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SamenvaHing 

lnbreiding is een actueel theme. Steden 

verdichten en mensen komen semen te wonen 

op een kleine oppervlakte. Voorbeelden 

van steden wear dichtheid heeft geleid lot 

maximale ruimtelijke en economische benulling 

van deze oppervlakte zijn bijvoorbeeld 

Hong Kong en Tokyo in Azie, maar ook de 

sloppenwijken van bijvoorbeeld Rio de Janerio. 

In dit werk word! een onderzoek beschreven 

ncar hoge dichtheid. Dit gebeurt door zowel 

theoretische en praktische verkenningen als 

door ontwerpgericht onderzoek. 

Allereerst word! een visie gegeven op 

stedelijke ruimte en zijn verschillende 

verschijningsvormen. Hierin komen diverse 

relaties met hoge dichtheid ten sprake. 

Vervolgens zijn een aantal case studies 

uitgelicht, welke verschil lende principes van 

stedebouw Iaten zien, namelijk een lop down 

aanpak (Wiener Hofe), leidende tot de 

ideaalstad en een bottom up manier (Favelas), 

waarvan de ruimtelijke kenmerken Ievens 

in Aziatische steden zijn terug te vinden. De 

gedachte is dot door globalisering deze !wee 

invloeden, ideaalstad en zelforganiserend, 

elkaar zullen be·,·nvloeden en uiteindelijk 

samenkomen. 

De onderzoeken zijn in he! volgende deel 

van he! !reject als basis genomen voor he! 

ontwerpen van een stedebouwkundig plan 

in hoge dichtheid. Dit betreft een deels 

theoretische, deels realistische opgave. 

Het antwerp is le zien als een experiment, 

waarin de consequenties van hoge dichtheid 

worden onderzocht en getoond. Uiteindelijk 

heeft he! geleid lot he! ontstaan van een stuk 

stad. Het stuk sled is een complex geheel 

door de enorme intensiteit van programma 

en mogelijkheden lot gebeurtenissen. Om 

de werking van he! plan beter te kunnen 

Iaten zien, zijn op kleinere school een aantal 

gebouwen en stedelijke gebieden verder 

uitgewerkt. 

He! laatste deel van dit verslag zal verder 

ingaan op een uitgewerkt cluster binnen 

deze stad. De opdracht hiervoor betrof 

een danscomplex met theater, semen 

mel wonen, kantoorruimte, winkels en een 

kinderdagopvang. Deze uitwerking voorziet 

he! stedebouwkundig plan van een steviger 

gefundeerde bodem. 
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In eiiring 

Langzamerhand begint in Nederland nu 

ook het besef te komen dot des te verder 

de steden blijven uitdijen, des te minder er 

overblijft van de greene gebieden tussen deze 

steden. Om het buitengebied zoveel mogelijk 

te ontzien, wordt er door steden steeds meer 

de keuze gemaakt om te goon inbreiden. 

lnbreiden is letterlijk "een kleinere oppervlakte 

doen bes/aan" [Van Dale Groot woordenboek 

van de Nederlandse tool 14] en inbreiding 

"het onfwikke/en van bouwp/annen binnen de 

grenzen van de besfaande woonkern". Dit 

betekent dot steden compacter goon worden, 

waarbij de ruimte tussen bebouwing over 

het algemeen kleiner zal worden. Ook zullen 

relaties tussen gebouwen goon veranderen. 

Proces en opgave 
Met het atelier Clustering werd een project 

opgestart waarin het hoofdthema hoge 

dichtheid is onderzocht. Dit is in eerste 

instantie gebeurd aan de hand van een 

aantal casestudies naar verschillende vormen 

van stedebouw. Deze betroffen voorbeelden 

van ideaalsteden, alwaar is getracht de 

ideate samenleving vorm te geven, en van 

zelforganiserende stedebouw, waar structuren 

groeien vanuit de samenleving en zo complexe 

systemen vormen. Het samenvoegen van deze 

onderzoeken leverde een overzicht op, welke 

de basis is geworden van de ontwerpfase in 

het volgende traject. 

In het eerste deel van de ontwerpfase is 

een stuk stad ontworpen in de Bijlmermeer, 

Amsterdam - Zuidoost. De opgave kende 

een extreem hoge dichtheid met een 

bouwbeperking in de hoogte. Op een 

kavel van 1 00 x 200 x 60 meter moest een 

FSI (Floor Space Index) van 5-exclusief 

parkeren- gecreeerd worden, waardoor de 

druk op de ruimte enorm hoog zou worden. In 

een grid van lien kavels is door elke student 

een ontwerp gemaakt. Door de beperkte 

ruimte en de grote hoeveelheid programma 

moest innovatief worden omgesprongen met 

het inpassen van dit programma. Goede 

ontsluiting en overal voldoende zoninval 

vroegen om een zoektocht naar nieuwe 

typologieen en ruimteindeling. De uitgevoerde 

casestudies naar zelforganiserende stedebouw 

en naar ideaalsteden voorzagen in extra 

hulpmiddelen hiervoor. 

De studie ging echter nog een stop verder 

doordat elk afzonderlijk kavel in zichzelf 

autarkisch diende te zijn, wat inhoudt dot elk 

kavel onafhankelijk moest kunnen functioneren. 

De autonomie van de lien kavels zorgde 

voor tien verschillende entiteiten. Deze 

werden in de volgende fase van het proces 

echter willekeurig naast elkaar geordend 

binnen het grid van 500 bij 400 meter, 

waarna via samenwerking, uitwisseling en 

conflict-onderhandeling de kavels gingen 

veranderen en hun autonome karakter van 

onderaf (bottom-up) werd aangepast. Ook het 

toevoegen van de factor context (in dit geval 

de Bijlmermeer) had eenzelfde gevolg. De 

architecten werden gedwongen tot het continu 

aanpassen van hun strategie en ontwerp 

gedurende het gehele proces. 

De samensmelting van de lien kavels tot 

een geheel binnen een bestaande context 

vroeg om een open houding binnen het 

ontwerpproces; actief en aanpassingsgericht. 

Het resultaat is een compacte stad waarvan 

verandering, meervoudig ruimtegebruik en 

functiemenging de kenmerken zijn. 

No afronding van dit deel is een 

verdiepingsslag gemaakt waarin door iedere 

student afzonderlijk een onderdeel van de stad 

is uitgewerkt. Dit om de geloofwaardigheid 

van de gehele stad te verhogen. Door in te 

zoomen op een belangrijk knooppunt in het 

stedelijk weefsel is getracht aan te tonen 

hoe de stad op microniveau zou kunnen 

goon functioneren. Het gebouw dot door mij 

uiteindelijk is uitgewerkt bevat woningen met 

daaraan geclusterd een danshuis, theater, 

kantoorruimte, winkels en kinderdagopvang. 
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Stidelijke ruimte en 
,hat reclit OP- Cle stad 

lnleiding 

In het centrum von Hang Kong is het altijd druk. 

De hage dichtheid zorgt voor een enorme 

intensiteit von mensen en gebeurtenissen. 

Eim van de opmerkelijkste eigenschappen 

van het centrale district aldaar is een 

loopbruggenstelsel welke verschillende 

belangrijke gebouwen in het gebied 

met elkaar verbindt. Met een bereik van 

buitenruimte tot intern gelegen winkelcentro 

en von lobby's tot connecties met verschillende 

vormen van vervoer (zoals metro en ferry) 

biedt de verbindende structuur van dit 

loopbruggenstelsel een goed alternatief 

voor het immer drukke stroatniveau. Op 

verschillende plekken in deze loopbruggen 

ontpoppen zich gedurende de dog kleine 

verkooppunten en sommige mensen lijken 

er zelfs hun woonkamer van te maken. Zij 

verzamelen zich in de loopbruggen am er 

te eten, dansen of om gewoon te praten 

met elkoar. He! zijn voak filippino's die 

werken als dienend personeel en die in de 

meeste gevallen slechts een slaopkamer in 

het huis van hun baas hebben. Omdat er een 

samenscholingsverbod geld! in grate delen von 

het centrum van Hong Kong, is de loopbrug 

de enige plek voor hen om het sociale Ieven 

in stand te houden. Gedurende hun vrije 

zondog komen ze dan ook samen in het 

loopbruggenstelsel (en de daaraan verbonden 

lobby von het HSBC gebouw) en brengen 

kleden, en andere zaken mee om zichzelf er 

thuis te maken. Het loopbruggenstelsel is naast 

{ ljlefebvre no or Heynen 200 I, pp467-470 
{2) Koolhoos no or Heynen 200 I , pp655-650 

een verkeersruimte om van plek A naar plek B 

te komen dus Ievens een van de belangrijkste 

sociale gebieden in het centrum van de 

metropool. 

Dit is slechts een van de voorbeelden von het 

hybride gebruik van stedelijke ruimte. Het 

wonen in hoge dichtheid betekent creatief 

omspringen met de ruimte die je tot je 

beschikking hebt. In een grate stad als Hong 

Kong gebeurt dit continu. Schaarse ruimte 

word! op ieder moment voor uiteenlopende 

doeleinden gebruikt en extra druk op deze 

ruimte zorgt er voor dot binnen en buiten, 

privoat en openboar in elkoor overlopen, 

waardoor ambigue ruimtes ontstaan woor 

mensen gebruik von goon maken. De plekken 

die builen op het moaiveld verdwijnen, kunnen 

weer op andere, hager gelegen niveaus en 

binnen in gebouwen verschijnen. 

Het interessante hieraan is, dot er een 

dynamische stedelijke ruimte ontstaat, woorbij 

de bewoners de mogelijkheid hebben om in 

de nabijheid von hun privedomein actief deel 

te nemen aon het sociale Ieven in de stad 

en dot ook doen, omdat hun privedomein 

meestal relatief klein is. Bewoners geven in 

deze steden, op plekken woor dot mogelijk 

is, hun eigen invulling aan het gebruik van de 

stedelijke ruimte. De stad is niet aileen van 

bovenaf ontworpen, maar ontwikkelt zich ook 

vonuit de bewoners, vanuit het sociale Ieven. 

Het bovenstaande is een goed voorbeeld 

von wat de Franse fllosoof en socioloog 

Henri Lefebvre noeml he! ' recht op de stad'. 

De burger-stedeling heeft volgens hem het 

recht op het innemen von een eigen plek 

in aile netwerken von de stad. Dit kan de 

behoefte oan een sociaal Ieven en aan het 

'verlangen' van de stedeling doen vervullen 

[1]. Met andere woorden, de stedeling moet 

in stoat worden gesteld zichzelf te kunnen 

ontplooien en zijn Ieven te leiden. Hierbij moet 

hij Ievens het recht hebben op ontmoeting 

en samenkomst. Om het 'recht op de stad' 

te ondersteunen moeten stedelijke ruimtes 

verschillende vormen von gebruik zowel kunnen 

stimuleren ols tolereren. 

Het blijkt niet overol even goed mogelijk voor 

de burger-stedeling om het 'recht op de stad' 

te verkrijgen. Op sommige plootsen is het 

vervol en de verlotenheid von de stedelijke 

ruimte zichtboar, iets wot Rem Koolhaas 

onder andere oonhoolde in zijn tekst over ' the 

generic city' [2]. De vroog is nu wot voor soort 

ruimte er nodig is om het 'recht op de stod' te 

versterken. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende 

onderzoeksvroog: 

Hoe kan een stedelijke ruimte worden 

gecreeerd welke in slaat is zowel te 

stimuleren als le tolereren, om zo bij te 

kunnen dragen aan he! 'recht op de slad'? 
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Stedelijke ruimte gereduceerd 

De romanschrijver Henry James beweerde 

al eens: "There is no better way of taking 

in life, than walking in the street." [3] En 

dit lijkt nog steeds te gelden. Aangezien 

de stedelijke ruimte plaats biedt aan 

de meest uiteenlopende functies en 

activiteiten, varierend van handel (in zowel 

voedingsmiddelen als in drugs en seks), tot 

demonstraties en festiviteiten, is deze ruimte de 

ultieme plek van sociaal Ieven en hierdoor veel 

meer dan slechts het tastbare of zuiver fysieke. 

De stedelijke ruimte bestaal wellicht dan ook 

niet aileen uit gebouwen en de open plekken 

daartussen, maar vooral uil de praktijken 

die er plaatsvinden. Dit gezegd hebbende, 

maakt 'ruimte' tot een begrip dot moeilijk te 

definieren volt. Henri Lefebvre zegt hierover: 

"Ruimte is een historische productie, is tegeliik 

medium en uitkomst van 'sociaal ziin'. Ruimte is 

geen theaterdecor maar is mentoof en moterieel 

tegefiik, op zo'n monier dot sociofe refoties pas 

werkefiik bestoon in en door de ruimte. Mensen 

moken pfootsen en plootsen moken mensen."[4] 

Dit maokt de ruimte voor hem tot een sociool 

product. De stedelijke ruimte, ofwel de sociole 

ruimte von de stod, kon worden opgevot ols 

iets dot in de tijd verondert door het menselijk 

handelen. Doorbij is de terugkoppelende 

invloed op het sociole hondelen von de 

stedeling net zo von belong; de ruimte bepoolt 

in zekere mote hoe de stedeling hierin zijn 

Ieven kon leiden. 

Als stedelijke ruimte niet enkel uit tostbore 

elementen bestaot is het wellicht ook niet 

mogelijk deze ruimte puur vonuit fysieke 

elementen te ontwerpen. Getekende wenden, 

12 

vloeren en materialen vertellen ons niet exact 

hoe de vormgegeven ruimte uiteindelijk zal 

goon werken of gebruikt zol goon worden. 

Sociole inscripties zullen de ruimte in de tijd 

doen veronderen. Deze overweging heeft 

consequenties voor de monier woorop je ols 

ontwerper te werk goat. 

De monier woorop in hedendoogse moderne 

stedebouw wordt omgegoon met ruimte 

lijkt veelol bepoold door ollerlei regels en 

voorwoorden. Er wordt voldoon oon zoken als 

goede doorstroming, economische efficientie 

en overzichtelijkheid. De stod wordt hierdoor 

gereduceerd tot een functioneel geheel, welke 

eenvoudig leesboar is voor hoar gebruikers. 

Deze gebruikers wordt precies verteld woar 

ze welke dingen kunnen doen - het winkelen 

op de ene plek en het recreeren ergens 

enders. Elke vorm van spontone kruisbestuiving 

wordt hierdoor hoast onmogelijk gemookt. Dit 

constoteerde Jane Jacobs al in de joren 60 

von de vorige eeuw. Zij zag in de Amerikoanse 

steden het verdwijnen van de karakteristieken 

van het alledaagse Ieven, waaronder sociaal 

contact, doordat straten en buurten werden 

afgebroken om te worden herbouwd volgens 

de principes van fragmentatie. Het gevolg 

was een stedelijke ruimte overheerst door 

orde, waarbinnen sociale relaties nog slechts 

formeel aanwezig waren.[5] Lefebvre typeert 

deze geordende ruimte als 'abstracte ruimte'; 

een ruimte voortkomend uit de macht van het 

kapitalisme. 

Volgens Lefebvre creeert iedere tijd zijn eigen 

begrip van de ruimte, welke geschikt is voor 

de behoeften van de moatschappij in die 

[3] Jome~ no or Rudof~y 1969, p 107 
[4] Borden 2000, p68 

tijd. Dit houdt in dot er verschillende soorten 

ruimten zijn can te duiden, met elk een andere 

invloed op het gebruik en de beleving ervan. 

De abstracte ruimte is er een die streeft ncar 

homogenisering en fragmentatie.[6] Doordat 

deze ruimte wordt gemanipuleerd door allerlei 

soorten van autoriteit en politiek, is de ruimte 

can aile kanten ingeperkt en gerationaliseerd. 

Zo ken er gemakkelijk controle op worden 

uitgeoefend. De controle moet zorgen voor het 

in banen leiden van het sociale Ieven, wet de 

ruimte voor het spontane beperkt. 

Het fenomeen van fragmentatie en 

homogenisering leidt volgens Rem Koolhaas 

ncar een verlaten publieke buitenruimte. Hij 

spreekt zelfs over een nieuw soort sled, de 

'generic city', als theoretisch model voor de 

huidige stedelijke situatie. De generic city is 

een homogene stad, welke onafhankelijk is 

geworden van hoar geschiedenis en historisch 

centrum en waarin identiteit en karakter 

ontbreken. De verlaten openbare buitenruimte 

in de generic city zorgt ervoor dot de sled 

aandoet als kalm en verdoofd. De stad, als 

samenhangende plek voor het alledaagse 

Ieven, wordt door Koolhaas dood verklaard. 

[7] 
De poging tot homogenisering van de sled 

lijkt ten kosle te goon van de stedelijke 

ruimte als plaats van het sociale Ieven. 

Hoewel het ontwerpen van ordelijke ruimte 

wei communicatief ken werken, doordat het 

eenduidige oplossingen biedt, werkt het 

tegelijkertijd de mogelijkheden voor het 'recht 

op de sled' tegen, doordat de eenduidige 

ruimte verschillen ver van elkaar houdt. 

Bovenstaande voorbeelden geven can dot 

[51 Jacob• \ 962 
[6J Lefebvre noor Nicholson-Smith 1991 , p50 



het gelijkschokelen von sledelijke ruimte de 

sociole processen en reloties die een rol spelen 

in de stedelijke ruimte een plek proberen te 

geven. Onderlinge reloties lijken door de 

frogmentotie te worden gestogneerd. Bestoon 

er wellicht meer mogelijkheden tot tolerontie 

von de sociole processen bij een bevrijding von 

de ordelijkheid? 

De abslracle ruimle voorbij 

Worsteling en het uiteindelijke vrijkomen von 

obstrocte ruimte, zit volgens Lefebvre reeds 

opgesloten in de ordelijke eigenschoppen von 

deze ruimte. Het is ondergronds oonwezig 

in de vorm von de tegenstellingen von de 

obstrocte ruimte [8]. Deze ondergrondse 

structuren zijn zichtboor in de onzedelijke en 

onfotsoenlijke proktijken in de mootschoppij, 

olsmede in het innerlijk protest- dotgene 

wot tegen het systeem oonschopt. Het 

Ieven loot zich blijkboor niet oltijd even 

goed gelijkschokelen en de verschillen die 

oonwezig zijn komen don soms- zij he! vook 

op kleine school- oon de oppervlokte. Dit 

is oak zichtboor in een groat oontol films 

over het themo 'orde'. Zo ook in 'Equilibrium' 

[9] von Kurt Wimmer. Deze drooit om een 

somenleving woor menselijke emotie verplicht 

wordt onderdrukt (soms zelfs met geweld) om 

orde te hondhoven en nieuw oorlogsgeweld 

te voorkomen. Deze orde, welke sowieso 

bol stoat von controdictie, word! uiteindelijk 

oongevochten door 'the Resistance', het 

ondergrondse verzet, oongezien hier de wil 

tot het hebben von emoties sterker is don de 

gelijkschokeling. De moatschappij weet zich via 

de onderhuidse tegenbewegingen te verzetten 

tegen de heersende orde en wordt uiteindelijk 

bevrijd von onderdrukking. 

Een dergelijke bevrijding von ordelijkheid is 

ook wot Camillo Sitte voorstelde op het niveou 

von de stedelijke ruimte. De homogenisering 

van deze stedelijke ruimte, ontstaan door 

rotionolisering in de stedebouw hod volgens 

hem de ortistieke essentie von de stedelijke 

ruimte geelimineerd. In zijn werk 'Der Stadte

Bau noch seinen kl.instlerischen Grundsatzen' 

stelt hij: "In modern city planning the relationship 

between the built-up and open spaces is exactly 

reversed. Formerly the empty spaces (streets and 

plazas) were a unified entity of shapes calculated 

for their impact; today building lots ore laid out 

as regularly shaped closed forms, and what is 

left over between them becomes street or plaza." 

[10] 
Sitte was von mening dot de impact von 

koroktervolle pleinen en een harmonie met de 

bebouwing eromheen ervoor konden zorgen 

dot deze specifieke plekken een meerwoorde 

kregen en zo oantrekkelijker werden voor 

de stedeling om noor toe te goon. Deze 

gekorokteriseerde ruimte vond hij in de 

historische stodscentro, olwoor een oontol 

specifieke pleinen werkten ols de centrale 

plaatsen voor het olledaogse Ieven. Hij 

constoteerde dot op deze pleinen verschillende 

(groepen von) mensen mel elkoor in oonroking 

kwomen en dot er veel uiteenlopende 

octiviteiten noost elkoor ploots vonden. Een 

dergelijk effect kon volgens Sitte aileen 

worden bereikt door de korokterisering van de 

ruimte- in plaats von een gelijkschakeling. 

[9} Wimmer 2002 

Opgemerkt kon worden dot de stedelijke 

ruimte die door Sitte wordt beschreven een 

andere soort is don de abstracte ruimte 

(homogeen en gefrogmenteerd). Dit nieuwe 

type ruimte zou gevot kunnen worden 

onder de door Lefebvre gebruikte term 

'gedifferentieerde' ruimte. Hij omschrijft dit 

ols een ruimte woorin verschillen kunnen 

somenkomen en worden onderstreept. [ l l] 

Aangezien niets per definitie wordt uitgesloten 

in deze ruimte, is er volop ploots voor 

ontmoeting en voor het spontone. Het lijkt de 

ruimte woor de stedeling zijn eigen inbreng 

kon hebben, en woor het recht op de stod kon 

worden verkregen. Verschillende vormen von 

gebruik worden hier dus toegestoon. 

Gedifferentieerde ruimte is veelol le vinden 

in de marge von de somenleving, oongezien 

overheden en kopitoolproductie vook loch 

regulerende foctoren zijn. Dit is oak het gevol 

in het reeds besproken voorbeeld von Hong 

Kong. Hier vinden de mensen in de mozen von 

de wet de ruimtes woar he! sociole Ieven zich 

mag uitdrukken. Soms zijn deze morginale 

plekken zo groat dot ze in zichzelf kunnen 

werken zonder directe overheidsinmenging, 

zools in de sloppenwijken von Rio de Janeiro 

(fovelos). Deze 'steden' ontstaan en groeien 

gewoon, zonder dot er een overkoepelend 

plan oon ten grondslag ligt. Ze worden 

gevoed door bottom up beslissingen, 

voorkomend uit conflicten, woordoor de groei 

onvoorspelboor en complex is. Doordot deze 

wijken zich vook hebben genesteld binnen 

de bestoande structuren von de stod zijn 

de groeimogelijkheden in de breedte vook 

beperkt. De inwoortse groei von deze fovelos 

[7] Koolhoos no or Heynen 200 1, p659 

[B]Lefebvre no or Nicholson-Smith 199 I , p52 [ 1 OJ Sine ncar Collins 1986, p227 [ 1 l J Lefebvre noor Nkholson-S1nith 1991, p370 
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of bee/ding links I min!maol vrijgeloten ruimte voor octivlteit in de 

favela"> von Rio do Janeiro 

afbee/d,ng onder I intensivering von ruimte in de favela 
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is echter sterk, waardoor een enorme congestie 

optreedt. Hierdoor is de beschikbare ruimte 

per persoon niet groot en is bovendien de 

openbare ruimte een schaars gegeven. Door 

w~ar de infrastructuur zich verwijdt bevindt 

zich ook daadwerkelijk iets belangrijks voor de 

gemeenschap. Dit is bijvoorbeeld he! geval bij 

voetbalpleintjes/veldjes en bij buurtgebouwen, 

welke een groat onderdeel vormen in he! 

sociole Ieven von de mensen in de favela. [12] 

Nader bekeken volt te zien dot op de plekken 

die nog open zijn gelaten zich een veelvoud 

aan activiteiten bevindt, gewoonweg omdat 

de dichtheid het elders niet toelaat. Zo kan 

he! bijvoorbeeld zijn dot een voetbalveld 

Ievens word! gebruikt als dansplek van een 

nabijgelegen school, of dot men zit te eten op 

he! dak van een waning, tussen de drogende 

was van de bovenbuurman. De ruimte 

krijgt zo een hybride karakter; he! is naast 

ontmoetingsplek Ievens plek van individuele 

vrijheid. Dit Ievert uitzonderlijke resultaten op 

binnen een systeem dot neigt naar catastrofale 

chaos, maar zich door he! uitvechten van 

conflicten uiteindelijk voortdurend in balans lijkt 

te houden. 

Hoewel kan worden getwijfeld aan de 

leefomstandigheden in de favelas, is de 

stedelijke ruimte en het gebruik hiervan 

zo vrij, dot al de verschillende mensen en 

gebruiken er hun plaats kunnen vinden. Het 

loot niet aileen toe dot he! 'recht op de stad' 

er word! gegrepen, maar stimuleert door hoar 

intensieve ruimtebenutting ook nog eens het 

sociale Ieven in deze stedelijke ruimte. Het 

feit dot de favela niet ontworpen is, maar 

groeit door chaos en conflict, brengt de vraag 

[ 12] C!u~tering 2008 

met zich mee wat dit kan betekenen voor het 

ontwerpen van gedifferentieerde ruimte. 

Gekoppelde bewegingen 
Aangezien de gedifferentieerde ruimte zich 

verzet tegen orde en vervolgens aan de 

zijde van de wanorde komi te sloan lijkt 

ontwerpen aan deze ruimte ingewikkeld. loch 

zijn in zowel de favela als in de historische 

stadscentra, aangehaald door Sitte, een aantal 

opmerkelijke kwaliteiten te ontdekken, welke 

niet aileen te maken hebben met wanorde. 

De manier waarop pleinen krachtige vormen 

aannemen is hier een goed voorbeeld van. In 

deze ruimtes zitten wei degelijk een aantal 

regels opgesloten, zij he! dot deze niet 

voortkomen vanuit een eenzijdige orde. De 

vraag is wat deze regels kunnen betekenen 

voor de huidige vakgebieden van stedebouw 

en architectuur. En hoewel he! antwoord niet 

eenduidig kan zijn, omdat een grate input 

voortkomt uit de moatschappij zelf, kan een 

interpretatie van bovenstaande voorbeelden 

wei helpen. 

Ten eerste kan ge·,·nterpreteerd worden 

dot stedebouw en architectuur niet los van 

elkaar kunnen worden gezien, wanneer het 

goat om de stedelijke ruimte. Een scheiding 

brengt belemmeringen met zich mee, zo vindt 

ook Lefebvre: "Elk opereert in een abstracte 

ruimte, op ziin eigen niveau, ziin eigen school, 

de architect in hef micro en de stadsplanner in 

het macro. Terwiil het er legenwoordig, gezien 

hun bedroevende resultaten, iuist om goat 
deze fragmentering te overwinnen en dus ook 
fe bepalen waar de verbinding, de articulotie 

[ 1 3] Lefebvre no or Heynen 200 1, p469 [ 14] SiHe no or Colfini 1986, p 143 

ligt tussen de twee 'niveous', het micro- en het 

mocroniveau, de nabiie en de verre orde, de 

buurt en het verkeer."[l3] De koppeling is 

ook zichtbaar in de ruimte van de favelas, 

aangezien door he! onderscheid tussen beide 

schaalniveaus nauwelijks zichtbaar is. In de 

favelas zijn de enige regels dot gebouwen niet 

in de weg mogen sloan van het functioneren 

van de omliggende 'stedelijke' structuren. 

Een gebouw kan hier geen belangrijke 

handelsroutes of uitwisselingsplekken opeisen, 

aangezien dan de bevolking hiertegen in 

opstand zou komen. Deze plaatsen zijn immers 

noodzakelijk voor he! functioneren van he! 

systeem. Het behouden van de (belangrijkste) 

verbindingen is hier van groat belong en de 

gebouwen zijn hier ondergeschikt aan. 

Wat Sitte beschrijft goat ook over een zekere 

terughoudendheid van de architectonische 

objecten. Zij vormen de omkadering van de 

pleinen en van de straten die de stedeling 

naar de pleinen toe leiden. De harmonie tussen 

de diverse objecten kan zorgen voor een 

'mochtige symfonie' [14], welke een grootser 

effect heeft dan elk afzonderlijk object 

opgeteld. Het inkaderen van het gezichtsveld 

door de continu·,)eit van de fas;ades zorgden 

ervoor dot tijdens het bewegen door de 

straten en over de pleinen zich continu nieuwe 

perspectieven openden, wat de beleving 

versterkte. In plaats van uit te goon van de 

afzonderlijke architectonische entiteiten wordt 

hier voornamelijk de samenwerking binnen het 

geheel voorop gesteld door Sitte, om zo bij te 

dragen aan het heterogene karakter van de 

stedelijke pleinen. 
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Een onder belangrijk aspect kan worden 

gezien in beweging. Het bewegen speelt op 

veel manieren een rol, niet in de laatste plaats 

vanwege de directe relatie met het alledaagse 

Ieven. He! alledaagse Ieven is immers 

veranderlijk [15), ofwel continu in beweging 

en daarmee is oak de stad in beweging. 

Relaties tussen diverse schaalniveaus, van 

globaal tot stad en van architectuur tot de 

kleinste plekken hierbinnen, veranderen continu 

en de ruimte speelt hierin mee. De dynamiek 

van de gedifferentieerde ruimte zou zich 

kunnen Iaten vormgeven in een schilderij als 

Compositie IX van Thea van Doesburg [ 16]. 

De vele gradaties in school van de gebruikte 

elementen in dit schilderij tonen verschillende 

mate van diepte. De diverse elementen 

overlappen elkaar of zijn aan elkaar 

geschakeld, wat een divers beeld oplevert 

gelijkend aan een stad val conflicten en 

ontmoetingen. Het vall op hoe achtergrond en 

voorgrond op sommige punten lijken samen te 

vallen of in elkaar over goon. Dit effect loon! 

goed de relatie tussen de kleine school van 

de delen en de grate school van het geheel. 

Deze relatie zorgt ervoor dot het geheel 

niet het belangrijkste is; het goat niet om de 

allesoverheersende compositie, maar om het 

samenspel van aile afzonderlijke deeltjes, die 

elk hun eigen interessante karakters tonen. Het 

schilderij is een dynamisch geheel, waarbinnen 

veel ontdekt kan worden door actief te kijken. 

Deze dynamiek kan waarschijnlijk oak ervaren 

worden in gedifferentieerde ruimte. 

Zoals eerder opgemerkt zorgt het bewegen 

door ruimte er Ievens voor dot we steeds 

nieuwe perspectieven te zien krijgen, en 

daarmee de ruimte steeds anders beleven. Het 

bewegen door ruimte heeft tot gevolg dot we 

eventueel ontmoetingen kunnen aangaan en 

dot er uitwisseling kan plaatsvinden. Oak het 

koppelen van ruimtes onderling kan hieraan 

bijdragen. Dit komi sterk naar voren in de 

volgende architectonische referentie, welke 

Ievens een interpretatie zou kunnen hebben op 

een grotere school. 

Het bewegen door de ruimte, of door een 

aaneenschakeling van ruimte komi sterk naar 

voren in Josef Frank's concept 'the house as 

path and place' (ofwel het huis als pad en 

plek). De Weense architect propageerde in 

zijn woningontwerpen een complex ruimtelijk 

systeem, waarin naast verkeerszones 

zich plekken bevonden voor specifieke 

activiteit.[17] Een van zijn belangrijke en meest 

bekende ontwerpen volgens dit concept is 

de Villa Beer in Wen en ( 1928-1930). Frank 

bedacht hiervoor een opbouw van een route 

(de paden) met daaraan geschakelde ruimtes, 

welke in contact met elkaar sloan en op elkaar 

terugkijken. Hierbij speelden veranderende 

ruimtelijke effecten en lichteffecten een 

grate rol. Door de richting van de paden, de 

intervallen tussen !rappen en plateaus, en de 

hoeveelheid Iicht in de gangen te varieren 

was Frank in stoat rijke en gevarieerde 

ervaringen te creeren. De paden zijn hier de 

verbindingen, zowel tussen beneden en boven, 

als tussen een aantal concrete (stop)plekken, 

welke zich bevinden longs de randen van 

deze paden. Ruimtelijke scheidingen zijn 

slechts gehandhaafd in !rappen en loge 

muurtjes, die de individuele ruimtes hun eigen 

karakter Iaten behouden. Er is echter geen 

[ 15] Mcleod no or Heynen '200 1, p663 
[ 16[ Heel< 2000 

[17[ F•ank 193 1, p316 
[ 1 Bj Born no o r long 2000, p48 

sprake van het samensmelten van de ruimtes, 

maar van een opeenvolging van verschillende 

gedefinieerde plekken. Deze plekken hebben 

hun eigen specifieke invulling, maar komen 

door de verbindende routes en de hiermee 

samenhangende beweging wei in contact met 

de sociale praktijken van andere plekken in 

het huis. 

De manier van organiseren Ievert een aantal 

subtiele effecten op, welke het verblijf een 

meerwaarde geven: "Movement through 

the house produced a wonderful sense of 

relaxation ... ;ust as the inglenooks invite one 

to rest, the stairs induce one to climb. But how 

easy this upward movement is! New views 

constantly present themselves, new surprises 

until one reaches one of the roof terraces ... " 

[18] Een verandering in gezichtspunten zorgt 

continu voor nieuwe sensaties. De verticale 

verplaalsing is nauwelijks merkbaar geworden, 

doordat deze andere sensaties de overhand 

nemen. Dit zorgt ervoor dot de ruimtes dichter 

bij elkaar lijken te zijn. Door open contact 

tussen de onderling geschakelde ruimtes 

benadrukt Frank relaties en verhoogt hij de 

interactie. Dit doorbreekt op sommige punten 

de striktheid van de route en zorgt voor een 

gemoedelijke schakeling zonder verplichting, 

waarbij het verlangen naar een nieuwe plek 

achier een volgende hoek voorop stoat. 

In Frank's concept is het de koppeling met 

routes die zorgt voor beweging. De beweging 

maakt vervolgens uitwisseling en ontmoeting 

mogelijk. De verschillende plekken met hun 

eigen karakter sloan open voor interactie met 

hun omgeving en met de mensen die zich er in 

begeven. Vertaald naar een grotere school 

17 
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[ 19) Long 2002, p490 

kan d it concept een beeld oproepen van 

straten en pleinen in de stedelijke ruimte, welke 

vanuit zichzelf open sloan voor de spontane 

gebeurtenissen van het alledaagse Ieven. 

Frank gebruikte zelf ook als referentie de stad. 

"a we/1-orginized house should be laid out like a 
city, with streets and alleys that lead inevitably to 

places that are cui off from traffic, so that one 

can rest there." [19] 

Uiteindelijk ligt 'het recht op de stad' in 

de mogelijkheden die de stedelijke ruimte 

te bieden heeft. Het willen ordenen van 

deze ruimte brengt een beperking van 

mogelijkheden met zich mee, aangezien 

het bewust in hokjes plaatsen, oftewel 

fragmenteren, kaders schept en verschillen 

niet tolereert. De gevolgen hiervan zijn op 

het sociale vlok merkbaar. Het bijeenbrengen 

daarentegen lijkt meer mogelijkheden in zich 

te vatten. Wanneer verschillende schaalniveaus 

kunnen samenkomen, beweegt de sociale 

activiteit zich eerder ook tussen deze schalen. 

Zo kan de stedelijke ruimte worden verkend 

en kan de stedeling zelf hoar eigen relaties 

a angoon. 

Er kan worden geYnterpreteerd dot, door het 

koppelen van verschillende ruimten, mensen en 

sociale handelingen, beweging kan worden 

gestimuleerd. Deze beweging zorgt voor 

open onderlinge relaties. De architectuur 

kan hierin goon meedoen en zo onderdeel 

worden van de dynamische gebeurtenissen en 

veranderingen. Een zekere terughoudendheid 

van de architectuur kan ervoor zorgen dot 

meer mogelijkheden worden vrijgelaten en dot 

ze verschillen en veranderingen kan tolereren. 

De stedeling ken hierin zelf actie ondernemen 

en het 'recht op de stad' proberen te grijpen. 

De stedelijke ruimte is uiteindelijk de plaats 

waar gebeurtenissen en strijd zich zowel in tijd 

als in ruimte kunnen ontwikkelen en zal daarom 

continu in verandering blijven. Als ontwerper 

kan hier niet zonder meer aan voorbij worden 

gegaan. 
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Om meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen von stedebouw, en voornamelijk de 

zelforganiserende stedebouw tegenover de westerse stedebouw van de controle en het ideaal, 

zijn een negental case studies uitgevoerd binnen het afstudeeratelier. In dit verslag zijn twee 

van deze case studies opgenomen, te weten de de Weense Hoven en de Favelas. Deze !wee 

bieden namelijk interessante aanknopingspunten voor de visie op hoge dichtheid en voor de 

uitgangspunten van het uiteindelijke ontwerp. Aan beide is Ievens een eigen bijdrage geleverd. 

De cases vormen een introductie en Ievens de onderliggende basis voor het ontwerpwerk dat 

later in het verslag zal worden besproken. 

case studies 
21 
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Preface 

After the first world war the city of Vienna had the 

highest degree of density in the world . The living 

conditions for the proletariat were dreadful and 

there was unprecedented poverty in Vienna . 

Then, in 1919, the social democrats took over 

power and in 1 921 Vienna separated itself 

from Southern Austria to establish it 's own social 

city-state. During the period they reigned, the 

time of 'das Rote Wien ', there was an important 

change in housing policy . The city itself decided 

to build and manage social housing. In 1 923 

the Viennese municipality decided that it would 

build 25000 houses between 1924 and 1928. 

In total a sum of 64000 dwellings was built by 

the municipality, in which 220000 people would 

live. The Wiener Hofe, or 'gemeindebauten' as 

they are called, are large-scale social housing 

projects. They were implemented as building 

blocks within the urban fabric and hod collective 

inner courtyards. In 15 years of 'red' politics in 

V ienna, the typology of the Wiener Hofe arose 

and had the time to evolve into the form of the 

recognizable Hofe as we know them today. 

The aim of this research is to discover in what 

way the ideology of the social democrats was 

translated into the new social housing and in 

what kind of type this resulted. In earl ier projects 

ideology resulted in a specific formal language, 

which used d iscipline and enforcement to pass on 

the ideological ideas to the blue collar classes. 

In examples like the familistere by Godin or the 

Saline de Chaux by Ledoux there was only one

sided input and the people were being disciplined 

to fit into the ideology of the designers. In the 

development of the Wiener Hofe there was no 

real enforcement of one clear ideology. This 

had mostly to do with the Austro-Marxistic view 

the social democrats had. An important factor 

for them was equal ity of living conditions, where 

everybody has the right for inhabitation and 

proper living circumstances. It was more about 

learning than about disciplin ing. for the social 

housing program in Vienna this meant that 

there was no clear formal language as it was 

seen as a process over t ime. The search for o 

formal language to fit the visions of the social 

democrats was influenced by var ious factors. 

Besides the extreme shortage of dwellings for 

the proletariat there were also influences of 

an economic, political and progmatical nature, 

which formed the basis of the realization of the 

gemeindebauten. 

There is also one man that can be seen as very 

influent ial, namely Otto Wagner. Otto Wagner 

was o well -known architect and teacher at that 

time. His ideas about the modern metropolis 

seem to play an important role in the early 

stages of the development of the social housing . 

In this research we look at the main impact of 

Wagner's ideas on the formal language of the 

Wiener Hofe and try to see how they helped 

to result in the strong appearance of these 

buildings. It should also help to answer the 

question how the final appearance expresses 

the ideology of the social democrats. 

Image 003 I Vienna as o city sta te 

Image 004 I Ttle recogni'l.oble IC)ll on lofode of every W iener Hof 
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Political system 

The political system as it was used by the 

social democrats was strongly influenced by 

the ideologies of Austro-Marxism. The basis of 

this ideology was obtaining a social democratic 

state by the means of slow revolution. This 

meant a revolution through reformations. By 

exposing the proletariat to culture and to 

political teachings and by improving their living 

standards the proletariat would get a stronger 

tie with the environment, in this case the city 

of Vienna. Through this the proletariat would 

be able to reach the same standards as the 

middle class and the result of this would be the 

disappearance of the division between these 

two classes. These revolutionary ideas were 

adopted directly in the political program of the 

social democrats. 

The political system was also influenced by 

the formation of the State of Vienna. Due 

to the separation from the rest of Austria the 

political leaders of Vienna had a great amount 

of independence during the 1920s and the 

beginning of the 1930s. This independence 

had some important consequences that also 

influenced the vision of the party on housing 

policy. The first consequence was a limitation of 

the physical expansion of the city. Vienna could 

not expand outside its municipal borders without 

having to pay for the ground, and because 

of an economical isolation the city lacked the 

resources to do so. This was one of the reasons 

for the choice of concentrated municipal housing 

within the city's boundaries. Another consequence 

of the independence was that it did give the 

authorities the possibility to create their own 
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policies and law's. The provincial tax besides 

the levying of town taxes is an example of this. 

These extra financial resources together with the 

freedom in policy gave Vienna the chance to 

implement a new social model within the borders 

of the old model. The social democrats therefore 

thought Vienna could serve as an example for a 

future social democratic society. 

liur 

Otto Wagner 

Wagner School 

Wiener Hbfe 

lmoge 005 I Oiogrom political influence 

Together with the influences mentioned above, 

the ideas of Otto Wagner have played an 

important role in the plans for social housing 

projects. Wagner's modern metropolis (as 

described in 'die GroBstadt'), in which there 

was a central place for the inhabitant of the 

that metropolis, was a view on Vienna that 

also affected politics. The financial model for 



public facilities and dwellings, such as it was 

implemented in Vienna, was already envisioned 

by Wagner in his plan for the GroBstadt. Even 

the implementation of a vast transportation 

system throughout the city, and rental housing 

as the only suitable way of dwelling for the 

proletariat, were principles that seem to be 

taken directly from the vision of Wagner's 

GroBstadt. Besides this direct influence, Wagner 

also had some influence on the architecture of 

the gemeindebauten through his teachings at the 

School for Fine Arts. Some of the students who 

had studied under him and who belonged to the 

so-called 'Wagner School' were the architects 

of the first influential gemeindebauten. 

Despite the fact that architects got their tasks 

assigned by the social democratic party, it must 

clearly be stated that there was no manifest or 

clearly defined ideology which formed the basis 

of the designs. Instead the typology emerged 

over time after the first prototypes (such as 

the Margaratengurtel and Metzleinstalerhof) 

proved to be successful as housing for the 

proletariat. The realized buildings continued to 

restructure the architectonic and also political 

course, because a clear policy towards the 

architecture of Red Vienna was lacking. The new 

buildings had their influence on the program of 

the social democrats and their ideology. The 

built prototypes were used as a model for a 

renewed political manifest. In this way they 

changed the political discourse of the social 

democrats. The gemeindebauten contributed 

in this way also to the polarization of political 

ideas within the social democrats party. 

Social system 

At the scale of the city the influence of Otto 

Wagner is very recognizable. It can be seen 

that the theories which were at the basis of the 

GroBstadt are taken as the leading models 

for the realization of Vienna as a modern 

metropolis. In his utopian vision of the GroBstadt 

Wagner illustrates a model of self-sufficient, 

but interconnected districts which together form 

the network of the metropolis. The city was seen 

here as an 'architectonical unity' and as a 'city 

as a whole'. The idea was one of a homogenous 

entity where a division between proletariat and 

bourgeoisie didn't exist any more. The city was 

envisioned as a place for the mass in modern 

times. 

Wagner's idea was to build a radiating 

network of districts around the old city centre. 

The radiating roads and railways were all 

interconnected through rings. Within this network 

there were different districts with a mixture of 

different social classes, and integrated with a 

variation of social facilities. Wagner envisioned 

a constant circulation within and through these 

different zones. Through the clustering of 

funct ions and the constant circulation the d ifferent 

districts could more or less function as a closed 

whole. This network-structure would, according 

to Wagner, prevent the fragmentation of the 

city and would prevent the behavior of the city 

centre as a loose entity next to the different 

districts in the periphery. 

The arrangement of the gemeindebauten seems 

to show some similarities with these principles 

of Otto Wagner. The social housing blocks 

were fitted into the existing structures of the 

Ima ge 006 I Propaganda for new political innuence in VIenna 

Ima ge 007 I Otto Wag ner's Grol3stodt overview 
Image 008 I O tto Wagner's GroGstodt perspective 

27 



28 

city ond their mixture of program provided the 

surrounding blocks w ith extra social features. 

Mony gemeindebouten were placed around 

roilwoy stations so they where connected to 

the different ports of the city. In this woy the 

gemeindebouten were olso linked to eoch other 

ond formed on organization os o network. A s o 

result of this interweaving with the ex isting city 

fob ric the gemeindebouten linked o lot of social 

ond cultural facilities to the city ond mode them 

accessible by public transport. In this woy they 

become urban ond commercial hubs, witch meant 

tho! especially the grouped gemeindebouten 

ond the superblocks were more thon o singular 

intervention. A piece of the city in the direct 

surroundings of gemeindebouten wos directly 

dependent of the block which mode it operate 

like on in Wagner's vision described model of o 

district. Still, it must be noted tho! the network on 

town scale wos mainly psychological instead of 

physico I (image 01 0). 

A similar kind of resemblance con be found in 

the layout of o district from Wagner's Grof3stodt 

ond o cluster of gemeindebouten, olso coiled 

o 'superblock '. Wagner's vision for the districts 

embodied o combination ond o concentration 

of houses ond social ond cultural facilities. Eoch 

of these districts would hove o certain density 

ond would encompass o certain number of 

facilities. By providing o cluster of workshops 

ond cultural, commercial ond social facilities, 

it become possible for eoch district to operate 

o s on autonomous entity. Next to this the old 

Ima ge 009 I Network diagrom GroOtrodl 

Image 0 10 I Network diagram Wiener HOfe 



city centre would still act as the main economic, 

political and cultural centre. This, together with 

the different employment sectors spread all 

over the city, should prevent fragmentation of 

the city. The different connections by means 

of the transportation networks also helped to 

maintain the link with the centre and between 

the different districts. 

The gemeindebauten themselves are in fact 

also a cluster of facilities and dwellings. The 

possibility to act as a self operating unit in respect 

to commercial, cultural and social functions 

shows that the grouped gemeindebauten or 

superblocks act the same as the type of district 

Wagner had thought of in his GroBstadt. At 

the basis lies a spread out positioning of the 

different facilities in the grouped superblocks. 

The difference in programming within the 

courtyards of the superblock created a kind of 

micro network of social, economic and cultural 

facilities. 

Image 011 I Fundionol plan of a dlslrk t within the Grof3stodt 

Image 012 I Fundional plan of the ll:obenhof ( 1925·1 928) 
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Logistics and spatial system 

In the logistics and spatial system it becomes 

clear how the indirect influence of Wagner 

by means of his teachings was present. The 

vision of Wagner about the city as a setting 

where the life of the modern inhabitant of the 

metropolis would toke place seems also visible 

in the typology and architecture of the Wiener 

Hofe. An example of this is the simplification of 

architectural forms. According to Peter Behrens, 

who was an influential German architect with an 

interest in new ways of urban dwelling during 

that time, the model of metropolitan life those 

days was kinetic and mobile. Because of this 

the inhabitants would be easily distracted. 

Image 013 I Diagram of different sca les Neustiftgaue 40 
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According to him this meant that designing for 

the city is designing by means of simplification 

of architecture 1, so making architecture into a 

type. This leads to a clear articulation of the 

different urban blocks. Wagner also used this 

way of thinking to react on metropolitan living. 

He translated this in his architecture by taking 

into account that there were different ways in 

which the building could be seen. These points of 

view were based on the distance to the building 

and the speed the trespasser would have when 

seeing the building. In his design therefore two 

different scales where taken into account. 

Firstly there was the metropolitan scale. This was 

the scale on which the building would contain a 

certain monumentality. In the case of the building 

on Neustiftgosse 40 (image 01 3) Wagner even 

chose to give it a topographic significance 

by means of a logo which marked the site. 

Together with the contours of the building this 

is the first thing that is noticed by the spectator 

and is mainly to be seen by rapidly moving 

automobile drivers. After this first view a closer 

spectator would see an articulation of the 

internal organization, which is done by visibly 

marking the program on the fa~ade. 

The next scale is the local scale. On this scale 

intimacy was the goal. Ornamental effects on 

street level should toke care of this effect. In the 

words of Adolf Loos: '~I street level architecture 
has to strike its g1·eatesl chord" since "modern 
111a11, who hurries through the streets, sees 011ly 
that which is at his i?lje level." 2 

In the gemeindebauten these two scales are 

also visible. They ore to be seen in the different 

treatment of the facades at various sides, 

the street-side and courtyard-side. Just as in 

Wagner's designs it is the monumentality that first 

appears to the spectator. The gemeindebauten 

have the same sort of iconographic en clear 

forms that are easily understood for the fast 

driving automobiles. And even the structured 

presentation of the inner organization is visible 

in the fa~ade. On the local scale, which is to 

be found at the side of the courtyards, there is 

much more detail visible. The kind of detail that 

is to be found here is visible in a diversity of 

textures, small variations in the various facades 

and scaled ornamentation in certain elements, 

such as balconies and portals. The intimate 

atmosphere that is created in this way enhances 

the function of the collective courtyard on the 

inside. 



'fn the courtyards ... {a] system of irregular 
nlley ways ... wears an air of adventure. The 
interest of a shndow round a corner is an 
inPilation to irwestigate further. A hidden 
light nt Hight gives an atmosphere of 111ystery. 
There nre terraces at differeHt levels, pointed 
archways leading to enclosed courh;ards over 
wllich hang an almost 
ntoHastical peace." 3 

It can be said that the inner courts of the Wiener 

Hofe function as a link between de city and the 

dwelling space. They provide a slow transition 

from the busy urban conditions to the more quiet 

and private spaces inside the building blocks. 

The slow transition happens in different ways. 

First of all there is the transition as a sort of 

ritual, when approaching the buildings from the 

outside. Most superblocks are marked by 'towers' 

at the corners of the building. These corners 

mark a change in enclosure. The monumental 

character of the entrance gates emphasizes the 

act of closing off an area that can be seen as an 

'inside'. It works as a keyhole for the inner court 

that is to be found behind this barrier. 

When one is inside this archway the enclosure 

marks a clear cut view for the subject. From this 

moment every look and every move seems to 

be directed. The whole area works here as a 

space of the 'in-between' between the public 

and collective domain. 

"Om stares, nstonished, and asks oneself 
in wonder: Ts this the enormous palace of n 
millionaire, is it a castle, or a museum or what 
else could it be? ... On stridi11g tllrougll 1/ze 
gatewny, a new surprise follows. 011e stnnds 
before m1 overwhelming gnrden courtyard, 

and is again thrown into confusion; Is this 
the jousting court of a fortified castle, or the 
mnrket squnre of a medieval town, framed by 
houses of uniform height?" • 

Once inside the courtyard the collectivity and 

functions of the space are not clearly defined. 

Different forms of collectivity are to be found 

in different courts, because they are used for 

different functions. The more public courts, 

which encompass whole streets, often function 

very differently from the ones that are more 

collective that can for instance be used for a 

community center or a playground. The next 

transition between the collective and private 

space is made in the form of the staircase which 

leads to two or four dwellings on every floor. 

This transition is also clearly marked. Once one 

enters the private domain of the d welling, there 

is another small transition zone between the 

front door and the living kitchen. The entrance 

hall should provide some extra privacy. The 

spaces for the living, such as washing space and 

kitchen, open towards the side of the inner court, 

so a mother can keep an eye on her chi ldren 

while cooking. 

Secondly, the courtyards also brought together 

different scale levels. The spectator or inhabitant 

of the new social housing unit underwent here a 

shift from a dynamic metropolitan scale towards 

a more domestic scale. The strategic places 

among different public transport hubs and axes 

Image 014 I Oiogrom of differences insidc/ ouhide Bebelhof 
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Image 015 I Tronsition from dry to dwelling 



Image 019 I Portal and entrance to staircase at Kari-Marx.-Hof ( 1926) 

Image 016 I Rabenhof inner courtyard 

Image 017 I Rabenhof entrance gate 

Image 018 I Rabenhof arched street 

Image 020 I Rabenhof gate for pedestrians 

Image 021 I Rabenhof playground 

ensure the gemeindebauten to function on a 

scale of the metropolitan area. It is the collective 

use of the inner courts that play an important 

role in the transition towards the neighborhood 

scale. The court mediates in this case on the one 

hand by accommodating mechanical transport, 

and on the other by being a place where one 

can rest, play or make use of the collective 

facilities. In this way it forms an important social 

hub and also corresponds with the metropolitan 

life, but it also functions as private-collective 

space with collective facilities for the small 

community because it possesses facilities such as 

laundry and child day care. 

Finally it makes the link between various speeds. 

There is the speed of mechanical transport like 

car or train and there is the slow pace of the 

pedestrian. The facades on the outsides of the 

gemeindebauten correspond more to the fast 

mechanical transport. The courts make the link 

between different forms of slow traffic. In most 

cases the different courtyards posses a change 

in height by means of stairs. The different levels 

that exist here emphasize staying rather than 

moving. Other parts of the court are more open 

for traffic and provide the accessibility and 

movement. 

When we trace this to the work of Wagner, 

there are again some similarities to be noticed. 

In Wagner's stadtbahn stations for example, 

although it is a type that is completely different 

in function and form from the gemeindebauten. 

In these stations, which where realized two 

decennia before the time of Red Vienna, the link 

between difference in scale (from local scale to 

metropolitan scale) and between differences 

in speed (from the pace of the pedestrian to 

the speeding public transport system) are 

clearly present. A number of architects such as 

Heinrich Schmid and Hermann Aichinger who 

designed the very influential Fuchsenfelderhof, 

were inspired by the stations as a link between 

different networks and by the concentration 

of urban functions around the hubs. They were 

fascinated by this complex system and saw this 

phenomenon as essential part of the life of the 

metropolitan dweller. It can be said that their 

influential social housing blocks share a same 

sort of complex clustering of urban functions 

and networks. 
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Ima ge 022 I Schemolk seclion shows connecllon between dwelling and cily lhrough counyord wilh collecrive focililies 

Reflection 

The aim of the social democrats was to make character provided a strong appearance in 

the proletariat aware that they are a part of the city's fabic.The new social housing gave the 

society. By concentrating the proletariat housing proletariat a recognizable face and a strong 

with cultural and public facilities and in this way home base. Secondly the proletariat was given 

involving the proletariat in the culture of the city for the first time in the history of Vienna a public 

itself, the proletariat was given a significant space that was theirs. 

place within society. Hereby the blue collar class An unforeseen consequence of the upgrading 

got the idea of being an important factor for a of the proletariat however was that the border 

successful society and being a significant part between middle class and proletariat actually 

of their environment. Typology and architecture became stronger because of this. An introvert 

played an important part in reaching this goal. enclave within a network of these kinds of 

Many influences came from Wagner and this enclaves was the result. The ideological goal 

lead to buildings that had a specific character. that was at the basis of both the Austro-Marxism 

The size of the buildings together with the and the GroBstadt of Wagner, a homogeneous 
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metropolis where the separation between 

middle class and proletariat dissolved, was not 

achieved through this. The resources that were 

deployed for the leveling of the classes proved 

to be the same resources which lead to the failure 

of 'Red Vienna'. By giving a renewed position to 

the proletariat in society, through self operating 

clusters of facilities and dwellings, the designers 

established a firm block for the proletariat 

within the city. Although this improved the living 

conditions of the proletariat it did not lead to 

the mixture and to the homogeneous city that 

the two ideologies tried to achieve. 

The superblocks also had their influence on 



the program of the social democrats and their 

ideology. The built prototypes were used as a 

model for a future political manifest. In this way 

they changed the political discourse of the social 

democrats. The gemeindebauten also contributed 

to the polarization of political ideas within the 

social democratic party in that can be explained 

by their own success. Because of the success of 

this kind of public housing the social democrats 

made the mistake by measuring their political 

success from the success of the gemeindebauten. 

Ideologies and politics became so strongly 

interweaved that to a certain point the social 

democrats even saw culture as a substitute for 

politics. So this radicalization can be traced to 

the success of the gemeindebauten in which the 

social democrats saw one of the most successful 

mediums for delivering the party's ideology and 

by whose means the party succeeded to obtain 

cultural power. However, this cultural power 

proved to be not enough to maintain a political 

stronghold and to expand their political and 

cultural beliefs. 

Still, the most significant successes of the 

gemeindebauten can be found in their political 

influences. The gemeindebauten marked a time 

when the notion became clear that the project 

There is also a very contemporary influential 

aspect of the insertion of the Wiener Hofe in the 

city of Vienna. In the realized gemeindebauten 

and even in Wagner's vision of 'die GroDstadt' 

capitalistic models can be found. The social 

democrats implemented a network of social 

and cultural facilities in the commercial system 

of Vienna, because this complemented their 

ideology; change through democratic reforms 

instead of revolution. 

In a more urban context it is interesting to see 

that the Wiener Hofe where implemented as a 

part of the city by means of linking it directly 

to the urban networks and offering public 

space. The walkthroughs and the publicly 

accessible facilities create a semi-public sphere 

in the urban fabric instead of the feared 

closed communities. In this way the clustering 

of different gemeindebauten and inner courts 

created an extra network and public space to 

be used by the entire city . 

In the end, the strong esthetics and urban 

placement of the Wiener Hofe did connect the 

city with the proletariat, mainly through the 

facilities and the inner courts, but this also made 

the buildings such an effective propagandistic 

tool that the ideology of the politics was 

of enlightenment through built utopias wasn't affected by it. 

merely to be reached by means of totalitarian 

regimes and disciplinary methods. The social 

democrats actually gave the proletariat the 

freedom of choice and only created a possibility 

for the proletariat to accept their ideology and 

cultural values. 

Image 023 I The fall of the Kori-Morx-Hof and the ~odol democrotfc 

reg1me 
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Sphere analyses 

The Greek were the first to think of the 

city from a social point of view: polislife. 

The city was a manifestation of social 

relations built in stone. The Greek idea 

of city, society and civilization resulted in 

clear divisions and well defined spheres. 

They can be typified as the Agora, the 

Oikos, the Acropolis and the Necropolis. 

All space in between and surrounding 

these spheres can be classified as Space 

for the goats. All this space can be 

surrounded by a border. This border is 

typified as Emporion. 

Can these spheres be recognized 

in other city-like-structures; can we 

superimpose this scheme? We found 

out that the inventory of the Greek is 

no longer conclusive, keeping in mind 

the changes and new developments 

which have taken place in the last three 

millennia. 

It is a necessity to redefine the 

spheres, and add one new sphere (the 

Subjugated space, which was born with 

the urbanisation and industrialisation, 

when part of the Space of the goats got 

a function). 

We analysed all nine projects by 

making an inventory of the spheres in 

every project. Analyzing in this way 

clarifies their internal social relations, 

and makes it easier to compare them on 

this level. 
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1st sphere: space of ex-and interchanging 

Formerly known as [Agora]: (ageiroo = to 

assemble, collect) 

-The nexus of social life: market/ debates/ 

legislation/ justice/ place for all; 

- In a way defined area, easily accessible for 

the participants of social life; 

- Highest possible public level (society); 

- Place of accumulation, interaction, trade. 

2nd sphere: secluded space 

Formerly known as [Oikos]: (oikonomia 

=economy, providing basic necessities, 

household) 

- Private space, surreptitious and very distinct 

from outer world; 

-Smallest functional entity, protected from the 

outside; 

- Building exterior has no public function; 

- Realm of the basic needs as a shelter. 

3rd sphere: other space 

Formerly known as the Acropolis or the 

Necropolis 

-Temporary step out of society set apart from 

daily life or 'normal' social/public life; 

- Showing very distinctively appropriated, 

developed or designed for its specific function; 

- A place with strong feelings for tradition and 

rituals; 

- Reflecting/ criticizing/ mocking/ preparing for 

real life: public and private realm; 

- Heterotopy as described by Foucault. 

4th sphere: subjugated space 

Combined spheres of the Agora and the Oikos 

- Space necessary for the system to work; 

- The first and the second sphere depend on 

this sphere; 

- Urbanisation is subjugating the leftover 

space, giving function to the 5th sphere; 

- Industrialisation is subjugating the leftover 

space; submitting it to mechanisation. 

5th Sphere: Space of the goats 

- Non (or low) programmed: leftover space; 

- Space to be appropriated by different users 

for different functions. 

Em porion 

- The border between "outsiders" (belonging to 

some realm) and "insiders"; 

- Zone of transit ion (harbour, marketplace). 

,----., space for ex- and Interchanging 

~== secluded space 
other space 

subjugated space 

c==:::::::J• space for the goals 



Scale of the city 

Within the city the Wiener Hofe con be seen 

as the private, secluded spaces. The people 

live there and the buildings ore scollered all 

over the city. On this scale you con see them 

as having the some function os all the other 

buildings used for dwelling. The intention was 

to let the old city centre function as the place 

for culture and tradition. As proposed in Olio 

Wagner's GroBstodt it should be the other 

space (third sphere), which would function aport 

from the normal life on this Iorge scale. 

By looking from a closer viewpoint to the 

arrangement of the superblock within the city, we 

con get a beller understanding of how the blocks 

really worked in the urban fabric. Here, on the 

scale of the neighborhood, the superblocks still 

function as dwelling units for the people that live 

there. The area surrounding the Wiener Hofe is 

used as Space for the goats. Nothing seems to 

be planned there and the people use the space 

for different functions. The only ports that ore 

planned belong to the subjugated space. These 

ore the main connections with the rest of the city 

(or the other superblocks), such os a train station, 

railways and the Iorge roods. These hove the 

function to serve the urban dweller to get from 

point A to point B without any sub-interventions. 

The surrounding blocks don't ploy a role in the 

lives of the superblock-dwellers, but they might 

be noted as belonging also to the 2nd sphere 

(secluded space), though for another group of 

people. 

Image 024 I Diagram ~cole Vienna 

lmClge 025 I Diagram ~le neighborhood 
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ln1oge 026 I Diogrom scole ~uperblock 
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Scale of the superblock 

On the scale of the superblock itself there 

is a lot more variation in spheres to be seen. 

Within the building dwelling units are clustered 

next to the more public facilities. These public 

facilities bring social life in the volume. Here the 

interaction between people takes place. The 

different courtyards each have different facilities 

surrounding them and although most courtyards 

tend to be space for the goats, there is also the 

possibility of an invasion of the interchanging 

sphere through one of the adjoining public 

facilities. The roads surrounding the block and 

also the ones passing through it make the system 

of sphere work in its context. The mechanized 

traffic has taken over this former goatspace and 

it is now used as specific fast connection. Finally 

the archways form the transition between the 

streets (metropolitan scale) and the courts 

(scale of the build ing/ dwelling). They can in this 

way be seen as the so-called Emporions of the 

plan. The towers next to the road leading to 

the central square tend to do the same for the 

traffic passing through the block. 



Scale of the dwelling 

The smallest unit in which the spheres con be 

found here is the dwelling. Before some one 

enters the dwelling one has to go through two 

Emporions. The first one is at the ground floor 

when one enters the staircase. This marks the 

transition between the collective courtyard and a 

less public area. The stairs ore not programmed 

and con therefore be seen as 'space for the 

goats'. At the front door of the dwelling a 

second Emporion makes the connection with the 

private space. 

Within the dwelling not every room is meant 

to serve as private/ protected space. Only the 

toilet and the bed-/ living room appear in this 

way. The 'wohnki.iche' has a different purpose. It 

is the space for interaction with the outside. For 

example a mother con watch her kids from there 

when they ore playing in the inner courtyard. 

And it is also the place where guests ore 

received, so it becomes the public place of the 

house. The scullery (adjoining the wohnki.iche) is 

the industrial port of the dwelling, which is used 

by the inhabitants to provide them with the basic 

need, like food. It con be said that this is the 

subjugated space on the scale of the dwelling. 

In zoning the most private and secluded port of 

the house lies at the end of the route. The whole 

building provides the transition toward this area 

and within the house here the inhabitant con 

retire. But it is no place to really step out of real 

life and it is not the other space (or third sphere) 

as seen in for example the oikos of the polis. This 

means that people hod to look for it in a place 

other than their own dwelling. 

Staircase Toilet 

Image 027 I Diogram scale dwelling 

WohnkOche Room 

Entrance halt 
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Favelas, an introduction 

'Favela' is the Brazilian name for slum or 

shantytown. The slums are found in major 

metropolitan areas and provide shelter for the 

marginal parts of society. Most of the times 

they are underdeveloped areas with their own 

organization and they can be found in the 

peripheries of major cities. In some circumstances 

they can be situated very close to the city centre. 

The illegal character and the many uncertainties 

provide these shantytowns with a continuous 

change. The shantytowns can be explained as 

self-organizing complex structures, or complex 

systems. It is for this reason that each slum is 

unique, as different input factors in the system 

will have different outcomes. Therefore a slum 

cannot be described or analyzed as being one 

specific type of urban structure. 

Complex systems like the favelas cannot be seen 

as a sum of its elements or as clearly defined 

interconnected relations. It is for this reason that 

our research w ill focus on some of the principles 

that are present in the self-organizing system 

of a favela and not on the total system as a 

whole. By analyzing these principles we hope 

to provide ourself with a better inside look on 

how bottom-up urban structures can function. 

The final result w ill not be a definite model of 

a favela, but it should give a clear picture on 

the impact of the many influences that can be 

present inside these urban areas. 

The development of a favela depends on 

specific circums1ances. These circumstances are 

acting on different scales and are changing 

over time. They have different causes- political 
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influences, economical influences etcetera. In this 

research we tried to look at the complexity on 

d ifferent scale levels between city region and 

dwelling. All the elements we found interesting 

were put into a large matrix with on the axes 

the Scale, the Aspect (influences) and the Time. 

In this way we created an easy overview of the 

total complexity in which everything is connected 

(image 001 ). 
As a case study for the matrix we analysed Rio 

de Janeiro with more than 700 favelas. On a 

smaller scale level we took a specific favela 

called Mangueira, combined with additional 

information from other researched places all 

over the world. In this booklet we put all the 

different maps we have made for the matrix. 

"The inleradion among consliluenls of lhe syslem, 

and lhe inleradion be/ween lhe syslem and tis 

environmen~ are of such nalure /hal lhe syslem 

as a whole cannol be fully understood simply by 

analyzing tis components." 

{Cillier.,:, 1998 from Stephanie G eertmon p38} 

image 000 I overzicht von fa vela Rocinha, Rio de Janeiro 

image 00 I I opge~elde ma trix anoly$e favelas. 
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Rio de Janeiro over time 

Rio de Janeiro is one of the cities in Brazil that 

has a very large number of favelas nowadays. 

The development of the first favela is dated to 

the end of the 19th century. Returning military 

forces from the Caudos Mission got approval 

from the government to build their own dwellings 

on the Morro do Providencia, a hill near the 

center of the city . The poorest families were 

unable to afford even the lowest rents, because 

of the congestion in the city centre of Rio. They 

followed the lead of the returning military and 

started to construct their own houses on land that 

did not belong to them. This process continued 

in the 1920s and the city plan of 1 930 (Plano 

Agache) even describes a 'semi nomadic 

population' living in the hills (image 003). 

In the beginning of the 1 930s a depression in the 

rural areas marks the beginning of the first major 

wave of rural migration towards the city. A loss 

of trade relations during the world depression 

forces Rio to promote domestic manufacturing 

with the favelas for this space. These processes 

intensified after the 1964 military coup, when 

squatting was spreading out over the whole city 

(image 004). 

Between the 50s and the 80s the most dramatic 

rate of urban population growth occurred, 

which was due to a stimulation of industrial and 

commercial expansion in Rio. A growth in number 

and size of favelas was also noticeable. When 

the International Monetary Fund (IMF) also 

enforced the Structural Adjustment Programs 

(SAP's) to reduce the incomes of moderate 

and middle classes in the 1 980s, a significant 

number of these groups decided to move into 

the squatter settlements, because no taxes had 

to be paid inside these favelas. 

At the end of the 20th century an upgrading 

program was initiated for older and more 

favorably situated favelas. The 'Favela-Bairro' 

program tried to integrate these neighbourhoods 

with the rest of the city (image 005). 

with high protective tariffs. This stimulates new Internal periphery 
industrial development in Rio de Janeiro and 

moves the industry from core to periphery. The 

favelas go along with this economic change, 

and further expansion follows the railway lines 

through 'Zona Norte'. 

In 1 947 the 'Squatter Settlement Extinction 

Commission' was founded. They practiced 

favela eradication and tried to transfer groups 

of squatters to housing developments in other 

parts of the city. Real estate speculation on sites 

that were previously ignored began to compete 
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If we look at the development of Rio over 

time, the question arises why the slums are to 

be found in certain areas of the city. This has 

a lot to do with the geographic features of 

the specific places. The favelas popped up 

especially in places, which were unused and not 

appropriate for normal use. These places were 

for example, the slopes of hills and mountains, 

flooding areas of rivers and swamp-like areas 

(image 006). These sites brought along a lot of 

construction difficulties. The steep slopes gave 

construction problems and flood areas faced 

major water problems. Once in a while buildings 

got flooded or collapsed because of landslides 

or construction failures. 

However, not only the building conditions were 

a problem but also the fact that a lot of these 

areas were located inside the ecological zones 

of the city. The expansions of the fovelas over 

hilltops and through the forests where seen as 

a threat to these green areas. Measures like 

the eradication of slums or the protection of the 

ecological zones by fencing were undertaken to 

prevent further developments. 

Another aspect, which was apparently very 

important for the location of the slums, was the 

proximity of industrial and economical sites, like 

a factory or the central business district (image 

007). People who came to the city wanted to 

be as close as possible to job opportunities, so 

for that purpose the areas directly adjacent to 

industrial and economical sites were suitable. 
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0 city 

time: 
2000 

scale: 
city region 

aspect: 
geographical 
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time: 
2000 

scale: 
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aspect: 
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CBD central business district 

time: 
2000 

scale: 
city 

A zone of modern expensive high rise apartments, adjecent to the CBD 
- occupied by wealthy elite 

B high socio economic status sector, extended outwards over time 
- housing for executives and professional classes ( + own commercial cores) 

C zone of average quality housing 
- housing for middle classes 

0 zone of poor quality permanent housing with basic amenities 
- working class housing for those with formal employment 

E sector of low cost government built houses 
- housing for residents displaced from favelas 

F favelas surrounding the industries near the central areas of the city 
- housing for the poor, some of them with jobs in the city centre 

harbour area, industrial zone 

industrial zone 

geographical features; mountains, swamps, forests 

image 008 
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Case Mangueira 

When looking for a case study of a favela 

in Rio the Janeiro it becomes clear that the 

chosen case should contain different stages of 

favela development. In the case of Mangueira 

different stages of urban consolidation can 

be found. The density and upgrading to a 

neighbourhood of the city (asphaltification), 

which are the characteristics of older and 

more developed favelas due to restricted 

expansion, can be found in Mangueira. Next to 

this aspect Mangueira also provides insights in 

less consolidated favelas, because the hillsides 

still provide some space for new expansion and 

settling (image 009). 

The bird's-eye view of the favela shows why 

Mangueira can be seen as a typical model of 

a favela in Rio de Janeiro (image 009, image 

01 0). like most of the favelas, Mangueira is 

situated on a steep hill which is generally too 

steep for commercial development. It shows a 

growth where the slum climbs up the slopes of a 

favela Mangueiro 

• 4 I 00 housing unlls 

· 26,71 ho. 
· highest topographic line: 1 20 m. 

· population: 21 500 
·density: 80 0 people/ he. (8x density city center Amsterdam) 

hill from a base point situated at the bottom of 

the hill adjacent to a main highway. The favela 

becomes less accessible higher up the slope of 

the hill and therefore the only real connection 

with the rest of the city can be found at the 

bottom. Because the density is less at the top 

of the hill, the most crowded and the liveliest 

places can also be found at the foot of the hill 

where it connects to the rest of the city. 

Facts and Figures 

Mangueira is located in the north-eastern part 

of Rio de Janeiro near the central business 

district (image 01 0). Here the inhabitants of 

the favela or 'favelados' try to find a job in the 

service- and other non-manual businesses. In the 

adjacent harbour and industrial facilities manual 

labour can be found. 

A difference in social status between favelados 

and non-favelados is clearly shown in a 

survey by Janice Perlman [1976] about the 

difference in income in this part of the city. It 

facts according to the Institute for Housing and Urban development Studies, Rotterdam ( 1 996) 

image 009 

shows a differential mean of almost 360% due 

to unemployment and erosion of the formal 

sector. This gap in income is evermore widening. 

Nowadays higher job entry standards are 

required and there is an increasing need 

for specialized labor in for example the IT 

business. One of the larger pools for occupation, 

housekeeping for the middleclass, is shrinking 

due to a middle class pinch. The construction 

industry is providing less construction jobs due 

to the urban consolidation of the city. Besides 

these factors a job exodus can be seen with 

the government moving to Brasilia and large 

proportion of businesses, education and culture 

moving to Sao Paulo. 

51 



....... 

time: 
2000 
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scale: 
city 

aspect: 
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f.;.; :I Manual Labour 

~==~=~~ Non-Manual Labour 

Earning differentials per month in oentre Rio. Favelados vs. Non-favelados 
Area of residence favela non-favela Differential 
North zone R$ 361 R$ 1.284 355,7% 
South zone R$ 437 R$ 2.476 566,6% 
West zone R$ 368 R$ 564 153,3% 

Occupation Favelados 
Non-Manual Labour: 21 o/o 
Manual Labour: 41% 
Not Working: 39% 

Unemployment and erosion of formal sector 
- Higher job entry standards 
- Middle class pinch - less maids 
- Urban consolidation - less construction jobs 

. . . . . . . ~.:·:·:·:·:·:·:·:·!·~· 

··=~=====~=·· 

- Increasing need for specialized labour - especially in information technology 
-Job exodus to Brasilia (govt.) and Sao Paulo (business, education, culture) 

image 010 
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image 011 

• commercial buldllngs 

• public bulldlfl9 

• mixed use 

sports 

time: 
2000 

scale: 
favela 

aspect: 
social, economical 
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high low 
density 

• commercial / public buildings 

Facilities and commerce 

Corresponding lo economic rules the commercial 

buildings emerge along the main entry routes 

(image 011 ). Other public facilities like schools 

and the dancehall are spread out all over the 

favela. Sports also claim an important role in the 

favela. Main social activity spaces like soccer 

fields cannot be claimed by individuals who 

need ground for settling. This is not the case for 

the rest of the favela, where the ever increasing 

densification puts pressure on the public space. 

Infrastructure 

~~]t:;;:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~111!!1~'11= treelike, hierarchical structure, combined r-"L..._,.,.._.-4'~'2'~-;;;-~~ l: ~C:m~ith a fine network of small connections, shows 

growth over time (image 013). 

routes a 



image 013 

• infrastructure 

0 favela contour 

time: 
2000 

scale: 
favela 

aspect: 
geographical, social 
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Social Hubs 

Because of the densificotion there is ol lot of 

program put together on certain places. These 

places ore still open for public use and ore 

utilized for a great variety of purposes. In this 

way places con be seen as being ambiguous in 

themselves. Examples: hanging the laundry next 

to eating dinner on the roof structure, sporting 

next to dancing on the soccer f1elds, washing, 

and resting next to the public water top etc. 

These spaces remain open and ore not claimed 

by individuals because of their place in the 

public sphere of the favela. 

Living under the pressure of poverty also 

urges certain escapism behaviour. This con for 

example be seen at the soccer playground 

where children ore dreaming of a career at 

a professional football club. Some other social 

activities outside the favela also seem to function 

as on escape (image 0 14). Going to the beach 

con be seen as a major form of escapism. The 

beach is the only place where the difference in 

social doss is absent on the first notion, because 

nobody wears any signs that show their origin. 

The some can be said about the carnival where 

temporarily all differences ore neutralized. 



lmoge 0\ 4 

time: 
2000 

scale: 
favela 

aspect: 
cultural, social 
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Cross-section 

The cross-section of a favela shows the 

development in time (image 0 16). The section is 

representative for most Rio favelas. It becomes 

clear that there is an uphill decrease in density 

and quality of building materials. There is also a 

big difference in activities and use of the public 

space. To make it clearer and show the diversity 

in different areas in the favela, the section is 

subdivided in 5 zones. 

The first zone is the street, located at the 

bottom of the hill. This zone can be seen as the 

public zone. Here is the connection to the city's 

transportation system. It acts as an 'in-between' 

space between the 'asphaltos', or formal city, 

and the favela. A clustering of services and 

commerce can be found in this area. This is the 

primary space for public life. 

The second zone houses most of the commerce, 

services and dwellings within the favela. It is 

a dense area with multi-storey buildings which 

appear to be high-rise. 

58 

The third zone partly consists of dwellings. There 

is still a strong urban consolidation of multi

storey buildings. In this area commerce and 

services are more spread. 

The fourth zone mostly consists of dwellings. 

There is some urban consolidation. This zone is 

made out of single and two-storey buildings 

with little commerce and services. 

The fifth zone is a dwelling zone. There is no 

urban consolidation, just single-storey buildings 

and no commerce and services. 

Different kinds of characteristics and use 

underline the urban consolidation. Zones one to 

three are facilitated with "good" infrastructure. 

Roofs are used as extra space for the dwellings. 

You can recognize the congestion and multiple 

use of space. 

In the fourth and fifth zone is litte to none urban 

consolidation, which results in bad infrastructure 

and no public spaces but residual space. The 

material use is very primitive. 

imoge 0151 imp(essions olongside section 

lmoge 0161 crou-~ection 



.. . 
Zone 1 

time: 
2000 

scale: 
favela 

aspect: 
geographical, social 
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T- and Y- Junctions 

In a dense structure lilce fhe Ia open spaces 

are rare. The different ~ iP.Qces that survive 
the densificotion ore ln Irian)~: ses the T- and 

Y · jundions fhctt emerge o f the combined 
iriftwnces of fhe densilfeotiori o f dwellings and 

the consolidation of lure alongside. 
This growth ,..., ill dlfirlriltil 
possesset o difference hto
jundiotM JMd to result in Ci't 
spot lot- ,_,. 

T }unction 
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Model of growth 

Analyzing the unique structure of the favela 

the concept of growth over time is of mojo; 

importance. The growth of the favela is based 

on some simple principles. These principles, 

like the clustering of dwellings around the 

existing infrastructure, ore logical mechanisms 

developed as answers for some simple, 

functional and economical questions. It is very 

interesting that these simple principles ore able 

to organize a very complex system. Within this 

system a richness of diversity is developed. like 

the different clusterings of buildings that ore 

shown in the figure (image 01 8). 



time: 
six stages 

different phases of growth 5 

imoge 0 18 

scale: 
favela 

aspect: 
geographical, social 
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diversity in clusterings 
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period 1 

period 2 

period 3 

period 4 

final 

imoge 01 9 
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time: scale: aspect: 
four stages favela geographical, social 
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time: 
2000 

scale: 
favela 

People are afraid to leave their homes, which results in a decrease of social 
capital. 

Residents associations are taken over by dealers. In this way 
residents lose bargaining power. 
There is less Social capital : there is less participation, less 
community unity, less trust in neighbours and less socializing. 
A diminishing of job opportuni~es. For infonmal jobs networking and 
socializing is essential, because the information is passed on verbally. 
There is a fear among service providers and commercial 
establishments to enter the Favelas 
There is a renewed link between Favelados and criminals 

A countermovement to this violence is found in the formation of groups of 
m11itias within the Favelas. 

These are former fire- and policemen 
They get rid of the drugs dealers 
They are more involved in the life of the Favelados 
Favelados have to pay for the protection by these 'private armies'. 

image 020 I Janice Perlman in Viewing urbon poverty ocross time ond space 2003 

aspect: 
cultural, social, economical, political 

Percentage of Favelados or anyone of their family who have been a victim of: 

robbery 

mugging 

attack 

murder 

attempt of attack 

breaking and entering 

24% 

~~~~~~~20~% 
:===::::::;-~117% 
~==:::::::115% 

police eJIIorsion 115% 

eJIIorsion c::::J 7% 

rape ~1% 

sexual abuse ~ 1% 

Acts of violence against the community in accordence to Favelados: 

police 22% 
traffid<ers Ill% 

both 48% 
none 112% 

does not know c::::::::J7% 
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Influence organized groups Private/ collective/ public 

The social diagram (image 020) shows the most Public space is the product of social interaction. 

important organizations that have a positive or In a favela there is an absence of top-down 

negative effect on the shaping of the favela. regulating structures like architectural or urban 

Different groups like the police, drug traffickers, interventions. Therefore the product of social 

NGO's and militias have a strong influence on the interaction is evermore eminent. 

social growth of the favela. The police and drug Space in the innercity favela is scarce. This space 

traffickers are seen as the cause for the violence is under continues pressure. Especially public 

in the favela. The drug traffickers however can space is pressed to the minimum. It has been 

count on sympathy from the favelados because formed into a unique stale which characterizes 

of generosities. The militias have a somewhat the favela . The favelados are free to create 

dubious role in the favela. They are hired to their own " private space" without taking others 

keep the favela free of drug trafficking but they in account. Space is in a permanently stale of 

also can be seen as a non-governmental armed crisis. 

force. The negative influence of this violence Because of the pressure on public space in the 

inflicts the positive growth of a favela in multiple favela, a strict separation between the private 

ways like by a loss of community unity due to the realm and the public realm as it is known in 

renewed link between favelados and criminals. formal urban areas is not present in the favela . 
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What we know as the private, collective and 

public seems to be completely interwoven in the 

favela (image 021 ). 

The ambiguity of the public domain becomes 

evident. A whole spectrum of different uses 

and program mixes in the public space. The 

economical process is interwoven with the private 

and public domain: front rooms transform into 

small shops and streets or stairs are claimed by 

temporary shops. 

In spite of this ambiguity there is a noticeable 

hierarchy in the public realm of the favela. 

The route one follows from the asphaltos to a 

private dwelling follows different thresholds 

that mark a transition from a larger to a smaller 

collective. First of all there is the 'collectiveness' 

of the favela itself marked by the border, then 

there is the even more collective atmosphere of 

the little squares. Finally one enters the private 

area of the dwelling itself. 



image 02 1 

time: 
2000 

scale: 
fragment 

aspect: 
cultural, social 

Private Public 
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City of stairs 

Stairs are an important element of the 

geographic features of the slope-climbing 

favela. Public stairs function as the main 

transportation routes within the favela. Because 

of the urban congestion they also perform other 

roles like being the main place for dialogue, 

fight, trade and life (images 022). The stairs are 

the place where the favelados live their life, but 

also where the traffickers of drugs fight their 

battles with the special police or militias. This 

ambiguous character ensures many uses within 

the favela and therefore it can be seen as the 

streets and squares of the favela. 

The beginning of the stair system marks the 

boundary between the favela and the city . 

When entering a favela it is almost like entering 

a building or a collective unit. The windows of 

the dwellings towards the stairs are normally 

open because in the climate of Rio the place for 

living is on the street. This, in combination with the 

small dimensions of the alleys, creates a direct 

connection between public and the private. 

A lot of entrances and porches of the dwellings 

are provided with a small stair. These more 

privately owned stairs function as a connection 

between mountain slope and the ground level 

of the house and as a transition between the 

public and the private. Here, there is a delay 

when entering the dwelling. Besides this, they 

also function as a resting place or as a porch. 

Finally, there are the private stairs that are 

only accessible by their owners. When they 

are attached to the outside of the building, 

they give away the presence of more than one 

family within the house. 
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~tact by view 
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image 023 

time: 
2000 

~-private 
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scale: 
dwelling 

aspect: 
geographical, cultural, social 

1-public view 
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Economic Hierarchy 

In the public opinion there is a strong and 

romantic belief in the idea of growth by self

help. The idea is that the fovelados build their 

neighbourhood with their own hands and try to 

create a liveable environment. In reality there 

is a strong economical hierarchy to be found 

in the favela. The rental system here shows an 

obvious sphere of power. Middle classes outside 

the favela, either officially or non-officially, 

own the ground. The middle classes divide the 

pieces of land and rent the plots out to different 

families . The families that live on the plot pay 

their rents to the landlord. Thereupon the family 

builds a new storey or they can decide to rent 

out the slab that forms the roof of their dwelling 

to another family and earn some extra money. 

Subsequently this family can do the some so 

there is on economical hierarchy to be found in 

the stocking of dwellings itself. 

Economy 

The favela con be seen as on economically 

autarkic entity. Although it parasites on the city 

itself, it is known that the favela possesses on 

almost closed economy. Money changes o lot 

of hands within the favela before it leaves the 

favela. This economy works by incorporating 

different forms of specialized labor in the 

informal sector. The most visible form of this 

specialized labor is seen in the shops that ore 

situated in the main street down the hill in the 

densest area of the city. Besides these shops 

at the 'entrance' of the favela a network of 

smaller shops is situated throughout the whole 

area to provide the people with more basic 

living needs. 

Providing o lot of the products for these shops ore 

the small businesses which are being organized 

from inside the house. In these businesses the 

house works like o very small factory where 

they produce o specific product. The product is 

sold to the people or the shops in the favela. 

Sometimes the product is sold to bigger and 

legal business form the city of Rio de Janeiro. 

Because of the absence of formal services in the 

favela, the service economy is not developed on 

a high level. There are however some examples 

of people who earn their money with services. 

Like the public scooter transport and the post 

office, that solves the problem of the fact that 

people don't hove o registered moil box. 

There is also a lot of money floating through the 

favela by means of drug trafficking. This is o 
very lucrative business. The drugs ore sold on 

the main street where the favela and ospholtos 

meet. The gangs who control the business hide 

in the higher parts of the favela. In spite of the 

lucrative aspect of the trafficking business it 

brings o lot of violence to the favela . On the 

stairs of the fovelos armed conflicts between 

dealers and with the police and military ore not 

rare sights. 
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Basic needs: Small grocery shop 

time: 
2000 

scale: 
fragment 

D Shops more specialized 

D Shops basic needs 

Specialized: Food, retail, drugstore, ... 

The shops are situated in the main street down the hill in the most dense area of 
the city. A network of smaller shops is situated throughout the whole area to 
provide the people with basic living needs. 
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aspect: 
social, economical 

Microfactory 

A lot of small business is being organized from inside the house. The house 
works like a very small factory where they produce a specific product. The 
product is sold to the people or the shops in the favela. Sometimes the 
product is sold to bigger and legal business from the city of Rio de Janeiro. 



Trafficking 

time: 
2000 

scale: 
fragment 

Trafficking takes place at the junction 
of 'asfaltos' and favelas 

Drugs dealing is a very lucrative business. The dealers sell the drugs on the 
main street. The gangs who control the business hide in the higher parts of 
the favela. The business brings a lot of violence to the favela because the 
police and even the military are fighting against the drugsgangs. 

imoge 026 

aspect: 
social, cultural, economical 

Postoffice 

There are not a lot of services provided in the favela. The service economy is 
not developed on a high level. There are however some examples of people 
who earn their money with services. Like the public scooter transport and the 
post office, that solves the problem of the fact that people don't have a regis
tered mail box. 
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Dwelling 

When looking at a typical favela dwelling 

one obviously notices the pragmatic nature of 

its organization. The multifunctionality of the 

spaces evolved from the absence of physical 

space to bui ld on and a lack of money. 

The multi-storey dwelling is the result of 

extreme densifkation. In the different stages 

of densification one can see a narrowing of 

the public spaces. When the area is totally 

filled and the family has the money, the house 

will be modified so it can carry a new storey. 

A Concrete column structure with masonry inftll 

is the most favoured construction to do so. The 

family usually rents out the roof to another 

family to have a new source of income. An 

outside stairway connects the first layer to the 

ground level. Here the process of upgrading 

continues again from a shed to a masonry filled 

construction. A third or even fourth storey can 

be added in the years after that and these can 

contain either family members or new tenants. 



time: 
1 of 5 

imoge 027 

scale: 
dwelling 

aspect: 
social, cultural, economical 

floor l 

- ~eNing of on& family by composing o lemporary shock 

- fencirt9 off space for fvture expansion of house 

Motorlols 

- ranging front cardboard to p losllc ond wood 
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time: 
2 of 5 

image 028 
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Toilet 

scale: 
dwelling 

aspect: 
social, cultural, economical 

floor 1 

- saving period for brick' and other materials 
- first part of the ho1.1se is built 

- fence is upgraded 

Materials 

-mainly hollow b ricks 

elevation - roof of corrvgoted iron sheeh 



time: 
3 of 5 

image 029 

Toilet 

Kitchen 
Din1119 

scale: 
dwelling 

H 

aspect: 
social, cultural, economical 

floor 1 

- saving per iod for bricW~ and other ma terials 

- ne.>!ible construction allows for lrons formcnion of pion 

Materials 

-mainly hollow bricks 

-roof of corrugated Iron sheets 
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image 030 
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time: 
4 of 5 

__ _..J:I... .... ,...'JI Living 

Dining 
Kitchen 

Store 

scale: 
dwelling 

aspect: 
social, cultural, economical 

floor 1 

D 

floor 2 

- finalization of rhe plan 

- fle,.;ible construcllon i1 replaced by concrete and infill 

- f rant room Is being used as nore 

- ~econd family rents slob and builds shock 

Material~ 

· concrete beams and columns, infill of hollow bricks 

- roof slab of concrete 



---..i!o------:w u v 111g 
Dining 
Kitchen 

Store 

0 D 

DD 

ima g e 03 1 

time: 
5 of 5 

D 

scale: 
dwelling 

noor 1 

aspect: 
social, cultural, economical 

noor 2 

- second s to r ~o~y is bui lt 

- sl o b o f scc011d storey is rented out to a nother family 

- environmen t Is congested to a mmr.imum 

-stai rs p loy on lnlportont role In the separation of entrances 

Mater ials 

- concrete beams and columns, inflll of hallow bricks 

- roof slobs of concre te 
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Sphere analyses 

The Greek were the first to think of the 

city from a social point of view: polislife. 

The city was a manifestation of social 

relations built in stone. The Greek idea 

of city, society and civilization resulted in 

clear divisions and well defined spheres. 

They can be typified as the Agora, the 

Oikos, the Acropolis and the Necropolis. 

All space in between and surrounding 

these spheres can be classified as Space 

for the goats. All this space can be 

surrounded by a border. This border is 

typified as Emporion. 

Can these spheres be recognized 

in other city-l ike-structures; can we 

superimpose this scheme? We found 

out that the inventory of the Greek is 

no longer conclusive, keeping in mind 

the changes and new developments 

which have taken place in the last three 

millennia. 

It is a necessity to redefine the 

spheres, and add one new sphere (the 

Subjugated space, which was born with 

the urbanisation and industrialisation, 

when part of the Space of the goats got 

a function). 

We analysed all nine projects by 

making an inventory of the spheres in 

every project. Analyzing in this way 

clarifies their internal social relations, 

and makes it easier to compare them on 

this level. 

78 

1st sphere: space of ex-and interchanging 

Formerly known as [Agora]: (ageiroo ::: to 

assemble, collect) 

-The nexus of social life: market/debates/ 

legislation/ justice/ place for all; 

- In a way defined area, easily accessible for 

the participants of social life; 

- Highest possible public level (society); 

- Place of accumulation, interaction, trade. 

2nd sphere: secluded space 

Formerly known as [Oikos): (oikonomia 

::: economy, providing basic necessities, 

household) 

. Private space, surreptitious and very distinct 

from outer world; 

- Smallest functional entity, protected from the 

outside; 

- Building exterior has no public function; 

- Realm of the basic needs as a shelter. 

3rd sphere: other space 

Formerly known as the Acropolis or the 

Necropolis 

-Temporary step out of society set apart from 

daily life or 'normal' social/ public life; 

- Showing very distinctively appropriated, 

developed or designed for its specific function; 

- A place with strong feelings for tradition and 

rituals; 

- Reflecting / criticizing/ mocking/ preparing for 

real life: public and private realm; 

- Heterotopy as described by Foucault. 

4th sphere: subjugated space 

Combined spheres of the Agora and the Oikos 

- Space necessary for the system to work; 

- The first and the second sphere depend on 

this sphere; 

- Urbanisation is subjugating the leftover 

space, giving function to the 5th sphere; 

- Industrialisation is subjugating the leftover 

space; submitting it to mechanisation. 

5th Sphere: Space of the goats 

- Non (or low) programmed: leftover space; 

- Space to be appropriated by d ifferent users 

for different functions. 

Emporion 

- The border between "outsiders" (belonging to 

some realm) and "insiders"; 

-Zone of transition (harbour, marketplace). 

Legando 

...------, space for ex- end interchanging 

:

:::: •eclvded spoce 
ather space 

subjug ated space 

c==:::::J space for the g oats 
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lmoge 0331 scole of the favela 
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metrolljn 

Kaapaklreef 

groenstrook 

projockwenicht 
1 . Mamix Ka~ 

2. Marie. van der 8u1'91 
j 3. Ruud vM~ 

4. Floria von- BIQgolur 
5. Jan Lebbtnk 
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afbeelding links I FSI von 5 op een kcvel vcn 20000m2 

afbeelding rechls I kovelverdcling sredebouwkundig p ion met op 

ochrerg rond de bestoo nde structuren von de Bljlmermcer 



Stedebouwkundig ontwerpproces 

Het proces von de totstondkoming van he! 

stedebouwkundig plan is de belichaming van 

ons streven om de ideologische stad en de 

zelforganiserende stad samen te brengen. Het 

proces is bewust in !wee fases opgedeelt. 

In de eerste fase werd er door ieder van de 

lien deelnemende studenten een ideologisch en 

in hoge mate autarkisch plan ontworpen. 

in een volgende fase werden de plannen 

met behulp van een grid structuur bij elkaar 

gevoegd. De samenkomst van de diverse 

ideaalplannen leidde tot diverse conflicten en 

botsingen welke door een communicatief spel 

van mutatie, versmelting en afstoting moest 

worden opgelost. 

Deze botsingen werden nog extra onder 

druk gezet door een absurd hoge dichtheid 

verplicht te stellen in het plan, namelijk een 

FSI van 5 (de totaaloppervlakte vijf keer 

bebouwd exclusief parkeren) bij een maximaal 

te bouwen hoogte van 60 meter. 

Het verrassende eindresultaat is een 

schijnbaar chaotisch maar in de werkelijkheid 

uiterst intelligent ruimtelijk model waaraan 

ideologische en functionele uitgangspunten ten 

grondslag hebben gelegen. 

afbeeolding links I lop down planning in de Bijlmermeer 

afbeelding rechtsl bo!lom up orgonlsatle in de Billmermeer 

Locatie Bijlmer 

Als locatie is ervoor gekozen om het plan te 

situeren in de Bijlmermeer. De Bijlmermeer 

is ontstaan uit een utopische gedachte. 

Gedurende hoar geschiedenis zijn er echter 

verschillende bottom up structuren ontwikkeld 

die voor Nederlandse begrippen een uniek 

karakter hadden. De aanwezigheid van beide 

invloeden was voor ons te reden om deze 

locatie te kiezen. In het problematiseren van 

de specifieke problemen die in de Bijlmermeer 

aanwezig waren hebben we vervolgens 

afgezien. In de plaats van hoar als probleem 

geval te isoleren hebben wij juist geprobeerd 

om met meer actuele stedebouwkundige 

oplossingen hoar uit dit isolement te halen 

en te laetn aan sluiten bij het huidige 

stedebouwkundige debat. 
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Kavel9 

Het concept voor dit kovel was om binnen de 

grate structuur die noodzokelijk was, kleine 

en koroktervolle plekken te creeren, welke 

konden worden gecloimed door verschillende 

onderdelen von het programma. Hiervoor 

woren de Weense Hoven belongrijke 

voorbeelden, oongezien hier verschillende 

hoven worden omringd door een enkel 

bouwvolume, wot een intieme otmosfeer 

creeert. Een andere interessante referentie 
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hiervoor was Compositie IX door Thea von 

Doesburg; een schilderij woorin grodoties 

in school en overloppende elementen 

zorgen voor veel diepte. De ruimtes in deze 

compositie ogen dynomisch en gevorieerd. De 

verschillende delen zijn belongrijker don het 

geheel, iets wot ook in het antwerp is getrocht 

te bereiken. 

De gebouwvolumes in het kovel worden 

gevormd door de onregelmotigheden von 

diverse woontypes, woordoor gekortelde 

ruimte ontstoot oon de ronden von de volumes 

ofbep/ding links I functicoYerzicht en ontwerp kovel 9 
of bee/ding rachis I impressie van het theaterpleln met dooron1heen 

route~ op verschillende niveous longs de woonunits 

ofbeelding rechterpagino f overzicht tatoo I sledebouwkundig plan mel 

doorin oongeduld kovel 9 

welke divers zijn in korokter - zowel publiek, 

ols collectief, ols privoot. De gekortelde 

gebouwvolumes drogen bij oon de sfeer von 

de stedelijke ruimte, welke een dynomischer 

korokter krijgen. Het gehele plan heeft 

uiteindelijk een stedelijke ruimte, waarin 

iedereen zijn eigen specifieke plekje zou 

moeten kunnen vinden (zowel individueel ols in 

groepen). Ontmoetingen tussen de gebruikers 

en functies sloan centroal en zorgen voor 

dynomische reloties. 
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logistieke ontsluitingen outoverkeer in deelgebleden 

I 
I I 

__ l_- --· -- __ j 
loglsrieke ontsluilingen voetgonger In deelgebieden 

8 Openbareweg 

E3 Ringwegen 

Activiteiten strook 

~ 

0 

Parkeervelden 

Verkeers 
knooppunt 

Metrolijn 

__ • Oorspronkelijke 
kavelgrens 

- niveau -3m 

[TI niveau Om 

CJ niveau 3m 

CJ niveau 6m 

niveau 9m - niveau 12m 

niveau 15m -niveau 18m 

De twee logistieke kaarten Iaten zien hoe er 

op logistieke niveau een effkiente ontsluiting 

is verkregen. Rondwegen, aansluitend can de 

bestaande dreven ontsluiten de verschillende 

gebieden voor de auto en vrachtverkeer. 

De op verschillende hoogten verbonden 

maaivelden ontsluiten de verschillende functies 

voor de voetganger. 

De functieverdelingskaarl laat zien dat 

een uitgekiende balans tussen volledige 

functiespreiding en een incidentele clustering 

van verschillende functies mogelijkheden biedt 

om op een alternatieve wijze om le gaan met 

stedelijk gebruik. Deze wijze van verdelen 

geeft allerlei interessante mogelijkheden voor 

meervoudig ruimtegebruik en een intelligente 

omgang met beperkte ruimte. Er is gekozen 

voor een opzet waarbij verschillende functies 

die in exploitatie en gebruik van elkaar 

zouden kunnen proflteren geclusterd zijn. 

Op deze wijze is er een dienstverlenend 

cluster ontstaan waarin onder andere politie, 

brandweer en het ziekenhuis ondergebracht 

zijn. Daarnaasl is er op loopafstand van het 

station een cultuurcluster ontstaan wear naast 

een bioscoop en een theater Ievens horeca te 

vinden is. 

De functieverdelingsdoorsnede laat zien 

hoe deze spreiding Ievens is doorgezel in 

verticale zin. Functiespreiding gael hiermee 

de derde dimensie in. De verdichting van 

het voorzieningenniveau brengt hiermee een 

stedelijke structuur voort waarin in vrijwel alles 

voorzien is en kan er op meerdere hoogtes 

over openbare gebieden gesproken worden. 

oft>eelding recl1lerpogino I h.KJctieverdclingskaort en 

functieverdelingsdoorsnedes 
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ofbHiding bovenl morfologisdte- doonn.de kovel 1 tor 5 
ofbeftk#rrg r.dlh ~ opg~werk l e doontHtde ()~er ko'lle 1 to .5 
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of bee/ding boven I morfo!ogische doorsnede kove! 6 tor 1 0 

afbeelding rechls I opgewerkfe doorsnede over kavel 6 tot 10 
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Sphere analyses 

The Greek were the first to think of the 

city from a social point of view: polislife. 

The city was a manifestation of social 

relations built in stone. The Greek idea 

of city, society and civilization resulted in 

clear divisions and well defined spheres. 

They can be typified as the Agora, the 

Oikos, the Acropolis and the Necropolis. 

All space in between and surrounding 

these spheres can be classified as Space 

for the goats. All this space can be 

surrounded by a border. This border is 

typified as Emporion. 

Can these spheres be recognized 

in other city-like-structures; can we 

superimpose this scheme? We found 

out that the inventory of the Greek is 

no longer conclusive, keeping in mind 

the changes and new developments 

which have taken place in the last three 

millennia. 

It is a necessity to redefine the 

spheres, and add one new sphere (the 

Subjugated space, which was born with 

the urbanisation and industrialisation, 

when part of the Space of the goats got 

a function). 

We analysed all nine projects by 

making an inventory of the spheres in 

every project. Analyzing in this way 

clarifies their internal social relations, 

and makes it easier to compare them on 

this level. 
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I st sphere: space of ex-and interchanging 

Formerly known as [Agora]: (ogeiroo = to 

assemble, collect) 

- The nexus of social life: market/debates/ 

legislation/justice/ place for all; 

- In a way defined area, easily accessible for 

the participants of social life; 

- Highest possible public level (society); 

- Place of accumulation, interaction, trade. 

2nd sphere: secluded space 

Formerly known as [Oikos): (oikonomio 

=economy, providing basic necessities, 

household) 

- Private space, surreptitious and very distinct 

from outer world; 

-Smallest functional entity, protected from the 

outside; 

- Building exterior has no public function; 

- Realm of the basic needs as a shelter. 

Jrd sphere: other space 

Formerly known as the Acropolis or the 

Necropolis 

-Temporary step out of society set apart from 

doily life or 'normal' social/ public life; 

- Showing very distinctively appropriated, 

developed or designed for its specific function; 

- A place with strong feelings for tradition and 

rituals; 

- Reflecting/ criticizing / mocking/preparing for 

real life: public and private realm; 

- Heterotopy as described by Foucault. 

4th sphere: subjugated space 

Combined spheres of the Agora and the Oikos 

- Space necessary for the system to work; 

- The first and the second sphere depend on 

this sphere; 

- Urbanisation is subjugating the leftover 

space, giving funct ion to the 5th sphere; 

- Industrialisation is subjugating the leftover 

space; submitting it to mechanisation. 

5th Sphere: Space of the goats 

- Non (or low) programmed: leftover space; 

- Space to be appropriated by different users 

for different functions. 

Em porion 

- The border between "outsiders" (belonging to 

some realm) and " insiders"; 

- Zone of transition (harbour, marketplace). 

Legenda 

.------, tpoce for ex· and interchanging 

:

:::: secluded ~pace 
other space 

subiugo!ed space 

c==::~• space for the goats 



afbeek:Jing I sferel'lverdeling in doorsnede kovel 1 tot 5 

of bee/ding I sferenverdeling In doorsnede kovel 6 tot 10 
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Uitwerl<ing route 

In navolging op deze stedenbouwkundige ontwerpopgave heeft er een ontwerptraject plaats

gevonden waarbij individuele bouwblokken verder uitwerkt zijn. Tijdens dit proces is er een 

belangrijke verbindingsroute ontstaan die het merendeel van de projecten met elkaar verbindt. 

Vanaf het station verbindt deze route via de suq het hotel aan de activiteitenstrook. Vanaf hier 

vervolgt de route zich longs het winkelcentrum ncar de dansschool. Vervolgens loopt de route 

longs de suq weer richting het station. 

Wat deze route duidelijk aantoont is de wijze waarop interne doorgangen en plekken naadloos 

overlopen in, en onderdeel uitmaken van de grotere stedenbouwkundige verzameling van straten 

en pleinen. Er wordt op deze wijze zo efficient mogelijk gebruik gemaakt van de passant door 

deze door de gebouwen heen te leiden en zo bloat te stellen aan verschillende activiteiten. Op 

deze wijze wordt voor de passant een veelvoud aan ervaringen en mogelijkheden voor stedelijk 

Ieven gegenereerd. 

Uit deze route komi duidelijk het bottom-up principe van de ontwerpopgave ncar boven. 

De ruimtelijke kwaliteiten worden niet bepaald door een conceptuele aanpak maar door de 

individuele kwaliteiten van de verschillende architectonische objecten en ingrepen, welke de 

ontwerpers in beginsel los van elkaar gemaakt hebben. 

In het volgende deel van dit verslag wordt het uitgewerkte cluster van de dansschool beschreven. 
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crlbeelding I koort met routes longs 

uitgewerkte deelontwerpen 

I . station 

2. hotel 

3. suq 

4 . winkelcentrum/ casino 

5. donsschool 
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[ IJ Jocob• 1962, pp65-66 

~rcliitedontsc.,e uttgangspunten 

"Under the seeming disorder . . . is a marvellous 

order for maintaining the safety of the streets 

and the freedom of the city. It is o complex 

order. Its essence is intricacy of sidewalk use, 

bringing with it a constant succession of eyes. 

This order is all composed of movement and 

change, and although it is fife, not art, we may 

fancifully coli it the art form of the city and 

liken it to the dance -not to a simple-minded 

precision dance with everyone kicking up at 

the same time, twirling in unison and bowing 

off en masse, but to an intricate ballet in which 

the individual dancers and ensembles all have 

distinctive ports which miraculously reinforce 

each other and compose on orderly whole. The 

ballet ... never repeats itself from place to 

place, and in any one place is always replete 

with new improvisations." 

-Jane Jacobs[ 1] 

De stad kan met al hoar potentie en 

onvoorspelboarheid blijven verrassen en 

intrigeren. Een gebouw kon hetzelfde doen, 

door een continu wisselende ervaring oan te 

bieden, woorin ruimte is voor onverwochte 

gebeurtenissen en woor effecten elkoor, net 

zools in de stedelijke ruimte, opstopelen. Om 

dit te verkrijgen moet het gebouw ols het 

ware een doorloper worden van hoar context, 

hoewel de ruimtelijke ervoringen kunnen 

veranderen. 

Het gebouw moet als onderdeel von het 

stedelijk weefsel goon functioneren. De 

somenvoeging von programma (in dit geval 

een danshuis in combinotie met wonen, 

kantoren en winkels) mookt het mogelijk in 

het gebouw beweging te krijgen tussen de 

d iverse onderdelen. Deze interne interactie, 

tesamen met de relotie met de plekken en 

verkeerstromen random het gebouw, zijn als 

belangrijk uitgangspunt genomen voor het 

cluster. 

De vorm von het gebouw omarmt ols een 'U' 

een centrale plek op niveou (+23 meter) woor 

op uitgekeken kan worden door de woonunits 

en waor diverse doelgroepen uit het gebouw 

(en omgeving) kunnen somenkomen. De open 

kant van de 'U' is gericht op het cultuurplein 

oan de oostzijde von de locatie, waardoor 

het gebouw ook op grate school een relatie 

probeert aon te goon met de omliggende 

gebieden. 

De druk von de bebouwing op de stedelijke 

ruimte word! verlicht door de toevoeging van 

nieuwe 'maoivelden' op verschillende niveou's. 

Dit geeft de bewoners meer bewegingsruimte 

voor activiteit en ontploooiing. Ook het 

donshuis krijgt zo letterlijk meer ruimte om te 

bewegen, doordat het somen met de bewoners 

gebruik kon maken von deze nieuwe, 

gestapelde plekken. 

Door noast de bewegingsruimte voor interactie 

oak ruimte voor rust te Iaten, biedt het 

gebouw de bewoners een breed scala oan 

mogelijkheden en ervoringen. De opofferingen 

die zij moeten doen voor het wonen in 

hoge dichtheid, zools kleine priveruimtes 

en weinig londschappelijke vergezichten, 

worden goedgemaokt door dit scala aon 

mogelijkheden en door de nabijheid van zowel 

werk als von ollerhonde voorzieningen in het 

omringende stedelijk gebied. 

101 





Context 

Het uitgewerkte stedelijk cluster ligt in de zuid

west hoek von het stedebouwkundig plan. Het 

gebouw vormt hier een onderdeel von een 

cultuurgebied en is via routes verbonden met 

ochterliggende woonbuurten, een stodspork 

en morkthollen. De belongrijkste functies in het 

gebied rondom het gebouw bevinden zich oon 

een plein op + 9 meter. Hier zijn een oontol 

cafes, bars, restaurants en clubs gevestigd. 

Deze vormen semen met de donsschool een 

cultureel verbond dot zich rondom het plein 

zol goon monifesteren. Direct onder het 

plein ligt een porkeerdek met door weer 

onder een uitgestrekt winkelcentrum en een 

bosketbolveld. De rest von het cultuurgebied is 

voornomelijk ingevuld met wonen en kleinere, 

meer locool gerichte winkeltjes. 

ofbeelding finlcerpogino en boven I impreS$ies loco tie geboow 

ofbe-elding rechts I plottegrond loc:otie gebouw 

0 
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In het gebied rond het gebouw lopen een aantal grote verkeersstromingen. Zo loopt er een 

belangrijke voetgangersstroom vanaf het station richting de woonbuurten en de culturele 

voorzieningen random het plein. De stroming in de tegegestelde richting wordt nog eens versterkt 

door het feit dot deze onderweg longs een overdekte marktplaats loopt en d wars door een 

soek (een uitgestrekt netwerk met daaraan kleinschalige w inkels}. Het woon-/ en danscluster 

zal hiervan kunnen profiteren, aangezien het gebouw de verbinding zal worden tussen de 

onbebouwde zone en het plein dot 9 meter hoger ligt. Er komen dus veel mensen direct longs het 

functieverdelingskaart rondom locatie 
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gebouw te lopen op weg naar hun huis, het station of een van de voorzieningen in de omgeving . 

De belangrijkste fietsstroom van het stedebouwkundig plan loopt oak longs de locatie. Deze 

fietsroute ontsluit het gehele stedebouwkundige plan voor de fietser. Aan de strook liggen diverse 

fietsenstallingen. Hier kan men de fiefs parkeren om vervolgens naar zijn of hoar waning te gaan, 

of verder het gebied in lopen. 

Auto's passeren enkele woonblokken verder over de doorgaande weg en aileen 

bestemmingsverkeer komi middels de parkeergarage in de buurt van de locatie. Dit betekent 

dot bereikbaarheid wei gegarandeerd is maar dot doorgaand verkeer nauwelijks tot niet in 

park (aanslwlend op 
groenzone 

markthallen langs 
I 

zonekaart naar hoofdfunctie rondom locatie routes&plekkenkaart rondom locatie 
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de nabijheid van het complex te vinden is. 

Dit is positief met betrekking tot eventuele 

geluidsoverlast. 

Het uitgewerkte gebouw is onderdeel van een 

aantal uitgewerkte structuren. Deze structuren 

zijn onderling met elkaar verbonden door 

middel van een aantal routes lopend vanaf 

het station verder het plangebied in. De routes 

tussen de diverse bouwblokken volgen het 

fluctuerende maaiveldniveau en ze sluiten aan 

op zowel de openbare ruimte alsmede de 

belangrijkste entrees van de naastgelegen 

voorzieningen en functies. De diverse 

voorzieningen uitgewerkt in de verschillende 

gebouwen ondersteunen het gebruik van de 

routes. Het interessante hieraan is dot de 

I veelvoud aan voorzieningen zorgen voor een 

divers publiek welke zich door het gebied 

al goon begeven waar elk afzonderlijk 

I. ebouw weer van zal kunnen goon profiteren. 

Bovendien draagt het bij aan activiteit in de 

_stat: de beleving ten goed kan komen. 



of~lding lmkerpogino I koorl mel route s longs uitgewerkte gebouwen 
met doarin aangegeven de locotie van hel dansc!uster 

of bee/ding links I z.oom in op de loco tie 

afbeelding rechts l ma quelteimpre.uie locotie 

Om he! gebouw goed te Iaten oonsluiten op 

zijn omgeving is gekozen voor een strotegie 

waarbij overlapping een belangrijke rol speelt. 

De openbare stromingen dringen he! bouwblok 

binnen en de plekken wear ze langsgaan zi jn 

zowel verbonden mel de openbore ruimte 

ols mel de meer collectieve ruimte von de 

donsschool. Doordot de route binnen he! 

bouw blok een hoogteverschil overbrugt kan de 

omgeving op verschillende niveaus gekoppeld 

worden oon de diverse ruimtes in he! 

gebouw. Verschillende groepen kunnen elkoor 

ofwisselen in he! gebruik von deze ruimles. 

De collectieve zones en de openbore zones 

overloppen elkoar nobij de ingongen van he! 

gebouw en moeten op die monier zorgen voor 

een stevige grip von de stod op het gebouw 

en omgekeerd. 

Door overhongen en omsluiting von ruimtes 

komen he! buiten en het binnen dicht bij elkoor 

te liggen. Dit werkt versterkend voor he! 

gevoel dot de stromingsgebieden zowel bij het 

gebouw ols bij de openbore ruimte kan horen. 
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In het gebouw zijn diverse functies bij elkaar 

gebracht. Het grootste deel van het antwerp 

bestaat uit woningen (circa 8000m2) varierend 

van 30m2 tot 120m2. Daarnaast zijn er in het 

gebouw korte-termijn-woningen geplaatst, 

waar bijvoorbeeld studenten terecht kunnen. 

AI dit wonen is gecombineerd met een 

danshuis, een kinderdagverblijf, verhuurbare 

kantoorruimte, parkeren, winkels en een 

winkelcentrum. 

Het clusteren van deze functies heeft als 

voordelen dat er gezamenlijk gebruik kan 

worden gemaakt van ruimte. Zo kunnen 

sportvoorzieningen worden gedeeld en kunnen 

bijvoorbeeld daken van onderliggende functies 

weer worden gebruikt als specifieke plek voor 

functies op dat niveau. Tevens komen er voor 

de bewoner veel voorzieningen in de nabijheid 

van de waning te liggen. De kinderen kunnen 

op weg naar het werk bij de kinderdagopvang 

worden gebracht en eten is snel gehaald. 

Onderlinge zicht- en bewegingsrelaties tussen 

de functies zorgen voor een goede sociale 

controle en kan de uitwisseling van contact 

binnen het bouwblok stimuleren. Het gevoel 

dat het bouwblok een uitbreiding biedt aan de 

woonplek kan helpen de sfeer van het wonen 

te verhogen, doordat men extra ruimte buiten 

de waning tot zijn beschikking heeft. 

winkelcentrum 
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waning en 

k ontoorruimte 

kon toor ruim te 

porkeerloog 

kinderdogverbtll f functione!e doofsnede over het gebouw 
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waning en 
danshuis 

danshvis 

korte lermijn huhvestlng 

winkelcentrvm 

woonbuurt 
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Danshuis 
Een belongrijke functie binnen het complex 

is het donshuis. Deze functie zol de schokel 

vormen tussen de stod en het woongedeelte. 

Niet aileen door zijn grootte (rond de 

6000m2) moor Ievens door wet het omvot. 

Het donshuis is een studio en 

presentotiecomplex voor moderne dons. De 

donsschool is tegenwoordig een plek wear 

verschillende vormen von dons somenkomen en 

wear presentotie, productie en het oefenen op 

een plek worden somengebrocht. 

Sinds de joren 60 is in Nederland een 

donscultuur in opkomst. Professionele 

donsgezelschoppen bloeiden toen op (bekend 

hiervon zijn het Notionool Ballet en het 

Nederlonds Dons Theater in Den Haag). Voorol 

in de joren 80 was de populoriteit groot en 

de diversiteit von de octiviteiten groeide. 

Vernieuwingen in donsvormen en presentotie 

hiervon con een nieuw en divers publiek 

brochten ook verbetering von de fociliteiten 

en infrostructuur met zich mee. In grote steden 

ols Wenen, Porijs en londen zijn de lootste 

joren nieuwe donscomplexen gebouwd, woorin 

productie von dons, presentotie von dons en 

de training in dons werden somengebrocht 

in een gebouw. Een voorbeeld hiervon is 

het laban Donee Centre in londen, dot een 

podium is voor dons. Niet aileen is het een 

publiekstrekker met optredens, ook droogt het 

gebouw beweging en octiviteit uit ncar buiten 

door middel von hoar vorm en tronslucente 

verschijning. 

Het Donshuis is niet aileen voor het beoefenen 

von eigentijdse dons. Ook het presenteren 
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oten biedt extra 
tegen fel zonlicht en opwarming, 

• vens aan de buitenwereld een 
z:Jen van de dansers binnen. 



hiervan can een divers publiek, het maken van 

nieuwe producties. Extra voorzieningen als 

fysioruimtes, pilatesruimte, en de mogelijkheid 

tot het presenteren buiten de theaterzalen 

behoren tot het programma van het 

Danscomplex. 

Veel activiteiten zijn gericht op de omgeving, 

zeals cursussen, jongeren-/ amateurproducties, 

festivals als ook buitenproducties. Centraal 

stoat de mens en de ontmoeting tussen mensen 

en er is een divers aanbod voor een divers 

publiek. De creatieve activiteit dans klikt met 

het Ieven van de stad. 

Belangrijke aspecten binnen de wereld van 

de dans zijn communicatie en beweging. Ook 

in het programma van het danshuis en in de 

relatie van het complex met hear omgeving 

spelen deze twee begrippen een belangrijke 

rol. Zaken als het overbrengen van het plezier 

in het dansen, de planning en organisatie van 

activiteiten en danslessen, behoren allen tot de 

communicatie in en random het danscomplex . 

Belangrijk onderdeel in het programma van 

eisen van het danshuis zijn de foyers, alwaar 

zowel publiek als dansstudenten kunnen 

samenkomen na respectievelijk voorstellingen 

en lessen. Deze ruimtes vormen de centrale 

punten van bijeenkomst en sluiten can op 

nagenoeg aile onderdelen in het complex. 

Een 'danscafe' en een restaurant bieden extra 

verblijfmogelijkheden voor de dansers, maar 

kunnen Ievens door het publiek en de buurl 

random het gebouw worden gebruikt. Dit zijn 

de plekken waar diverse doelgroepen kunnen 

samenkomen en gelijktijdig gebruik van kunnen 

maken. 
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of bee/ding linkerpogina I inlerieur donszaol (studio 9) op vloer 1; de zoo I verNordt tat voyeurislische 

kiikdoos door de aonsluiting op het kinderdogverblijf en het hof oan de buitenzijde von het gebauw (a} 

ofbef:.lding baven I de foyerruimtes op verschillende niveou's, gezien vonaf een bordes bij de konloren 

ap verdieping 5 met rechts, achier de glosstrook, een route ncar het wonen; de lnte!'actie tussen diverse 

roll1es en de twee foyers is hier duidelijk merkbaar (b) 

afbeelding onder I impressie van de fayerruimle met restaurant; de linkerwand biedt toegang tal de 

theatcrzaal. De ruimte wordt gevarmd door de samcnkomst van volumes van aile omllggende danszalen, 

waardoor loge gangruimtes en subliem hoge delen elkaar afwis~/en (c) 
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Logistiek 

Op de onderste verdieping von het 

gebouw (op + 0 meter) is er een route voor 

vrachtwagens en transport. Deze komt 

vanuit de omgeving buiten het plangebied 

en voorziet het winkelcentrum onder het 

plein, de dansschool en oak de rest van het 

winkelcentrum van goederen en materiaal. 

Bij de dansschool is er een load- en losdok 

toegevoegd waar achterwaarts kan worden 

ingestoken en vervolgens weer voorwaarts de 

weg kan worden vervolgd. Vanaf het load en 

losplotform zorgt een goederenlift voor de 

verdere verspreid ing von de goederen over 

de bovenliggende verdiepingen. 

Noost de goederenlift bevot het complex 

nog drie liften voor personenvervoer, 

woarvon een speciflek voor de donsschool 

en hoar gebruikers en de overige voor 

aile overige gebruikers. Op deze monier 

worden aile functies in verticole zin direct 

ontsloten. De liften zijn bereikboor vanaf aile 

mooiveldniveou's en sluiten ook oon op de 

porkeergorage (de ene direct en de andere 

indirect; zie schema rechts). Hierdoor is een 

snelle ontsluiting von de waning naar de auto 

gereoliseerd. 

sdtemo rechts I direete ontsluiting verticool en loglstiek von he! 

loden/ lossen 

schemo rechterpogino I ontsluiting von of he! parkeemiveou dchling 

woncn, omgevlng en donssckool 
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He! parkeerdek op +6 meter is uitgeslrekt 

over meerder gebouwen en is een doorlopend 

vloerveld . Hij loki aan op de openbare route 

rondom de donsschool en men kan vonaf 

hier de weg vervolgen richting cultuurplein, 

richting pork, of richting het wonen vio de 

route 'ochterom'. Voor dansers bevindt zich een 

ochteringong tegenover de uitgong van de 

parkeergorage, welke direct toegong biedt 

tot de dansschool, zonder om te hoeven lopen 

via de ingang op de verdieping erboven. 

De trappenhuizen in he! complex zijn veelal 

te vinden nobij de liften, waarmee de 

directe logistieke structuur veelal eenduidig is 

gehouden. Er is voor gezorgd dot elke woning 

minimaal twee vluchtwegen heeft door de 

trappenhuizen oan de uiteinden en hoeken van 

de 'U-vorm' te leggen. Buiten de trappenhuizen 

kan er ook gebruik worden gemaakl van de 

publieke routes, welke door het complex lopen. 
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olbee/ding rechts I entree ¥on het donshuis gezien ¥Onof de rond ¥On het cultuurplein; de opgetilde 

¥olume~ von her gebouw bieden bescherming oon de route welke ef onder doorloopt richting her pork. 

De tromporontfe bij de entree toont een deel von het inwendig p rogrommo tijdens he! posseren (d) 
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inpanQ.j balkan 
(+ 32m) 

~_1-~_<;N t_hea.~~ 

""')\ 

' t 

:< 
\~ 

L-\ 

collectieve daktuin 
(+ 32m) "'-, 

collectief hof 
(+23m) 

.f.Qy_er 
(+12m) 

entree 
(-,- 9m) 

Routes en plekken 

(+ 23m) '-. 

fg~r 2 
(+ 15m) 

Het gehele antwerp is ruimtelijk opgebouwd 

ols een opeenvolging von plekken, welke 

door middel von routes met elkoor verbonden 

worden. Noost een heldere verticole 

ooneenrijging von de verschillende plekken 

is er met de routes Ievens gezorgd voor 

interessante verbonden tussen de verschillende 

zones in het gebouw. Routes von verschillende 

gebruikersgroepen kijken terug op elkoor en 

zijn oon elkoor geschokeld op plekken woor 

zowel de donsers, de studenten en de overige 

bewoners gezomenlijk gebruik von kunnen 

moken. Voorbeelden hiervon zijn het cafe en 

het stedelijk sportplein. 

Het reloteren von de verschillende ruimtes 

oon elkoor zorgt voor rijke en gevorieerde 

ervoringen voor de gebruiker. Doornoost 
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buurtcafe 

(+23m) 

/ 
theaterzaal 

(+ 12m) 

danshuis 
(+ 15m) 
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terras 
(+ 6 m) 

"'-_park 
(+Om) 



wordt de diversiteit van het samengevoegde 

programma getoond en wordt de gebruiker 

bewust gemaakt van de nabijheid van aile 

mogelijkheden. 

Er zijn twee belangrijke hoofdroutes in het 

gebouw aanwezig. De ene is voornamelijk 

afgesteld op de bewoners van het complex, 

terwijl de andere route de diverse onderdelen 

van het danshuis aan elkaar rijgt. Zo kunnen de 

verschillende gebruikersgroepen het complex 

op een e igen manier doorkruisen en ervaren. 

Naast het fe it dot de routes los van elkaar 

gebruikt kunnen worden, is het op sommige 

punten mogelijk gemaakt delen van deze 

verkeersstructuren met elkaar te verbinden. 

Di t kan b i jvoorbeeld gebeuren tijdens 

publieke evenementen, waardoor het publiek 

op meerdere manieren bij de verschillende 

plekken kan komen en Ievens gebruik kan 

maken van de diverse kleine voorzieningen 

longs de bewonersroute. Tevens kan de 

koppeling van de routes als binnendoor traject 

goon werken - voor wanneer de bewoners 

behoefte heeft aan de voorzieningen binnen 

het danshuis. Het onderlinge contact tussen 

LEGENDA 

Q route bewoners 

Q route pub liek/ donsers 

schema linkerpogiryo I route s verbonden a an plekken in he t gebouw 

Jchemo rechh I explo d e d view von d e verschlllende ty pes p lekkcn 

verbonden door d e routes 

park 
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ofbeelding links I verbindende route russen porkzone en culrvurplein; 

oon deze ovcrdekte route liggen ondermcer diverse kleinschollge 

winkelruimtes, de ingong noor de parkeergarage, de ochrcringong 

van de donsschool, de kosso's van het donstheoter en de entree 

von he! danshuls. Vanof het plein kon worden uitgekeken op de 

voetgangersstromen, Kontoorrulmtes van her donshuis (rechts) kiiken 

zowe l uit op de route ols over he! plein {e) 

olbeelding onder I interieurimpressie von de theoterzoal, gezien vonof 

het podium; de getropte vorm von hct plafond is een "'Oortvloeisel 

"on de inwerklng van het programma op de zool. De bovenliggende 

r~Jimtes zijn zo nadrukkelijk onderdeel von de zoolbeleving. Het 

podium Is niel verhoogd en "Zander liJst uitgevoerd, woordoor de 

overgong tussen podium en zool is afge"Zwokt en dc"Ze meer "Ziin 

verbonden n~et elkoor tijdens voorstelllngen (f) 



\ 

park zone 
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+22700mm 
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of/::Jee/ding linkil extens.ie foyer in richtlng ~an kleedkomers 

donsschool; men wordt op dit punt in het gebouw omringd door 

een vedvoud von ooneengeschokelde ruimtes. Zo krijgt men een 

voarzichtlge blik in de !wee donszalen oon de rechterkont en kon 

men dwars door de foyerrulmte heen noor het cultuurpleln kllken . Een 

~e rdieping hager bevindt zich recht vooruil een bordes ~on enkele 

kontoren en a on de linkerkant posseren bewoners onderweg ~on of 

noor hun waning {g) 

of bee/ding onder I impre:\~ ie ~anuit de gang op ~leer 5 richting 

het collecticve hof; deze route dwars door het gebouw heen ~oert 

de bewoncr~ lon-gs kontoorruimtes (links) en biedt uitzidlt op de 

foyerruimte ~on het complex. Aan het eind ~an de gang begeleidt 

de trap de bewoner rlchling de colfectie~e ~por1ploots ~onwoor de 

woningen kunnen worden bereikt (h) 

schemo bo~en I di ~erse zichtreloties zowel iniCrn ols met omge~ing 



r 

• .. 

:c~tema bovenl uitsnede uit ngegeven de comecosta:;ploded view von het ;;:;;- --punlen von de diven . ouw met hierin 
e tmpressies (a t/m 1) 

~, l'· 
\~ r~ 

\ \\\ 
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"\llectief hof 
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ofbM/ding links I woongolerlj op verdieping 9 tussen collcctieve 

doktuin en inpondig balkan; de porevz:e gevels1ructuur biedt 

bescherming en mogelijkhcden tot uitzicht op binnenhof, donuolen, 
woningen en de rest von de stod. l ager gelegen structuren worden 

IU'j:SCffi de beweging ingekoderd of diffuus gemookt, woordoor de 

golerij een wisselend beeld op de omgeving biedt en doonnee telkern 

nieuwe belevingen "on deze omgeving wil opwekken (I) 

of bee/ding onder I impteuie von het inpondig balkan; dit boll.: on 

meet ols een soorr externe s!edelijke huiskomer goon dienen voor de 

bewoners. Het doorzetten von de diffuse gevelelementen biedt de 

mogelijkheid tot het groeien von plonten en versterkt her bvitenpondig 

korokter von d e ruimtc. Vonwcge de dubbele hoogte krijgt zonlicht 

genoeg kens ern binnen le vollen, woordoor de plek tot oongenome 

tustploots kon verworden bui ten het prlvedomein (j) 



r------ .. 

.. • 

schema boven I uilsnedc uit e.:-;ploded view van het gebouw met hierln 

oongcgeven de comerastandpuntcn von de diverse lmpressles (a t/m t] 

\ 
\ 

\ 

\ 
=......J 
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de routes wordt mede gestimuleerd door 

de diverse zichtrelaties die ze met elkaar 

aangaan en door de specifleke plaatsen waar 

ze met elkaar worden verbonden. 

De weg omhoog voor de bewoners is 

vormgegeven als een afsplitsing van de 

publieke route en is heeft een nauwer en meer 

intiem karakter meegekregen. De bewoners 

worden geleidt longs de 'achterzijde' van 

het danscomplex, alwaar zich de werkplaats 

bevindt, om vervolgens longs de collectieve 

voorzieningen van de korte termijnverblijven 

omhoog te slingeren. Omslotenheid en 

openheid worden hierbij telkens afgewisseld, 

waardoor binnen en buiten dichtbij elkaar 

komen te liggen. Dit terwijl de bewoners zich 

continu in de buitenlucht blijven bevinden. 

Op weg naar het collectieve hof (op +23 

meter) openbaart de foyerruimte van het 

danshuis zich achter het glas, waardoor een 

directe zichtrelatie met deze openbare ruimte 

kan worden aangegaan. Naast de zichtrelaties 

met het danshuis liggen er ook een aantal 

concrete plekken en voorzieningen longs de 

route waar gebruik van kan worden gemaakt, 

zoals kleine shops, een cafe, sportplekken, 

zitplaatsen en een daktuin. Vanaf diverse 

plekken kan men terugkijken op de route of op 

enkele andere plekken. 

De foyer van het danshuis vormt de grootste 

en meest belangrijke plek longs de route door 

dit programmadeel van het complex. Vanaf de 

entree bestaat een open zichtrelatie met deze 

plek, hoewel deze pas echt zichtbaar wordt 

wanneer men een verdieping is gestegen en 

om het keuken- / borblok is heengeleid. Door 
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de wendingen en de geringe hoogte van de 

route komi de 9 meter hoge ruimte als een 

luchtige verrassing. In de ruimte bevinden zich 

het restaurantgedeelte - met uitzicht terug 

over het cultuurplein - en de entrees naar 

de presentatiezalen (theater en studio 1). De 

foyerruimte wordt ruimtelijk gevormd door 

de diverse zalen, welke op de hoger gelegen 

verdiepingen met elkaar worden verbonden. 

De verbindende structuren sloan in direct 

contact met de foyerruimte en Iaten deze 

ruimte ervaren worden tijdens het bewegen 

tussen de diverse, aoneengeschakelde plekken. 

Via de open trap, die onderdeel is van de 

hoofdroute, kon een hoger gelegen gedeelte 

van de foyer worden bereikt. Dit gedeelte 

stoat in dienst van studio 1 en heeft een 

groot venster dot zicht biedt op de omgeving 

en dan met name het stedelijk hof aan de 

zuidzijde van het gebouw. Dit deel van de 

foyer strekt zich uit richting de andere kant van 

het gebouw, hiermee een rondgang vormend 

bovenlangs de rest van de foyer, om zo de 

entree te vormen naar het dansschoolgedeelte 

met kleedkamers en de oefen-/productiezalen. 

De route slinger! verder omhoog longs de 

verschillende verdiepingen met kantoren. Het 

karakter ervan is hier minder open de private 

kantoren zijn afgeschermd door middel van 

deuren. Het einde van de route blijft van het 

zicht onttrokken, totdat men uitkomt bij he! 

collectieve hof (op +23 meter) alwaar zich he! 

buitentheater bevindt. Vanaf hier is de route 

naar beneden (of juist verder omhoog) zelf te 

bepalen. Het buurtcafe, Ievens de kantine van 

het danshuis, biedt de bezoeker een plek om 

te rusten en uit te kijken over het sporthof. 

Getracht is binnen het gebouw de ruimte om 

te bewegen groot te houden, waarbij toezicht 

en sociale controle, door middel van subtiele 

doorzichten en gedeeltelijke openheid, slechts 

in de kantlijn aanwezig is. De bezoekers van 

het complex krijgen een reeks aan indrukken 

en ervaringen voorgeschoteld, maar heeft 

hierbij steeds het gevoel zelf keuzes te kunnen 

maken. Het contact met het woongedeelte moe! 

he! gevoel van bewegingsvrijheid versterken. 



• 
AA' 

perspect!ef vonaf doorsnede AA' 
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BB' 

• 

perspectief vanaf doorsnede BB' 
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CC' 

perspecllef vonaf doorsnede CC' 
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ccwutrue11•"'• oplo.ulng :r.uld-oot.t ge'fl!! 

O'-'erilang opge-vong~ tMI d ruk"olorn 
en lrekkolom 



Construdieve scfiijven 

De constructie von het gebouw bestaat gro

tendeels uit constructieve schijven van beton. De 

afstand tussen deze schijven word! voornameli

jk bepaald door de relatief grote overspan

ningen ( 1 0-1 2 meter) welke de danszalen met 

zich meebrengen. Door de verticale schi jven 

door te trekken in het wooncomplex, kunnen 

er telkens twee woningen binnen een stromien 

worden ingepost. Het weghalen von de niet 

constructieve tussenwond biedt de mogelijkheid 

om gedvrende het gebruik von het complex 

woningen uit te breiden, ofwel de ruimtes voor 

andere doeleinden te gebruiken (wanneer een 

grotere vri je ruimte gewenst is bijvoorbeeld). 

De liftschachten en trappenhuizen von het com

plex zorgen er voor dot de stab iliteit in aile 

richting is gewaarborgd. 

Een uitzondering op het direct verticool noor 

beneden afdragen van de krachten is te vin

den bij een overstek aan de zuidkont von het 

gebouw. Hier woekert het gebouw over een 

onder stedelijk volume heen en is afdragen 

op de uiterste punt onmogelijk. Het overstek is 

noodzakelijk voor het te realiseren programma 

binnen de beperkte ruimte van de compacte 

stad. Dit deel van het gebouw kan echter vrij 

gemakkelijk worden afgedragen binnen de 

rest van het complex, aangezien zich door 

genoeg massa bevindt. Door de toevoeging 

van drukkolommen op het uiterste afdraagpunt 

en trekkolommen op de plek waar de meeste 

trek op zal treden kan de kleine uitkraging 

goed worden gerealiseerd zonder op het 

andere gebouw te hoeven steunen. 

1-·- ] 

·=~ I 
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construdi e f scheme donshuis con slructlef scheme wocrw erdlepingen 
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vrij te betreden 

vrlj le betreden, echter mel sodole controle 

beperkt toegonkelijk 

II ge&n vri!e toegong 
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vrij te betreden 

II vrlj te betreden, ec:hter met sociole con trole 

beperkt toegonkelijk 

II geen vrije toegcng 
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Intermezzo Sargfabrik 

De Sargfabrik ( 1996) is het resultaat van 

de inspanningen van een toegewijde groep 

mensen, die zich in de jaren 80 ergerden 

can de huizenmarkt welke aileen gericht 

was op de traditionele gezinseenheid. De 

groep probeerde een wooncooperatie op 

te zetten, met als doel verschillende culturen 

en leefstijlen semen te brengen. Om dit 

doel te bereiken richtten zij de "Verein fur 

Integrative Lebensgestaltung (VIL)" op. Met 

behulp van het BKK (Baukunstlerkollektiv), de 

architectonische afgeleide van de vereniging, 

werd een bottom-up methode doorlopen, 

waarbij de discussie tussen ongeveer 30 
betrokken personen leidde tot een eindproduct 

wear mensen nauw konden samenleven en 

de voordelen van gemeenschappelijk Ieven 

konden ervaren. 

onderdeel ervan [1). De gemeenschappelijke 

voorzieningen zijn dan ook niet aileen 

bedoeld voor de bewoners zelf, maar oak 

toegankelijk voor mensen uit de buurt of zelfs 

de rest van de stad. Deze band met de stad, 

zowel economisch als programmatisch, moet 

de Sargfabrik behoeden ooit ge'isoleerd te 

worden in pleats van ge'integreerd. Het goat 

er om een levendige samenleving te vormen, 

semen met de stad. 

Ook de homogenisering van de inwonersgroep 

is gepoogd te voorkomen, door het bewust 

integreren van bijvoorbeeld gehandicapten, 

moeilijk opvoedbare kinderen en mlgranten. 

Het VIL is op verschillende gebieden actlef 

geweest in de realisatie van hun motto: 

Leven-Cultuur-lntegratie. De Sargfabrik is 

gezamenlijk gepland en gebouwd en wordt 

nu gerund door de vereniging. Zij regelen de 

administratieve zaken, alsmede het beheer 

van de appartementen. De leden van de 

In de Sargfabrik is een groot aantal collectieve vereniging zijn ook de bewoners van de 

voorzieningen opgenomen, met als doel dot de appartementen. 

manier van Ieven zou worden opgewaardeerd. 

Deze voorzieningen zijn onder andere een 

zwembad/ badhuis, een kleuterschool, een 

concertzaal en een cafe-restaurant. Ze beslaan 

semen in totaal meer dan 20% van het totale 

gebruiksoppervlak van het gebouw ( 1 800 van 

de 7900 m2). 

Het gebouw was niet bedoeld als een stad in 

een stad, zoals bijvoorbeeld de "Unite" von 

Le Corbusier, waarbij de bewoners voor hun 

dagelljkse behoeften niet meer het gebouw 

hoefden te verlaten. De Sargfabrik is namelijk 

geen outonome inplanting in het stedelijk 

weefsel van Wenen, maar een symbiotisch 

[l)llko ~n Andr~os Ruby, Architecture as urban machine: 8KK-3's 
SorgfClbrlk and othe-r liv~ly places uil 2G Revisto lnternocionol de 
Arquileduro, nr. 36, mei 2006 

albeelding ljnb I cafe SargfobrUc all coUedieve 

en ope11bare voortiening 

albeelding boven I doonoede OYer zwembod 
Sargfobrik 



ofbeeldi11g boven I referentie ccfe / eetzool in 

Simmo11s Hall, MIT undergroduole residence, 
Cambridge (Steven Holl 2002) 

Woonplel(: 
Co lediviteit in tiet o~enbare 

Met betrekking tot wonen komen in het gebouw 

diverse doelgroepen samen. De varieteit aan 

woonunits verschilt van kleine kamers binnen 

een gemeenschappelijk 'studenten'complex 

tot ruime appartementen van soms zelf 2 

verdiepingen. 

Het studentendeel is bestemd voor korte 

termijnverblijf (van een week tot 5-6 jaar) en is 

verspreid over meerdere lagen in het gebouw. 

Door de woonunits hier klein te houden en 

veel gemeenschappelijke voorzieningen 

uit te spreiden over de diverse lagen zal 

er veel gebruik worden gemaakt van de 

verticale verbind ingen tussen de onderdelen. 

Dit zijn behalve enkele interne routes ook 

de openbare routes buitenom het complex. 

De diverse gezamenlijke woonkamers en 

keukens bevinden zich direct aan deze routes, 

waardoor eventuele uitbreiding naar buiten 

toe mogelijk is op sommige momenten. Het 

directe contact tussen de routes en de plekken 

en de mogelijkheid tot het claimen van stukken 

van de route helpen bij het stimuleren van 

contact tussen de inwoners van het complex. 

Het collectieve hof op verdieping 6, welke 

gebruikt kan worden als sport- en speelplaats, 

biedt extra buitenruimte. Daaraan is Ievens 

het buurtcafe met terras gesitueerd, welke de 

ontspanningsruimte binnen het complex nog 

eens extra versterkt. 

Vanaf het collectieve hof, welke wordt 

geflankeerd door atelierruimtes, is de 

mogelijkheid verder omhoog te gaan naar 

waar de appartementen van de bewoners 

zich bevinden. Er is gekozen voor een opzet 

waarbij er om de verdieping een galerij voor 

de woningen fangs loopt. Deze zijn gelegen 

aan de kant van het collectieve hof en varieren 

in Iengie per verdieping . Vanaf deze galerijen 

is er een continue zichtrelatie met zowel het 

collectieve hof als met enkele danszalen 

waarbij de rest van de stedelijke ruimte als 

achtergrond functioneert. De diverse lagen 

van omslotenheid tot uitgestrektheid zijn achier 

elkaar waarneembaar en deze dieptewerking 

meet de kwaliteit van de galeri j versterken. De 

achtergrond volt zo samen met de activiteit op 

de voorgrond. 

Vanwege het gebrek aan weidse uitzichten, 

door de compactheid van de stad, is getracht 

in de woningen veel kwaliteit aan de interne 

ruimtelijkheid te geven. De waning is zo 

opgebouwd, dot de verschillende ruimtes van 

de waning aan een route liggen, welke contact 

tussen de onderdelen mogelijk maakt. De 

meest private ruimtes zijn hierbij voornamelijk 

aan het eind van de route gelegd, waarbij 

niveauverschillen en diverse hoeken deze 

ruimtes afschermen van de meer openbare 

sfeer van de waning. 

Doordat de ruimtes op elkaar uitkijken en / 

of doordat ze in open verbinding met elkaar 

sloan kan interactie tussen deze ruimtes 

gemakkelijk ontstaan. Ook kan aan beide 

zijden van de waning worden uitgekeken op 

de rest van het complex danwel op de stad 

random het gebouw. 
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crfbeelding boven I trap en route buitenlangs he! gebouw ncar het woongedeelle; con de rechterkant 

kijkt men uit op het kinderdogverblijf en !wee verdiepingen hager begin! de eerste !cog von het 

studentencomplex. De hoogte von de rulmte waarfn de trap zich bevindt zorgt voor een direct doon:icht 

noor bovenliggende ruimtes van zowel kinderdogverblijf als noar ruimtes von de studenten {k) 

ofbeelding rechterpogmo I vervolg von de route no or het woongedee1te, dwors door het 

sludenlencomp!ex; men bevlndt zlch nog steeds buiten an loop! hier tussen twee gemeenschappelljke 

rulmtes van de studenten door. He! openzet1en von de puien resulteert in een somenvoeging tote grate 

gemeenschoppelljke ruimte, welke binnen Cll buiten, vcrkcerszone en plek met elkoor zol verbinden. 

De dubbelhoge ruimte voon:iet in contact tussen de studentenkomers op de volgende verdleping en de 

gemeenschoppetljke ruimtes en route {I) 
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Doorsnede woonunits 

Om een beeld te geven hoe de w oningen in 

het gebouw er uit zien wordt hier een voor

beeld van een doorsnede besproken. Hierin 

zitten 5 verschillende woningen, gebaseerd 

op hetzelfde type, maar met een varierende 

plattegrond en inhoud. Een variatie in strami

enmaten zorgt voor kleine verschillen tussen 

woningen op dezelfde verdieping. Daarnaast 

zijn er nog een aantal uitzonderingen in het 

gebouw te vinden. 

De doorsnede zit als volgt in elkaar: de wens 

voor hoge woonkamers waar veellicht binnen 

kan vallen, heeft ertoe geleidt dot er een 

tweedeling is ontstaan in de doorsnede (zie 

schema). Aan de kant van het collectieve hof 

liggen de ruimtes met een standaardhoogte 

van 2 meter BO, hier bevinden zicht telkens 

ook de gangruimtes in de vorm van galeri 

jen. De andere kant van de woning, welke is 
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2,80 m 
I 

hoogte ruimtes 3,40 / 4,00 m 
I 

dakterras woning 

gangruimte 

gangruimte 

atelier 1 werkruimte 
verhuurbaar 

gericht op het zuiden, kent een hoogte van 

3,40 meter of zelfs 4 meter. Dit resulteert in 

niveauwisseling ergens in het midden van de 

doorsnede. Deze niveauwisseling is ingezet als 

een overgang tussen twee verschillende ruimtes 

(zoals keuken en woonkamer, of woonkamer en 

slaapgedeelte), waardoor de ruimtes ondanks 

het visuele contact een eigen karakter kunnen 

aannemen. 

Zoals reeds gezegd stoat de route door de 

woning in open verbinding met aile plekken 

daarlangs. De route begeleidt de bewoner op 

een manier door de ruimte, dot een continue 

wisseling van gezichtsveld en relaties optreedt. 

De ontsluiting van de woningen vindt om de 

verdieping pleats, waardoor telkens twee 

entrees naast elkaar aan de galerij zijn ge

legen. De ene biedt toegang tot een woning 

op dezelfde verdieping, de andere leidt de 

woningen 

ofbeelding boven I virgelidHe 'standoord'doorsnede 

over een viiflol woorH.mits 

bewoners via een trap ncar de woning op 

de verdieping erboven. Beide routes kruisen 

elkaar zo bovenlangs en de trap verwordt 

tot ruimtelijk element in de onderste woning, 

wat de entreesequentie ncar de woonkamer 

versterkt. De bovenste woning krult zich als het 

ware rondom de trap en biedt zo de mogelijk

heid vanaf de slaapkamer zowel ncar het hof 

te ki jken, als terug te kijken ncar de trap en de 

woonkamer. Deze ruimtelijke relatie maakt de 

bewoner bewuster van de dimensies van zijn of 

hoar woonruimte en loot deze tot in extreme 

ervaren worden. 

Het ervaren van zowel de omgeving, door de 

grote ramen op het zuiden en de zichtrelaties 

met de galerij en het hof, en van de interne 

ruimte moet een positieve bijdrage leveren 

aan een aangename beleving van ruimte 

tijdens het verblijf van de bewoners. 
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de woningcn, mel 0 . I JD doorsnede over 
albMid•ng lo llegronden bijbehorende p 
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lnge:zoomd op onderde waning 

afbeelding rechfs I irnpressie van de waonkomer gezien vonaf de verdieping 

ofbeelding rechferpogino I impressie von de woonkomer l erugkijkend richring keuken en de p rivegedeelres 

op de verdieping; d iverse interne zlchrreloties vergroten de ruimrelijkheid van de waning am zo de 

beleving van her geheel re versterken 

doorsnede 
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Om de ervaring van het gebouw te versterken 

tijdens het bewegen door en longs het gebouw, 

is ervoor gekozen een poreus karakter te 

geven aan de gevel van het complex. Dit is 

gedaan door naast de klimaatscheidende 

laag een extra laag toe te voegen, welke 

is opgebouwd uit woekerende vormen van 

geperforeerde staalplaat. Deze extra laag 

zorgt aan de binnenzijde voor een subliem 

spel van Iicht en schaduw en van doorzicht en 

bescherming. Aan de buitenzijde Ievert het een 

diffuus geheel op waarin de gebouwcontouren 

nog slechts als stippellijnen aanwezig zijn . 

Het poreuze karakter zorgt ervoor dat het 

tataalbeeld continu verandert wanneer men 

zich longs het gebouw beweegt. 

Op veel punten verwordt de extra laag van 

de gevel tot meer dan een tweede huid, 

doordat deze een open afscherming vormt 

longs de gallerijen en enkele inpandige 

balkons. De doordringing van zonlicht en Iucht 

blijft hier merkbaar zonder dat men direct 

het gevoel heeft zich in een totaal onomsloten 

ruimte te bevinden. 

schemo'_o; rechh I de werking von de gevels: 

diffuse werki,.,g tegen inkiik an levee/ zoninslraling: 

De verschillende schaalniveau's van de 

programmaonderdelen, die zich achter de 

gevels bevinden en die in de eerste gevel 

worden getoond door de gevelopeningen -de 

verschillende programma's hebben immers 

verschillende typen ramen nodig-- worden 

door de tweede laag weer verhuld of juist 

extra aangezet. Op deze manier ontstaat er 

een beeld van het gebouw, waarbinnen aile 

verschillende functies een eigen plek hebben, 

zonder dat ze direct zichtbaar zijn. De schaal 

van het totale gebouw wordt zo meerduidig en 

mysterieus net zeals bij het interne programma 

het geval is. 

concurrerende volumes voor gelaagdheid en het afbreken von sterke er1titeiten; 

schoalverschillen Iaten oplos.sen in he/ geheel tegenover he/ benodrukken van e/ementen 
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afbeelding rechts I Iicht en schaduwwerking bij geperforeerd stool. Noor 

referentie Sleven Hoi/: Experiments in Porosity (USA 2005) 

afbeelding boven en rechferpagina I de moquette van het gebouw met de 

geperforeerde geve/s 
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afbeelding boven I het gebouw gez:len vonof de onbebouwde as in het sted ebouwkundlg plan (richtlng noord-oost); her gebouw nestelr zich stevig 

aan de as door ziin vooruitgeKhoven ligglng. De ritmiek In de geveltoont her achterliggende roster von studentenkomers, welke zlch ols een 

stevige g roep mag ultdrogen noor buiten toe. Noor boven toe word! deze ritmlek vervongen door de d i ffuse kwoliteiten von de geper foreerde 

gevel (m) 

ofbeelding re<htsl het gebouw gezlen vanof de onbebouwde as in her stedebouwkundlg plan (richting zuld-west); de voetgongers- en fietsstrook 

word! geflonkeerd door etologes von de winkels onderin her complex. Vonaf de srrook ver-zorgt een brede tra p voor doorstroming richting 

her cultuurplein op + 9 meter. In het tussenniveou (op 6 meter) is de porkeerloog onder het plein oonwezlg. Door middel von de openingen In 

de gevels worden de diverse scholen, wellle ziJn opgenomen in het programma von het complex, op een diffuse wlj'ze getoond, woorbi] de 

donszool op de hoek &xtro i~ oongezet ols uithongbord voor de donsschool. Zo kon vonof het pork en vonof hef plein worden uitgekeken op de 

repeterende dontgroepen in het gebouw (n) 
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ofbee/ding onder I entree donshuis g~:-zien vanaf de cafe's aan het cultuurplein; de trappartij tussen 

entree (red-Its) en kantoorruimtes (links) leiden de pa~sant naor de woonbuurten can de andere kant van 

hct gebouw. Hot venster boven de entroe van her danshuis voon.iet In een zichtrelatie tussen de dansers 

en de passanten en cofebezoekers op het plein (o) 

afbeelding rechls I onderdoorgong gebouw terugkilkend richting culltwrplein en cafe's; het links gelcgen, 

vcrdiept hof biedt spe~.:lmogclijkheden voor het kinderdagverblijf, welke hieroan word! ontsloten. 

Bovenlongs de entree von he! kinderdogverblijf loop! de route buhenlongs het studentengedeeltc ncar 

de hoger gelegen verdieplngen toe. Oeze zet de entree e..:tra con door zijn dlogouol~ en uitkrogcnde 

verschijning. Ad1ter he! grorc vemter ernaosl bevindt zich de foyer von het donshuis. De rest von 

de ruimtes, zools donszalen, kontoren en woanruimtes zijn opgenomen in een spel von onthulling en 

verhulling, deels ochter de geperforeerde gevelelementen, woordoor het oog voorol wordt getrokken 

noor towel entree ols foycrruimte (p) 
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albeelding boven I interieurimpressie von dans~tudio 6; de srud io kon worden opengesteld a on de 

kant von het collectle ve hof, olwoor 2 ic:h een balkan bevindr mer uitkijkmogelijkheden over dit sport en 

~peelhof (q) 

ofbeelding rachis I over2icht von het collcctieve sporlhof lerugkijkend richting buurtcofe; he! hof is de 

ontmoelingsplek voor olle groepen In het complex. Het cafe, die Ievens diensl doe! ols kantine voor 

personeel von het don$huis, slult er op oon fll81 hoar terros en is er voor olle bewoners, de kinderen 

kunnen op het plein spelen in bcschermde atmosfeer, en de studenten kunnen er oak gebruik von 

moken mer octivltelten. Aan weernijden von dit hof bevinden zich woon/.,.,·erkstudio's (orelierruimtes in 

combinotie met woongedeelte). De route richring de hager gelegen woningen arriveert op het hof vlo de 

trap aan de voorzijde van het cafe e-n continueert zich links via een volgende trap. Boven het buurtcofe 

bevindt zich he! balkan dot voor studio 6 longs loop! (r) 
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of bee/ding boven I het collectieve hof gezien von of verdieping 9 op de hoek von golerij en doktuin; 

tijdens de verploohing richting waning ziln er continv b l ilclcc n terug te werpttn op de reeds geposseerde 

plekken in hct complex. Zo blijft noost de context oak het gebouw continv oonwezig longs de route. 

De wluelende perspectieven op d e ruimtes moeten de be!eving tijdens verplootsing door het gebouw 

verrijken en de bewoners bewust moken von de versc:hitlende onderdelen oonwezig In het gehele 

complex (s) 

olbeelding recMsl in1pressie von de coltectieve dolctuin op verdleping 9; de ruin biedr de bewoners 

buitenruimte ols toevoeging op hvn woonverblijf. Deze ruimte is groorschollger don ollerlei lcleine 

buitenruimtes welke verspreid door het complex zijn te vinden, en voorziet in de behoef1e o on zan, 

beplonting en mogelijkheden 101 het verbouwen von producten o ls groente en fruit. Vonwege de positie 

von deze doktuin, op +32 meter, volt er zowel random deze p lek genoeg von de stod te zlen, ols 

e rboven en bencdc n. Dus beholve uitzicht op war beneden ligt zljn er oak diverse gelijlcsoortlge plekken 

in de omgeving zichtboor, wellce op gelijlce hoog tc liggen (r) 
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onverme ilin af6eelil1ngen 

pog. 14(1) I The Incredible Hulk, Universal Pictures 2008 

pog. 14(r) I www.flickr.org, loots! bezocht: juli 2008 

pog. 161 nl.wikipedio.org, loots! bezocht: juli 2008 

pog. 181 JSAH (59:4) december 2000, pp482 

pog. 191 idem 

pog. 11 2(1) I El Croquis nr.1 09/1 1 0, 2003 p357 

pog. 112(r) I www.flickr.org, loots! bezocht: juli 2008 

pog. 11 3 I idem 

de bronvermeldingen von de ofbeeldingen gebruikt voor de case studies zijn te vinden oon het 

eind von de ofzonderlijke studies 

overige ofbeeldingen en schema's werden geproduceerd door de auteur 
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