverschil, die ontstaat het polijsten van 
de betonplaat. De donkerste kleur ontstaat door het niet 
polijsten van de plaat, deze is daardoor mat en kent de bekende 
beton textuur. De plaat krijgt hierdoor een zwaar en massief 
karakter. Door als toeslagmateriaal aan het beton witte kiezel 
toe te voegen wordt deze in de tweede plaat licht zichtbaar als 
de toplaag eraf gepolijst is. Hierdoor is de plaat lichter en glimt 
deze meer dan de eerste. Bij de derde plaat wordt doorgepolijst 
tot aan de witte kiezel, het eQ ect dat zo ontstaat lijkt op 
terazzo. De derde plaat glanst sterk en is weer lichter van kleur 
dan de vorige platen, wat ontstaat doordat er meer witte kiezel 
zichtbaar is geworden. Deze lijkt daardoor lichter en is rijker in 
textuur. In essentie zijn de drie platen daarmee exact hetzelfde 
en ontstaat het verschil in kleur, textuur en glans door de mate 
van bewerking ervan. 

Om de verschillen te accentueren wijkt de afwerking van 
de stootranden af en de breedte van de plaat, wat daarmee 
diverse breedtes in voeg creeërt. Onderaan op elkaar gestapeld 
en naar boven toe hangend tussen de constructie. De voeg is 
daardoor sterker zichtbaar rond de derde en ‘hangende’ plaat, 
waar de breedte het grootst is. Tenslotte verbreedt en verdiept 
het raam zich met 100mm ten opzichte van de voorgaande 
plaat. Waardoor er een bredere en diepere opening ontstaat 
naarmate de plaat lichter wordt. Hierdoor ontstaat onderaan 
dichtere en hardere plaat in vergelijking met de open karakter 
van de derde plaat. 

Alle variaties vallen binnen de systematiek van de constructie. 
En blijven daarmee ook onderdanig aan het systeem en 
karakter van de plattenbau. Hierdoor zorgt de tektoniek 
ervoor dat de constructie zichtbaar blij$  middels de platen en 
de voeg.

6.4 Close up van een ontmoeting van de diverse platen. 



122. 6.5 Principe doorsnedes gewone plaat en balkon plaat 1:20



123.6.6 Ontmoeting van de diverse gevelplaten 1:20
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6.7 Horizontale aansluiting van platen 1:5

6.7 Verticale aansluiting van platen 1:5

 
 
1 Binnenblad 150mm beton verlijmd
2 Isolatielaag 100mm drukvaste isolatie verlijmd
3 Buitenblad 100mm gepolijst beton verlijmd
4 Constructiewand 170mm beton
5 Metalen plaat 10mm vastgebout aan constructie
6 Afdekende pleisterlaag
7 Stucwerk
8 Drukvaste isolatie 30mm 
9 Mortelopvulling 30mm 
10 Gegoten afwerkvloer
11 Plint
12 Vloer 150mm Beton
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6.8 Verticale doorsnede bovenaansluiting raam ‘in het vlak’ 1:5 6.9 Horizontale doorsnede aansluiting raam ‘in het vlak’ 1:5

6.10 Verticale doorsnede onderaansluiting raam ‘in het vlak’ 1:5

 
 
1 Binnenblad 150mm beton verlijmd
2 Isolatielaag 100mm drukvaste isolatie verlijmd
3 Buitenblad 100mm gepolijst beton verlijmd
4 Kunststof hoekpro# el voor bevestiging kozijn
5 Kunststof kozijn 76mm met isolerende beglazing
6 Valbeveiling glas opgehangen in opening
7 Druppelrand 3mm zink
8 Afdekplaat 10mm zink
9 Stucwerk
10  Mortel 10mm
11 Dorpelsteen 20mm gepolijst beton
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6.11 Verticale doorsnede bovenaansluiting van raam ‘standaard’ 1:5 6.12 Horizontale doorsnede aansluiting van raam ‘standaard’ 1:5

6.13 Verticale doorsnede onderaansluiting van raam ‘standaard’ 1:5
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6.14 Verticale doorsnede bovenaansluiting raam ‘verdiept’ 1:5 6.15 Horizontale doorsnede aansluiting raam ‘verdiept’ 1:5

6.16 Verticale doorsnede onderaansluiting raam ‘verdiept’ 1:5



128. 6.17 Horizontale doorsnede van hoeken blokken 1:5



129.6.18 Principes bevestiging balkons aan plaat, in fabriek geprefabriceert 1:5



130. 6.19 De 7 plattegrond indelingen voor de 2 travee brede woningen 1:250



131.6.20 De losse woningprincipes van de 2 travee brede woningen 1:250



132. 6.21 De 9 plattegrond indelingen voor de 2,5 travee brede woningen 1:250



133.6.22 De losse woningprincipes van de 2,5 travee brede woningen 1:250



134. 6.23 Principe van de plattegrond samenstelling voor beide traveeën 1:200
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De Woning

Door de rastermaat van de constructie als basis te nemen van 
de nieuwe plattegronden zijn er aantal nieuwe woningentypes 
gecreeërd. Hiermee kan het woning aanbod vergroot worden 
en kunnen ze ook op diverse wijzes worden samengelegd 
in binnen een verdieping. Dit resulteert in een zevental 
verdiepingsplattegronden voor de 2 travee brede woningen en 
een negental plattegronden voor de 2,5 travee brede blokken. 

De plattegronden zijn daarbij vrij indeelbaar naar de wens van 
de bewoner. Lichte tussenwanden zijn overal te plaatsen en de 
DDR hee$  dit gewicht reeds meegenomen in de bereking van 
de maximale vloerbelasting. Het gee$  samen met de nieuwe 
plattegronden nog een veel grotere vrijheid aan de bewoner. En 
is daarmee interessant voor een groot en diverse publiek, wat 
goed is voor de heterogeniteit van de wijk. Hiermee ontstaat 
de mogelijkheid een dwarsdoorsnede van de samenleving 
te huisvesten in de plattenbau. Een droom die de DDR voor 
ogen had. Een droom die niet bereikt wordt door iedereen in 
eenzelfde woning te forceren, maar door juist een groot en 
divers aanbod te creeëren. Doordat er op deze wijze tot een 
hondertal plattegronden te tekenen zijn. 

Deze nieuwe vrijheid drukt zich in de gevel letterlijk uit door 
elke woning van een balkon te voorzien. Door diverse groottes 
en samenstellingen van plattegronden geven de balkons dit 
patroon weer in de gevel. De meeste zijn hierbij georiënteerd 
richting het hof, of achterzijde, waarmee een collectief ontstaat. 
De vele balkons en diverse platen aan de achterzijde zijn 
daarmee een gevolg van de aanpassingen aan de binnenzijde 
en geven daarmee uitdrukking aan de nieuwe > exibiliteit van 
het systeem.



136. 6.24 Principe Straatgevel voor beide traveeën 1:200
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Het Blok

Met de platen en woningen voorzien van grotere vrijheden 
kunnen gevels geordend worden. In tegenstelling to het oude 
systeem kan er nu wel gereageerd worden op een context. 
Deze ontstaat door een masterplan voor de gehele wijk. 
In deze casestudy zijn een drietal straatpro# elen ontstaan 
waarvoor een gevelsystematiek ontworpen is. Deze voorzien 
in een ‘regelement’ hoe de nieuwe platen te gebruiken om een 
coherent gevelbeeld te bewaken.

Het eerste pro# el is het straatpro# el. Deze ligt aan de 
belangrijkste straat die de wijk doorkruist en vormt een 
voorkant van een blok. De eerste twee verdiepingen zijn 
opgebouwd uit de donkerste plaat die een hard karakter hee$ . 
In deze plint-plaat komen geen balkons voor en de platen zijn 
opgebouwd volgens de constructie. Er komt geen uitzondering 
voor en deze gevel hee$  nog het meeste relatie met het huidige 
systeem. De bovenste drie verdiepingen zijn opgebouwd uit 
de lichtere plaat, waarbij enkele balkons wel voorkomen. Om 
zodoende de nieuwe plattegronden mogelijk te kunnen maken. 
De positie van de balkons is daarmee a} ankelijk van de 
plattegronden en kan daardoor per blok verschillen. Hierdoor 
ontstaat geen eindeloze herhaling van eenzelfde systeem.

Het tweede pro# el is het erfpro# el. Deze gevels liggen aan de 
zijstraten in de wijk, ook deze gevels zijn een voorzijde van 
een blok. De plintlaag is een verdieping gezakt en kent, net 
als bij het straatpro# el, geen balkons. Hierdoor ontstaan een 
viertal verdiepingen die zijn ingevuld met de lichtere plaat. 
Het aantal balkons is uitgebreid, waardoor deze straat een 
informeler karakter krijgt. Binnen het systeem komt een 
enkele uitzondering voor, ingevuld met de lichtste plaat. Deze 
kent geen balkons om de uitzondering te accentueren.

Het laatste pro# el is het hofpro# el, gelegen aan de hofzijde 
en de achterkant van het gebouw. Daarmee is het de meest 
voorkomende zijde. De plint laag is verdwenen en de gevel is 
een willekeurige ordening van de lichtste plaat. Hierbij vormen 
de donkere platen juist de uitzondering, die zich schikken naar 
de constructie. De laagste verdieping en alle lichtste platen 
hebben een balkon om zo een collectief te vormen aan het hof.

6.25 Principe drie gevelplaten 1:100



138. 6.26 Principe Erfgevel voor beide traveeën 1:200



139.6.27 Principe Hofgevel voor beide traveeën 1:200



140.

6.28 Gevelprincipes ‘eerste hoek’ 1:200

6.29 Gevelprincipes ‘tweede hoek’ 1:200
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De drie pro# elen geintroduceerd op de vorige pagina zet 
zich door in de koppen van de blokken. Zij worden ook 
samengesteld naar het beschreven ‘regelement’. 

Doordat het tweede en derde hoektype alleen aan de 
buitenzijdes van de blokken voorkomen, zijn zij slechts 
ingevuld met de twee pro# elen die daar aan de buitenzijde te 
vinden zijn. Het eerste hoektype is wel in de hoven te vinden 
en is daarmee ook ingevuld. Hiermee doen ook de koppen mee 
in de nieuwe systematiek.

6.30 Gevelprincipes ‘derde hoek’ 1:2006.30 Doorsnede blok 1:200



142. 6.31 Maquette foto, te zien zijn links een erfgevel en rechts een straatgevel, in het midden de ‘vierde hoek’ een combinatie van hoek een en twee



143.6.32 Maquette foto, te zien is de hofgevel



144. 6.33 Maquette foto, te zien is de straatgevel



145.6.34 Maquette foto, te zien is de erfgevel



146. 6.33 Maquette foto, te zien is een hofgevel



147.6.34 Maquette foto, te zien is een hofgevel



148. 6.35 Maquette foto, te zien is de ‘vierde hoek’



149.6.36 Maquette foto, te zien is een close up van de plaat, de voeg en de balkons



150. 6.37 Maquette foto, te zien is een perspectief foto vanaf een balkon in het hof



151.6.38 Maquette foto, te zien is het duidelijke diepteverschil en de afwerkingnuances



152. 6.39 Straatpro) el
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Het Hof

Met de drie gevelpro# elen, straat, erf en hof bestaan er ook die 
straatpro# elen die een invulling geven aan de straat. 

Het straatpro# el kenmerkt zich door een enkel balkon op 
een van de bovenste drie verdiepingen. De ingangen zijn 
ge> ankeerd van een plintplaat, met beplanting ertussen, 
omzodoende een onvergang te creeëren tussen binnen en 
buiten. Om vervolgens op via een pad uit te komen op de 
stoep. Deze is breed van opzet waardoor er makelijk veel 
voetgangers en # etsers paseren kunnen. Grote bomen 
markeren de straat en maken een lijn door de hele wijk. 
Vervolgens is er een parkeerplaats voor auto’s die schuin of 
onder 90 graden in de vakken kunnen staan. Dit is deels 
a} ankelijk van de beschikbare breedte tussen de blokken, die 
wisselend is. De auto’s rijden over een tweerichtingen straat 
die geasfalteerd is en door de hele wijk voorrang geniet op de 
zijstraten. Bij overmaat kan deze verwerkt worden de breedte 
van de ingangen tot de stoep.

Het erfpro# el, zie volgende bladzijde, is een straatje voor 
bestemmingsverkeer, zijnde de bewoners of bezoekers. Over 
vier verdiepingen zijn er balkons, waardoor ze dichter tot 
de straat komen dan aan het straatpro# el. Direct naast het 
gebouw staat beplanting om een overgang te creëren. Ook hier 
is er weer een overgangszone tussen stoep en ingang, waarin 
ook eventuele overmaat verwerkt kan worden. Er is geen hard 
onderscheid tussen straat en stoep, zodoende een erf, dat van 
hetzelfde materiaal is opgebouwd. De auto’s kunnen parkeren 
in de lengte richting en de breedte van de straat is kleiner dan 
die van de straat. Echter voldoende zodat twee auto’s elkaar 
nog kunnen passeren. 

Het hofpro# el tenslotte kent over alle vijf verdiepingen 
balkons. Er kan geen autoverkeer komen en zijn uitsluitend 
bedoeld voor voetgangers en # etsers. De achteringangen 
worden wederom ge> ankeerd door plintplaten met beplanting. 
Waarna aangesloten wordt op het pad, dit pad loopt rondom 
langs alle achteruitgangen. Het grasveld dat ontstaat in het hof 
is ingevuld met bomen en recreatieve voorzieningen.
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6.40 Erfpro) el

6.41 Hofpro) el



155.6.42 Invulling van de principes in Bieberkiez



156. 6.43 Gevels Bieberkiez aan buitenzijde hof



157.6.44 Gevels Bieberkiez aan binnenzijde hof



158. 6.45 Schetsmasterplan voor Schlaatz



159.

 
De Wijk

Door de ontwikkeling van de straatpro# elen, de diverse 
uitdrukkingen van de plaat en de gevolgen van het hof ontstaat 
een wijk die een geleding kent. Deze is echter a} ankelijk van 
het ontwerp voor het masterplan van de wijk. Deze bepaalt 
immers de hoofd- en zijstraten, en daarmee het karakter 
van de wijk. De hoven en ingangen worden in sterkere mate 
bepaald door de gebouwen zelf die vaak op een bepaalde wijze 
een omsluiting vormen dat daarmee het hof wordt.

Als voorbeeld is hierbij de wijk Schlaatz gebruikt. De wijk hee$  
een nieuwe ontsluiting. Een hoofdstraat die door de gehele 
wijk loopt met zijstraten die verbindingen leggen. Het aantal 
doodlopende straten is tot een minimum beperkt en lopen 
niet langer in of door de bepaalde hoven. Hierdoor situeren 
de hoofdingangen zich aan de buitenkant van de hoven. Met 
deze geleding, die versterkt wordt in gevel, straatbeeld en 
groenstructuur is de wijk een duidelijker geheel geworden. Het 
blij$  een geheel door de toegepast systematiek, waardoor de 
wijk niet verzandt in een verzameling renovatiepogingen.

Nu verschilt elke wijk in opzet en daarmee de context. Voor 
elke wijk dient daarom een masterplan gemaakt te worden 
waarin de straten en hoven worden geduid. Waarme ook 
de ingangen en pro# elen duidlijk zijn. Vervolgens kan de 
geëvolueerde systematiek van het WBS 70 ingezet worden om 
de blokken met te renoveren.
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Conclusie

“Hoe kan het WBS 70 bouwblok door een systematische 
renovatie getransformeerd worden?”

Het WBS 70 is ontstaan door een samenloop van 
experimenten, nieuwe innovaties, ideologische overwegingen 
en een machthebbende partij. Het systeem is het symbool 
van het falende gelijkheidsideaal van de DDR. Tegenwoordig 
voorziet het in een behoe$ e naar goedkope huisvesting en 
staan de wijken niet bovengemiddeld leeg. Toch wordt de 
plattenbau bedreigd. Door slechte renovaties verliest het haar 
kenmerkende karakter van de plaat en de voeg. De historie 
en systematiek verborgen of uitgewist. Deze renovaties zijn 
vaak gevolgen van de mindere kwaliteit en de behoe$ e naar 
een vorm van expressie in de alzijdig lijkende wijk. Een wijk 
waarin oriëntatie en het publieke domein slecht te herkennen 
zijn. Een communistische droom gedomineerd door techniek. 
De techniek en systematiek die erachter schuilt zijn de oorzaak 
van al deze problemen. Het systeem is zo rigide dat een 
uitzondering en daarmee geleding niet gemaakt kan worden. 

Een goede transformatie van het WBS 70  is het herontwerpen 
van de systematiek zelf. Een systematiek die niet alleen op een 
enkel gebouw wordt toegepast, maar op elk blok met WBS 70. 
Een systematiek die zorgt voor een relatie tussen de  kleinste 
component en haar context. In de gebouwen die gerealiseerd 
zijn met het systeem is er geen sprake van architectuur. En 
in de tot nog toe gerenoveerde plattenbau wordt dezelfde 
fout gemaakt.De nieuwe systematiek moet daarom voorzien 
worden van architectuur, die volgens Monestiroli bestaat uit 
type, constructie en decoratie. In de plattenbau, en daarmee 
het WBS 70, schort het aan decoratie. Zowel de analogische als 
de allegorische decoratie ontbreekt. Door deze toe te voegen 
aan de platen ,die onderdeel zijn van de nieuwe systematiek, 
wordt daarin voorzien. 

Deze nieuwe architectuur gee$  daarmee een uitdrukking van 
het constructieprincipe, de stapeling van platen. Wat zichtbaar 
wordt als de plaat zelf en door de voegen die ontstaan. 
Hiermee blij$  het karakter, dat vanuit de historie is ontstaan, 
behouden. Tegelijkertijd is met het aanbrengen van variaties in 
reeds aanwezige basisprincipes van de plaat een mogelijkheid 
gecreeërd om een geleding aan te brengen in de ontwerpen. De 
geleding kan het ontwerp voorzien van een metafoor die de 
nieuwe plattegronden uitdrukt. Maar ook de context waarin 
het gebouw staat voorzien van een passende hiërachie.

Door een masterplan op te stellen voor de wijk wordt de 
wijk overzichtelijker en duidelijker ingevuld met de nieuwe 
systematiek. Waarmee de wijk, en de plattenbau, haar functie 
als woonwijk kan behouden. Waarbij de gecreeërde hoven en 
de diverse plattegronden de gebouwen aantrekkelijk maken 
voor een brede laag van de populatie. Hiermee is de wijk 
voorzien van een heterogene samenstelling, dat voor het 
functioneren en het tegengaan van verval noodzakelijk is.
De droom van de DDR, een doorsnede van de samenleving 
huisvesten, kan haar intrek nemen in de vernieuwde 
plattenbau. Zodoende blij$  het nalatenschap van de DDR 
behouden.
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Nawoord

Aanvankelijk startte het project als een opgave om Schlaatz 
te herontwerpen, waardoor er naar contextuele aanleidingen 
en typerende elementen binnen Potsdam is gezocht. Maar het 
inzicht dat de systematiek het kernprobleem is en dat er nog 
vele wijken zijn zoals Schlaatz veranderde de opzet. De analyse 
van Schlaatz werd daarmee een casestudy om de problemen 
van de plattenbau inzichtelijk mee te krijgen. 

Door het aanpassen van de systematiek is een gedegen ontwerp 
ontstaan, waarin er mijns inziens sprake is van architectuur. 
Om deze architectonische dimensie toe te voegen, was een 
lastige opgave die me veel moeite hee$  gekost. Er zijn vele 
de# nities van architectuur waarmee ik worstelde en zocht. 
Maar de de# nitie van Monestiroli  gaf een concreet handvat 
om de opgave mee op te lossen. Constructie en type zijn 
immers reeds aanwezig, slechts decoratie is vereist. Daarbij 
bleek het handvat minder eenvoudig dan gedacht, door het 
dubbele karakter van de de# nitie van decoratie. Waardoor 
een eigen interpretatie van de tweeledigheid nodig was om het 
begrip decoratie bruikzaam te maken voor mijn gebruik.

Ondanks dit obstakel ben ik persoonlijk zeer tevreden met het 
resultaat. Het resultaat getuigt van een realistische benadering 
waarin systematiek en context verenigd worden. Dit sluit 
aan bij mijn persoonlijke voorkeuren om uit te gaan van 
de context waarin een gebouw staat in combinatie met een 
praktische benadering. Zonder dat daarbij koste wat kost mijn 
persoonlijke smaak verwerkt moet worden in het eindresultaat. 
Zo hee$  deze, in mijn ogen, goede ontwerphouding geleid 
tot een gedegen ontwerp dat een goed antwoord gee$  de 
hoofdvraag die aan aanvang van dit project is gesteld.

Zodoende heb ik in dit hele jaar niet alleen veel geleerd 
over de DDR en de plattenbau, maar ook over mijn eigen 
ontwerphouding en mijn sterkere en zwakke punten. Ik heb 
het afgelopen jaar ervaren als een verrijking aan mijn kennis 
maar ook aan mij als persoon. Ik prijs mij daarom, nogmaals, 
gelukkig dat ik in dit atelier heb mogen afstuderen. 
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