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Voorwoord 

Dit verslag vormt een beschrijving van het resultaat 
van mijn afstudeerwerk aan de faculteit bouwkunde 
aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Het 
afstudeerproject is van start gegaan in februari 2007 
onderde naam Clustering. Geheel in overeenstemming 
met de doelstellingen van de Leerstoel Architectural 
history and theory startle het project op met een 
tocht langs verschillende paradigma's van de 
huidige westerse stedenbouw. Deze tocht ving aan 
met een onderzoek naar verschillende ideaalsteden 
als gebouwde culturele en maatschappelijke 
ideaalmodellen. Vervolgend op dit onderzoek stond 
een kennismaking met de zelforganiserende stad 
waarbij deze culturele modellen en grondbeginselen 
door haar chaotische aard volledig afwezig zijn . Na 
dit gezamenlijke onderzoekswerk is deze bulk van 
informatie in de vorm van een stellingname terecht 
gekomen in een gezamenlijk stedelijk ontwerp. Het 
gezamenlijke ontwerp bestond uit de samenvoeging 
van 10 verschillende kavels. Door de afwezigheid 
van een fysieke context positioneerden de individuele 
studenten binnen deze kavels de eigen stellingen en 
idealen. Een tweede slap bestond uit het ontkrachten 
van deze idealen. Door de aanwezigheid van een (te) 
hoge dichtheid en de noodzaak voor samenwerking 
werden de individuele studenten gedwongen af te 
stappen van een in zichzelf gekeerd en ogenschijnlijk 
volmaakt beeld. Het resultaat vervormde hierdoor van 
een verzameling naast elkaar gelegen individuele 
gehelen naar een lappendeken waarin de individuele 
kavels niet of nauwelijks meer herkenbaar waren . 
Met deze fysieke context werd de student uitgedaagd 
om individueel een bouwblok, of een verzameling 
bouwblokken verder uit te werken . Bij de individuele 
uitwerking heb ik bewust voor een kavel van een van 
de andere studenten gekozen. Met de keuze voor 
ander kavel heb ik mijzelf gedwongen af te stappen 
van de uitgangspunten welke aan het ontwerp van het 
stedenbouwkundige deel ten grondslag lagen. Het 
individuele ontwerp heb ik getracht dezelfde rijkdom 
aan uitgangspunten mee te geven die het ontwerp 
van de stad kenmerkt. Het individuele ontwerp 
probeert op deze wijze het voornaamste aspect van 
mijn ontwerphouding te bevatten: een losse en open 
houding ten opzichte van gestelde opgaven , waarbij 
door de constante input en aanpassingen een on twerp 
het eindresultaat altijd weer een verrassing blijft. 
Met de keuze voor dit project heb ik zodoende 
geweigerd het afstuderen te zien als een afronding 
van de studieperiode of als perfectionering van eerder 
opgedane bagage en ervaring . Je ontwerphouding 
word! gevormd tijdens je studieperiode en is daarmee 
een goed startpunt. Het mag echter nooit een set van 
grondbeginselen of aannames word en waar een heel 
afstudeerproject van afgeleid wordt. Wanneer ik als 
ontwerper dergelijke axioma's zou kennen , zou het 
een hoop tijd en moeite schelen . Maar het zou !evens 

de mogelijkheden van de vondst, dat wat mij betreft 
het mooiste onderdeel vormt van het ontwerpproces, 
volledig uitsluiten. Deze constante wijziging in culturele 
en fysieke context dwong mij als ontwerper mijn veilige 
territorium te verlaten , waardoor het afstudeerproject 
voor mij dan ook als een volledige studie op zich zelf 
gezien kan worden. Een traject waarin daadwerkelijk 
mijn ontwerphouding veranderd is. 

Het geheel is samengesteld als een drieluik welke 
niet zonder elkaar zouden kunnen bestaan. Het is 
het theoretisch kader dat het ontwerp van de stad 
heeft gesmeed en het is diens afwijkende karakter 
die de architectuur heeft doen vormen. Het eerste 
deel omvat de onderzoeken naar de verschillende 
vormen van stedelijkheid. De twee casestudies 
welke het sterkst meegenomen zijn in het volgende 
ontwerptraject worden hier uitgebreid behandeld . 
Het tweede deel toont het proces en de resultaten 
van het gezamenlijke ontwerptraject. De beschrijving 
van het stuk stedelijkheid dat hier uit ontstaan is laat 
zich lezen als een stedenbouwkundig onderzoek. Het 
derde deel is een beschrijving van het individuele 
architectonische gedeelte. In dit architectonische 
deel komen vanwege de beschrijving van een 
interne stedelijkheid naast de bekende ingangen als 
heterogeniteit, tussenruimte, congestie, conflict en 
ophoping ook verschillende stedelijke thematieken als 
het stedelijk proces als creatief proces, stedelijkheid 
als wederkerig theater, oncontroleerbaarheid, het 
sublieme en de verschuiving van de verschillende 
de domeinen voorbij. Deze thema's worden zeer 
kort en in relatie tot specifieke ontwerpbeslissingen 
behandeld en moeten dan ook vooral niet worden 
gelezen als een overkoepelende architectonische 
thematiek welke ten grondslag ligt aan het ontwerp . 
Het blijft in de overdrachtelijke zin van het woord niets 
meer dan een verzameling afval die mij verschillende 
ingangen heeft getoond tijdens het ontwerpproces. Dit 
deel lees! dan ook als een aantal fragmenten waarbij 
verschillende verhalen in relatie met elkaar proberen 
een punt te maken. Wat dat punt dan mag zijn, laat ik 
aan de beschouwer ... 

Een woord van dank voor mijn begeleiders, prof.ir. Ton 
Venhoeven, drs. Pieter Jan Gijsberts en Geert Hovingh 
welke uiteraard zonder de scherpte te verliezen mij 
met deze houding mijn gang hebben laten gaan. Mijn 
dank gaat ook uit naar mijn projectgenoten met wie 
ik in samenwerking dit concrete niveau heb weten te 
behalen. Veel dank gaat uit naar mijn familie en mijn 
vrienden die mij steeds op de juiste momenten hebben 
gesteund, gemotiveerd en , last but not least, bijzonder 
hebben ge"inspireerd . 
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lnleiding 

In de hedendaagse metropool worden sledelijke 
plekken steeds verder ge"lntensiveerd tot een model 
waar een veelvoud aan verschillende gebruikers en 
programma'ssleedsdezelfde plekkenzullen bevolken . 
Een verdere verdichling en meervoudig gebruik van 
dezelfde ruimle staat haaks op de drang naar controle 
welke de westerse stedenbouw zo kenmerkt. Mel 
de these dal dil in de toekomsl alleen maar verder 
toe zal nemen door de mondiale ontwikkelingen van 
vermenging van stedenbouwkundige modellen, is er 
onderzoek gedaan naar de mogelijke vormen van 
stedenbouw waar deze ontwikkelingen haar plaals in 
zouden kunnen vinden. 
In een poging verschillende bestaande vormen 
van stedelijkheid in dit perspectief le plaalsen is 
in het atelier clustering onderzoek gedaan naar 
zowel de ideaalsleden ofwel gebouwde culturele 
en maatschappelijke ideaalmodellen als naar 
verschillende zelforganiserende vormen van 
stedelijkheid. Door deze twee uiteinden van het 
spectrum bewust tegen elkaar uit le spelen hebben 
de resultaten van dit onderzoek bij de verschillende 
studenten geleid tot een hernieuwde kijk op de 
nakomeling van een van de modellen, namelijk de 
huidige West-Europese stedenbouw. 
Parallel aan deze verschuiving is er hel groeiende 
bewustzijn dal de wereld le veel gebukt gaal onder 
onze huidige productiewijzen. In verschillende 
vakgebieden wordl er met voile kracht gezochl naar 
alternatieven voor deze energie- en grondstoffen 
slurpende werkwijze. Binnen hel theorelische 
kader dal het onderzoek heeft geschapen, bieden 
verschillende ingredienten als compactheid en 
dichtheid mogelijkheden voor een meer minder 
energieslurpend stedelijk model. 

De conclusies van dil onderzoek hebben een 
vertaalslag gevonden in een ontwerp voor een 
stuk stedelijkheid ter plaatse van Amsterdam 
Zuidoost. Dit stuk stedelijkheid is ontslaan als een 
gevolg van individuele keuzes van de studenten. 
Door samenwerking en conflict zijn verschillende 
vernieuwende structuren onlslaan. Op deze wijze 
heeft een specifieke vorm van procesbenadering direct 
geleid tot een fysiek resultaat. Oil fysieke resultaat 
kan beschreven worden als een lappendeken van 
fragmenten die in extreme dichlheid een werkend 
geheel vormen. Oil geheel toont een hoge mate van 
vernieuwende antwoorden op vraagstukken over 
meervoudig ruimtegebruik en verdichling. 

Het doorlopen proces heeft als zodanig dus geleid 
tot een resultaat dal in ruimtelijke zin hel werk van 
een individu met gemak overstijgl. Oil alles met de 
aanwezigheid van goedfunclionerende logislieke 
en ruimlelijke slructuren. De vraag na een dergelijk 
lraject is of deze ook als individu doorlopen kan 
worden. Een proces waarbij een individueel ontwerper 
deze veelheid als uilgangspunt neeml en door intern 
conflict hel tot een goed functionerend resultaal kan 
brengen. Oil vraagstuk is het slartpunt geworden van 
mijn individuele ontwerpproces . 
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Image 0031 
Vienna as a city 
slate 

Image 0041 
Propaganda 
for new political 
influence in 
Vienna 

Wiener Hofe 

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 1921 
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 1923 
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 had 
collective inner courtyards. In 15 years of 'red' politics 
in Vienna, 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 earlier projects ideology resulted in a 
specific formal language, which used discipline 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 
equality of living conditions, where everybody has the 
right for inhabitation and proper living circumstances . 
It was more about learning than about disciplining. 
For the social housing program in Vienna this meant 
that there was no clear formal language as it was 
seen as a process over time. The search for a formal 
language to fit the visions of the social democrats 
was influenced by various factors. Besides the 
extreme shortage of dwellings for the proletariat 
there were also influences of an economic, political 
and pragmatical nature, which formed the basis of 
the realization of the gemeindebauten . 

There is also one man that can be seen as very 
influential, namely Otto Wagner. Otto Wagner was 
a 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 . 
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Image 0051 
The recognizable 
/ext on fa<;ade of 
every Wiener Hof 

Image 006 1 
Diagram political 
influence 

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 that seem to be taken directly 
so. This was one of the reasons from the vision of Wagner's 
for the choice of concentrated GroBstadt. Besides this direct 
municipal housing within the city's 
boundaries. Another consequence 
of the independence was that ii did 
give the authorities the possibility 
to create their own 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. 

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 

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 . 

Austro-Marxism slow revolution - from a "Volkskultur" to a Arbeiterkultur 

Social Democrats Otto Wagner 
-"New Socialized Humanity" 

- Public facilities to educate proletariat 

- Vienna as a modern Metropolis 

Wagner School 
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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 Grol1stadt are taken 
as the leading models for the 
realization of Vienna as a modern 
metropolis. In his utopian vision of 
the Grol1stadt 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 functions 
and the constant circulation the 
different 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 . 

Image 0071 
Otto Wagner's 
Grot:lstadt over
view 

Image 008 I 
Otto Wagner 's 
Grot:lstadt per
spective 

Image 0091 
Network diagram 
Wiener Hofe 

Image 010 I 
Network diagram 
Grot:lstadt 



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 city and their mixture of program provided the surrounding blocks with extra social 
features. Many gemeindebauten were placed around railway stations so they where 
connected to the different parts of the city. In this way the gemeindebauten were also linked 
to each other and formed an organization as a network. As a result of this interweaving 
with the existing city fabric the gemeindebauten linked a lot of social and cultural facilities 
to the city and made them accessible by public transport. In this way they became urban 
and commercial hubs, witch meant that especially the grouped gemeindebauten and 
the superblocks were more than a singular intervention. A piece of the city in the direct 
surroundings of gemeindebauten was directly dependent of the block which made it 
operate like an in Wagner's vision described model of a district. Still, it must be noted that 
the network on town scale was mainly psychological instead of physical (image 009). 

A similar kind of resemblance can be found in the layout of a district from Wagner's 
Grof1stadt and a cluster of gemeindebauten, also called a 'superblock'. Wagner's vision for 
the districts embodied a combination and a concentration of houses and social and cultural 
facilities. Each of these districts would have a certain density and would encompass a 
certain number of facilities. By providing a cluster of workshops and cultural, commercial 
and social facilities, it became possible for each district to operate as an autonomous 
entity. Next to this the old 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 Grof1stadt. 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. 
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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 take 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. According to him this meant that designing 
for the city is designing by means of simplification 
of architecture', 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 
Neustiftgasse 40 (image 013) 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 fai;:ade. 
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The next scale is the local scale. On this scale 
intimacy was the goal. Ornamental effects on street 
level should take care of this effect. In the words of 
Adolf Loos: "At street level architecture has to strike 
its greatest chord" since "modern man, who hurries 
through the streets, sees only that which is at his eye 
level." 2 

In the gemeindebauten these two scales are also 
visible. They are 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 
fai;: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. 

"In the courtyards .. . [a] system of irregular alley 
ways .. . wears an air of adventure. The interest of a 
shadow round a corner is an invitation to investigate 
further. A hidden light at night gives an atmosphere of 
mystery. There are terraces at different levels, pointed 
archways leading to enclosed courtyards over which 
hang an almost 
monastical peace." 3 
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• 
• 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 . 
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The whole area works here as a space of the 'in-between' between the 
public and collective domain. 
" One stares, astonished, and asks oneself in wonder: Is this the 
enormous palace of a millionaire, is it a castle, or a museum or what 
else could it be? ... On striding through the gateway, a new surprise 
follows. One stands before an overwhelming garden courtyard, and is 
again thrown into confusion; Is this the jousting court of a fortified castle, 
or the market square 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 dwelling, 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 children 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 
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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Reflection 

The aim of the social democrats was to make the 
proletariat aware that they are a part of society. By 
concentrating the proletariat housing with cultural and 
public facilities and in this way involving the proletariat 
in the culture of the city itself, the proletariat was 
given a significant place within society. Hereby the 
blue collar class got the idea of being an important 
factor for a successful society and being a significant 
part of their environment. Typology and architecture 
played an important part in reaching this goal. Many 
influences came from Wagner and this lead to 
buildings that had a specific character. The size of 
the buildings together with the character provided a 
strong appearance in the city's fabic.The new social 
housing gave the proletariat a recognizable face and 
a strong home base. Secondly the proletariat was 
given for the first time in the history of Vienna a public 
space that was theirs. 
An unforeseen consequence of the upgrading of the 
proletariat however was that the border between 
middle class and proletariat actually became 
stronger because of this. An introvert enclave within 
a network of these kinds of enclaves was the result. 
The ideological goal that was at the basis of both 
the Austro-Marxism and the Gror..stadt of Wagner, 
a homogeneous 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. 
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• 
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 of enlightenment through 
built utopias wasn't 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 0221 
Schematic sec-
lion shows con-

• nection between 
dwelling and 
city through • courtyard with 
collective facili-
ties • Image 0231 
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• democratic 
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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 GroPstadt' 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 affected by it. 



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. 

Legenda 

c:::=::::::J space for ex- and 
interchanging 

- secluded space 

other space 

- subjugated space 

- space for the goats 
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1st sphere: space of ex-and interchanging 

Formerly known as [Agora]: (ageiroo =to assemble, collect) 
- The nexus of social life: markeUdebates/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. 

Emporion 

- The border between "outsiders" (belonging to some realm) and "insiders"; 
- Zone of transition (harbour, marketplace). 
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Scale of the city 

Within the city the Wiener Hofe can be seen as the private, secluded spaces. The people 
live there and the buildings are scattered all over the city. On this scale you can see them 
as having the same function as 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 Otto 
Wagner's Gro~stadt it should be the other space (third sphere), which would function apart 
from the normal life on this large scale . 

By looking from a closer viewpoint to the arrangement of the superblock within the city, we 
can get a better 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. No
thing seems to be planned there and the people use the space for different functions. The 
only parts that are planned belong to the subjugated space. These are the main connecti
ons with the rest of the city (or the other superblocks), such as a train station, railways and 
the large roads. These have the function to serve the urban dweller to get from point A to 
point B without any sub-interventions. The surrounding blocks don't play 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 . 
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Image 024 I Diagram scale Vienna 
Image 025 I Diagram scale neighborhood 



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 
building/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 can 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 tran
sition between the collective cour
tyard and a less public area. The 
stairs are not programmed and 
can therefore be seen as 'space 
for the goats'. At the front door of 
the dwelling a second Emporion 
makes the connection with the pri
vate space. 
Within the dwelling not every room 
is meant to serve as private/ pro
tected space. Only the toilet and 
the bed-/ living room appear in 
this way. The 'wohnkOche' has a 
different purpose. It is the space 
for interaction with the outside. 
For example a mother can watch 
her kids from there when they are 
playing in the inner courtyard. And 
it is also the place where guests 
are received, so ii becomes the 
public place of the house. The 
scullery (adjoining the wohnkOche} 

1? 

Staircase _To_ll•_I __ _, 

is the industrial part of the dwel
ling, which is used by the inhabi
tants to provide them with the ba
sic need, like food. It can be said 
that this is the subjugated space 
on the scale of the dwelling. 
In zoning the most private and 
secluded part 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 can 
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 
had to look for it in a place other 
than their own dwelling. 

Entrance hall 

Image 0261 
Diagram scale 
superblock 

Image 0271 
Diagram scale 
dwelling 
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Favelas 

'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 will 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 will 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 
circumstances. These circumstances are acting 
on different scales and are changing over time. 
They have different causes - political influences, 
economical influences etcetera. In this research we 
tried to look at the complexity on different 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 interaction among constduents of the system, 
and the interaction between the system and ifs 
environment, are of such nature that the system as a 
whole cannot be fully understood simply by analyzing 
!Is components." 

{Cilliers, 1998 from Stephanie Geertman p38} 
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Internal periphery 

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 favelas 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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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 
da Providencia, a hi ll 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 1930 (Plano Agache) even 
describes a 'semi nomadic population' living in the 
hills (image 003). 

In the beginning of the 1930s 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 high protective 
tariffs. This stimulates new 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 1947 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 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 1980s, 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). 
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Circle graph 

In a circle graph of the city of 
Rio geographical and industrial 
opportunities come together with 
history as it shows the spreading of 
the Favelas over the city (fig. 8). It 
also points out that the shantytowns 
are sometimes clustered with very 
wealthy neighborhoods, because 
not only they just kept on growing 
towards them, but also because 
they could provide services for 
the middle and upper class. In 
this scheme it is also visible how 
the spread and the location of 
slums in Rio de Janeiro deviate 
from typical Brazilian metropolitan 
areas. Because of the steep and 
for commercial development 
uninteresting hilltops and the 
zones of industry in different parts 
of Rio, the city grew around the 
Favelas without eradicating them 
completely. In this way it is possible 
for Favelas to still exist next to the 
central business district. 

Case study 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 Mangueir. 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). 

Facts and Figures 

The favela of Mangueira 
incorporates 4100 housing units 
and measures 27 hectares. The 
density of this favela is with its 
800 people per hectare eight times 
higher than the density in the city 
centre of Amsterdam. Mangueira 
is located in the north-eastern part 
of Rio de Janeiro near the central 
business district (image 010). 
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 . 
Adifference 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 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 . 
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Morphology 

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 010, image 011 ). 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 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 . 

Economy 

The Favela can be seen as an economically autarkic 
entity. Although it parasites on the city itself, it is 
known that the Favela possesses an almost closed 
economy. Money changes a 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 
are 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 a lot of the products for these shops are 
the small businesses which are being organized 
from inside the house. In these businesses 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 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 have 
a registered mail box. 
There is also a lot of money floating through the 
Favela by means of drug trafficking. This is a very 
lucrative business. The drugs are sold on the main 
street where the Favela and asphaltos 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 a lot of violence 
to the Favela. On the stairs of the Favelas armed 
conflicts between dealers and with the police and 
military are not rare sights . 



Facilities and commerce 

Corresponding to economic rules the commercial buildings emerge 
along the main entry routes (image 012). 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. 
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• The treelike, hierarchical structure, combined with a fine network of small 
connections, shows the organic growth over time (image 013). Because 
of these organically grown routes a logical structure can not be found . • • • • 
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People are afraid to leave their homes, which results in a decrease of social 
capital. 

Residents associations are taken (Nerby dealers. Jn 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 opportunities. For informal jobs networking and 
socializing is essential, because the information is passed on verbally. 
There is a fear among service providers and commercial 
esi.blishments to enter the Rlvelas 
There is a renewed link between Fave!ados and criminals 

A countermoveme:it to this violence is found in the formation of groups of 
mihtias within the Favelas. 

These are former fire-- and policemen 
They get r.d 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'. 
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Influence organized groups 

The social diagram shows the most important 
organizations that have a positive or negative effect 
on the shaping of the Favela. Different groups 
like the police, drug traffickers, NGO's and militias 
have a strong influence on the social growth of the 
Favela. The police and drug traffickers are seen as 
the cause for the violence in the Favela. The drug 
traffickers however can count on sympathy from 
the Favelados because of generosities. The militias 
have a somewhat dubious role in the Favela. They 
are hired to keep the Favela free of drug trafficking 
but they also can be seen as a non-governmental 
armed force. The negative influence of this violence 
inflicts the positive growth of a Favela in multiple 
ways like by a loss of community unity due to the 
renewed link between Favelados and criminals. 

Social Hubs 

Because of the densification there is al lot of program 
put together on certain places. These places are still 
open for public use and are utilized for a great variety 
of purposes. In this way places can 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 fields, 
washing, and resting next to the public water tap etc. 
These spaces remain open and are 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 can for example be seen at 
the soccer playground where children are dreaming 
of a career at a professional football club. Some 
other social activities outside the favela also seem 
to function as an escape (image 014). Going to the 
beach can be seen as a major form of escapism. The 
beach is the only place where the difference in social 
class is absent on the first notion, because nobody 
wears any signs that show their origin. The same 
can be said about the carnival where temporarily all 
differences are neutralized . 
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• The cross-section of a favela shows the development in time (image 016). 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. 
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 . 

• • 
• 



Model of growth 

Analyzing the unique structure of the favela, the 
concept of growth over time is of major importance. 
The growth of the favela is based on some simple 
principles. These principles, like the clustering of 
dwellings around the existing infrastructure, are 
logical mechanisms developed as answers for 
some simple, functional and economical questions. 
It is very interesting that these simple principles are 
able to organize a very complex system. Within this 
system a richness of diversity is developed. Like the 
different clusterings of buildings that are shown in the 
figure (image 018). 

T- and Y- Junctions 

In a dense structure like the Favela open spaces 
are rare. The different open spaces that survive 
the densification are in many cases the T- and 
Y- junctions that emerge out of the combined 
influences of the densification of dwellings and the 
consolidation of infrastructure alongside. This growth 
results in different junctions which possesses a 
difference in its public nature. Y-junctions tend to 
result in an archetypical open spot for public use. 
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Private/ collective/ 
public 

Public space is the product of social 
interaction. In a favela there is an 
absence of top-down regulating 
structures like architectural or 
urban interventions. Therefore 
the product of social interaction is 
evermore eminent. 
Space in the innercity favela 
is scarce. This space is under 
continues pressure. Especially 
public space is pressed to the 
minimum. It has been formed into 
a unique state which characterizes 
the favela. The favelados are free 
to create their own "private space" 
without taking others in account. 
Space is in a permanently state of 
crisis. 
Because of the pressure on 
public space in the favela, a strict 
separation between the private 
realm and the public realm as it 
is known in formal urban areas 
is not present in the favela. 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 . 

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 favelados 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 same so there 
is an economical hierarchy to be 
found in the stacking of dwellings 
itself. 

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 (image 023). 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 the 
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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llme: sale: 

2000 fragment 

Basic needs: Small grocery shop 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. 

lmage025 

Trafficking 

ume: !Cale: 

2000 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. 
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aspect: 

social, economical 

Microf actory 

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. Somebmes the 
product is sold to bigger and legal business from the city of Rio de Janeiro . 

aspect: 

social, cultural, economical 

Services 

Postoffice 

There are not a lot of services provided in the Favela. The service economy is 
not developec 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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• 
• sale: 

dwelling 
aspect: 

social, cultural, economical 

• • • • • • • floor 1 

• • • - setting of one family by compasing a temporary shack 
- fencing ofr space for future expansion of house • Materials 
- ranging from cardboard to plastic and wood 
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• • • lime: 

2of5 
sale: 

dwelling 
aspect: 

social, cultural, economical 

• • • • • • • floo<l 

• • • - saving period for bricks and other materials 
- first part of the house is built 

• - fence is upgraded 

Materials 
- mainly hollow bnck.s 

• image028 

· roof of corrugated iron sheets 
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Dining 

dwelling 

scale: 

dwelling 

• 
aspect: 

social, cultural, economical • 
• • • • • • 

f!oor l • • 
• 

· saving period for bricks and other materials • . nexible construction allows for transformation of plan 

Materials 
- mainly hollow bricks • · roof of corrugated iron sheets 

• • • 
aspect: -----~· social, cultural, economical 

• • • 
I 

I 

I 

I 
floor 1 

I 

I 
- final ization of the plan 
- flexible construction is replaced by concrete and infill • - rront room is being used as store 
- second family rents slab and builds shack • Materials 
- concrete beams and columns, infill of hollow bricks 
- root slab of concrete • 
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• - second storey is built 
- slab of second storey is rented out to another family 
- environment is congested to a maximum 
- stairs play an important role in the separation of entrances • Materials 
- concrete beams and columns, infill of hollow bricks 
- roof slabs of concrete • Image 031 



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 build on and a lack of money. 
The multi-storey dwelling is the result of extreme densification. 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 infill 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. 

.----...-~..-~~,..........,__,__,.....,.~llml::::-: __,__,.....,.....,~sca~: aspect: • 5 ofS dwelling social, cultural, economical 

D D D 
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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 divi
sions and well defined spheres. 
They can be typified as the Agora, 
the Oikos, the Acropolis and the 
Necropolis. All space in between 
and surrounding hese spheres 
can be classified as Space for the 
goats. All this space can be sur
rounded 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 mil
lennia. 
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: markeUdebates/ 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 distinctiv~ly appropriated, developed or designed for its specific fu~ction; 
- A place with strong feelings for tradition and rituals; 
- Renecting/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 s.ubjugating the leftover space, giving function to the 5th sphere; 
- lndustnahsat1on 1s 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. 

Emporion 

- The border between "outsiders" (belonging to some realm) and "insiders"· 
- Zone of transition (harbour, marketplace). ' 
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lnleiding 
De huidige hoogstedelijke ervaring is per definitie een sublieme ervaring. Het is een 
ervaring van een constant veranderd geheel dat niet meer geregisseerd kan worden, maar 
vormgegeven word! door verscheidene onafhankelijke krachten. Binnen deze conditie, 
waar een onmogelijk als geheel te vatten veelheid aan indrukken haar gebruikers en 
bezoekers overdondert word! de rol van architectuur sterk geproblematiseerd. Wat kan 
architectuur nog voor een rol spelen binnen de stedelijke veelheid van ervaringen? Is het 
als een karakter binnen een collectief van karakters is het een fragment van een groter 
stedelijk geheel of is het met het wegvallen van verschillende schalen een stad in zichzelf? 
Wanneer de laatste twee als uitgangspunt gelden, verschuift het vraagstuk naar een meer 
pragmatische insteek van het bereiken van stedelijke complexiteit met architecturale 
middelen . 

Het vatten van complexe stedelijke architecturale vorm binnen architectuur kent 
verschillende opvattingen. Vertrekkend vanuit de opvatting dat architectuur met slechts 
formele middelen al omgang vindt met stedelijke complexiteit zal een zoeken ondernomen 
worden naar mogelijke wijzen waarop stedelijke processen zelf vertaald kunnen worden in 
creatieve processen . 
Deze zoektocht vangt aan met een casestudie waarbij van architectuur slechts een van 
de vele actoren is binnen een complex systeem: De zelforganiserende stad en haar inzet 
als ontwerpmiddel. Een tweede casestudie, Merzbau van Kurt Schwitters behandelt de 
wederkerige relatie tussen groei en vorm binnen een creatief proces van een individu. Met 
een derde casestudie zal een antwoord op de vraag worden gegeven hoe iets af kan zijn 
wanneer het uitgangspunt constante verandering is. Dit zal worden gedaan aan de hand 
van een gebouwd architectonisch voorbeeld: het Raumplan van Adolf Loos . 



Complexiteit en vormeloosheid: 
sublieme stedelijkheid 

'Een kwaliteit van de atlas is dat hij de vorm on th ult van st eden die nog geen vorm hebben en nog geen naam. 
Er is een stad met de vorm van Amsterdam, een halve cirkel gericht naar het noorden, met concentrische 
grachten: de Prinsengracht, de Keizersgracht, de Herengracht; er is een stad met de vorm van York, ingesloten 
door hoge heidegronden, ommuurd, met puntige torens: er is een stad met de vorm van Nieuw-Amsterdam, 
ook we/ New York genoemd, vo/gebouwd met torens van glas en staal op een langgerekt eiland tussen twee 
rivieren, met straten als diepe grachten: allemaal recht, behalve Broadway 
De catalogus der vormen is oneindig: zolang nog niet iedere vorm zijn stad gevonden heeft, zul/en er nieuwe 
steden blijven ontstaan. Waar de vormen uitgeput raken in hun variaties en zich ontbinden, begint het einde 
van de steden. Op de laatste kaarten van de atlas vloeiden rechthoeken uit zonder begin of einde, st eden met 
de vorm van Los Angeles, met de vorm van Kyoto-Osaka, zonder vorm'.1 

Aan het einde van de magisch- realistische roman 
de onzichtbare steden schetst ltalo Calvino een 
dystopisch toekomstbeeld waarin een mondiale 
verstedelijking heeft geleid tot steden zonder 
specifieke vormen, eigenschappen of karakters. 
In conglomeraten als Los Angeles en Kyoto ziet 
hij de voorlopers van deze vormloze urbaniteit, die 
door gebrek aan specificiteit niet de mogelijkheden 
zouden bezitten om de fantasie van haar bewoners 
en bezoekers te prikkelen. In dit fantaseren, het 
bouwen van mentale constructies, ziet Calvino 
de grootste waarde van steden. De mentale 
constructie van stedelijke vormen inspireert tot 
nieuwe en andere vormen. Een scheppende kracht 
die door de hoofdpersoon van het boek, Marco 
Polo, op overtuigende wijze blootgelegd wordt. Zijn 
geboortestad Venetie voorziet hem van inspiratie om 
continu mentale constructies te scheppen die stuk 
voor stuk inspiratie bieden aan de lezer. 
Met de beschrijving van toekomstige mondiale 
verstedelijking verwoordt Calvino hier een stedelijke 
conditie die gelijkenis vertoont met urbaniteit 
die we door Koolhaas zijn gaan kennen als de 
generische stad, de stad zonder authentieke 
geschiedenis, centrum en identiteit.2 Zowel Lieven 
de Cauter als Mike Davis beschrijven deze conditie 
als een postapocalyptisch doembeeld. Hierin 
word! een steeds vluchtiger, onoverzichtelijk en 
individualistisch wordende maatschappij in verband 
gebracht met een urbane woekering die in geen 
enkel opzicht meer aan de Europese metropool doet 
denken. De angst voor urbane woekering heeft de 
laatste jaren overhand gekregen in het stedelijke en 
architectonische discours. Het roept bij ontwerpers 
op tot verzet tegen- en afl<eer van deze urbane 
ontwikkelingen die voornamelijk zichtbaar is in Azie. 
Deze angst gaat in essentie over een gebrek 
aan overzicht en verlies van controle en kent 
een traditie binnen de esthetica als het sublieme. 
Hoewel het sublieme bij verschillende schrijvers 
nuanceverschillen kent en over de jaren heen aan 
verandering van haar definitie onderhevig is geweest 
beschrijven verschillende auteurs het sublieme als 
een ongrijpbare ervaring. Edmund Burke verwoordt 
deze ervaring in 1756 in A philosophical enquiry into 
the origin of our ideas of the sublime and beautiful. 
Hij beschrijft het sublieme als bestaande uit twee 
gelijktijdig werkzame emoties, namelijk pijn en 
genot. In zijn conceptie is het sublieme een vorm 
van zelfbehoud. 'the sublime is an idea belonging 
to self-preservation '. 3 Door het ervaren van angst 
ontstaat er een behoefte aan veiligheid waarna het 
sublieme volgens Burke word! opgeroepen doordat 
deze dreiging niet 'echt gebeurt'. De angst zorgt 
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voor een onaangenaam gevoel, maar doordat het 
slechts een fictionele ervaring is, vindt het niet 
werkelijk plaats. Dit leidt volgens Burke tot een 
gevoel van genot. 
Deze angst wordt veroorzaakt door een macht 
of superieure kracht: 'I know of nothing sublime 
which is not some modification of power'.4 In het 
aanzien van een alles overweldigend verschijnsel 
of een verschijnsel waar alle controle over 
verloren is wordt deze onmacht opgeroepen. Het 
aanschouwen van de grootsheid van de bergen, 
onze ervaring van veelvormige grootstedelijkheid, 
het gebrek aan overzicht in de virtuele wereld van 
de netwerksamenleving en de eindeloze sprawl 
van vormeloosheid, zijn alien als subliem te 
beschouwen.5 

Om de catalogus der vormen le voorzien van 
een positieve voetnoot zal in dit essay worden 
uiteengezet hoe verschillende vormloze en 
complexe steden ontwerpers juist wel hebben 
ge'fnspireerd en hoe aan de andere kant deze 
stedelijke ervaring al !anger een toepassing in 
architectonische werken vond.6 Dit alles echter 
niet met de noodzakelijkheid van het verkrijgen van 
een sluitend geheel. Want in navolging van Nicolas 
Boileau-Despreaux is ook hier de overtuiging dat 
'het sublieme al/een in sublieme stijl behandeld kan 
warden' en dat 'er geen voortreffelijker figuur bestaat 
dan die welke vol/edig verborgen is, en die men 
helemaal niet als een figuur herkend'.7 
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Superpositie, collage en deconstructie: 
een formele benadering van stedelijke ervaring 

In een poging binnen de architectuur te antwoorden 
op deze sublieme stedelijke ervaring zijn sinds 
de jaren '70 verschillende vormexperimenten 
ondernomen. Aansluitend aan een postmodern 
gedachtegoed leidde een verregaande sublieme 
stedelijke conditie tot een besef van vrijheid om 
verschillende waarheden naast elkaar te kunnen 
laten bestaan. Deze veelheid of pluralisme leidde in 
de architectuur tot nieuwe vormgevingsprincipes als 
collage en superpositie van fragmenten.8 

Het gebrek aan overzicht leidde tevens tot twijfel 
aan een systematische aanpak van ruimtelijke 
vormgeving. De metafoor van de stad als een 
gesloten of technisch systeem voldeed immers 
niet meer. Daniel Libeskind verwerkte met zijn 
Chamber Works studies het besef van een gebrek 
aan vorm en ruimte in zijn werk. De verwarrende 
weergave van beweging door Kubistische schilders 
bracht hij verder door de perceptie van ruimte zelf 
op de schop te nemen. Op deze wijze verving hij 
een systematische architectonische benadering 
voor de ruimtelijke vertaling van perceptie van 
lichaam en geest door een alternatieve strategie. 
Met zijn tekeningen vond hij een antwoord op 
de huidige vormloze en virtuele werkelijkheid. 
Deconstructie ontdeed zo de architectuurpraktijk 
van een universeel systeemdenken en ontgon zo 
een speelveld voor een veelvoud aan ruimtelijke 
en artistieke experimenten.9 Deze experimenten 
stranden echter alien wanneer ze gepresenteerd 
worden als een algemeen uitgangspunt in haar 
eigen beginselen want, zoals Rene Boomkens 
verwoordt: 'uiteindelijk is het pluralistische standpunt 
consequentieloos en het (de)constructivistische 
circulair: het (de)construeerl ook zichzelf'. 10 

Met de zoektocht naar vervanging van deze 
paradoxale logica ontstond begin jaren '90 een 
praktijk van virtueel ontwerpen. Met een logica 
van verbinden waarbij met de computer vorm 
werd gegeven aan constant wijzigende relaties 
werd getracht stedelijke condities als dynamiek en 
verschil te genereren. Met het sterk op het denken 
van Deleuze leunende Folding architecture werd 
door Greg Lynn een poging tot ondernomen om 
dit denken te realiseren. Stedelijke dynamiek van 
verschillend gebruik en verschillende vorm zou te 
vatten zijn in een werkzaam algemeen uitgangspunt 
zonder enig verlies van diversiteit. Deze constant 
veranderende mix van heterogene gehelen bleek 
echter niet het virtuele diagram le kunnen ontstijgen. 
De voorspelbare regels waar computerprogramma's 
mee werken waren niet in staat onvoorspelbare 
stedelijke effecten le genereren. 
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Zo bleef de omgang met grootstedelijkheid 
in de jaren '90 geregeerd worden door een 
pure esthetisering van deze eigenschap. OMA 
praktiseerde gedurende deze jaren een aanpak 
waarbij dichtheid en congestie centraal stonden. 
Mark Pimlott wijst in zijn boek Without and within; 
essays on territory and the interior op de effecten 
van een dergelijke puur op zicht gerichte aanpak. 
Hij ziet in dit werk slechts enkele aspecten van 
stedelijke condities terug waardoor in zijn ogen 
het denken vanuit commerciele of infrastructurele 
systemen in essentie het uitgangspunt blijft. 'Systems 
now constitute the dominant condition of the 
organisation and construction of major buildings, 
and have laid claim to reality'." Het is om deze 
reden dat het werk van OMA zich uitermate goed 
leent voor winkelcentra en vliegvelden, waar de 
infrastructuur en commercie altijd het uitgangspunt 
zijn. 
Ook een meer iconografische aanpak bleek een veel 
toegepaste strategie voor grootstedelijke gebieden. 
Deze aanpak gaat uit van het plaatsen van een 
sterk, iconografisch gebaar te midden van andere 
sterke gebaren of generische stedelijke massa. 
De toepassing van eenduidige gebaren kenmerkt 
ook de omgang die te vinden is in zogenaamde 
gebouwde schema's. Deze gebouwen lijken met 
behulp van een diagrammatische interpretatie van 
een complexe stedelijke conditie deze zelf te willen 
schematiseren tot een overzichtelijk en herkenbaar 
geheel. Deze zou zo voor iedereen als geheel le 
bevatten moeten zijn met behulp van een duidelijk 
en zichtbaar systeem. 
Het gebruik van eenduidige gebaren in de 
architectuur, waar binnen een sterke vorm een 
volledig losstaand programma gekunsteld wordt 
beschreef Micheal Sorkin als 'gebaseerd op 
dezelfde logica als de reclame: op de idee van 
de zuivere beeldvorming, zonder enige aandacht 
voor de werkelijke behoeften en tradities van de 
bewoners'.'2 Op deze wijze kan het zich niet 
verder verwijderen van datgene wat het juist wil 
overbrengen. 
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De stad als dynamisch weefsel van onderlinge relaties: 
een procesmatige benadering van stedelijke complexiteit 

''The interaction among constituents of the system, 
and the interaction between the system and its 
environment, are of such nature that the system 
as a whole cannot be fully understood simply by 
analyzing its components. ·~3 

[Paul Cilliers] 

In een paging stedelijke complexiteit niet direct in 
vorm te vatten maar als proces te leren begrijpen 
hebben wetenschapsfilosofen als Paul Cilliers en 
generatiegenoten, opererend vanuit vakgebieden 
als informatica of biologie, de laatste lien jaar het 
terrein van de urbane studies weten te betreden. Zij 
proberen stedelijke ontwikkelingen te vatten in een 
algemene theorie van het netwerkdenken en de stad 
te beschrijven als complexe 'open' systemen. Deze 
systemen warden gezien als een tijdelijke status 
die evengoed bepaald warden door de interne en 
externe relaties tussen de verschillende elementen, 
als door deze elementen zelf. Zowel taal , het 
menselijk brein als steden vallen volgens hen binnen 
deze beschrijving. Toegepast op het beschrijven van 
de stad lijkt deze aanpak veel weg te hebben van 
het activisme van Jane Jacobs. Zij wist al in de jaren 
'60 stedelijkheid le onderzoeken als een meer open 
geheel. Een geheel van 'uiteenlopende processen 
welke alleen begrepen kunnen warden door inductief 
te werk le gaan, en vooral oog te hebben voor 
bijzondere details'. 14 Hoewel haar theorieen zeer 
specifiek en onmogelijk te generaliseren zijn, is haar 
visie nog steeds actueel. 

In het licht van deze denkwijze waarbij urbaniteit als 
belichaming van een veelheid van sociale processen 
gezien wordt is er met het afstudeeratelier clustering 
een onderzoek gedaan naar de sloppenwijken 
van Rio de Janeiro, de Favelas. Het uiteindelijke 
doel is hier geweest een procesmatig begrip van 
deze stedelijke vormen te ontwikkelen welke bij 
zouden kunnen dragen aan een hierop volgend 
architectonisch ontwerptraject. Deze (sloppen)wijken 
zijn een schoolvoorbeeld van bottum-up stedenbouw 
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waar stedelijke vormen ontstaan bij een gebrek 
van bovenaf opgelegde structuren en regelgeving. 
De vorm word! bepaald door de samenkomst 
van specifieke culturele en fysieke context en 
individuele keuzes van de bewoners ter plaatse. 15 

Door deze aanhoudende input zijn deze stedelijke 
gebieden constant onderhevig aan verandering 
en modificatie en daarmee nooit als een gesloten 
geheel te beschouwen. In het onderzoek van de 
Favelas heeft de nadruk dan ook niet gelegen op 
een technische beschrijving van haar onderdelen. 
Deze zou de logica van het geheel toch niet kunnen 
verklaren . In plaats van een dergelijke beschrijving 
is een aan Jacobs vergelijkbare werkwijze toegepast 
waarbij een inductieve werkwijze voorop stand. 
Zo is een fragmentarische constructie van unieke 
onderlinge relaties van de verschillende stadswijken 
in leeftijd, locatie en schaal ontstaan. Hier zijn 
de verschillende actoren van politieke, sociale, 
culturele, economische en geografische aard van 
onderzocht. Deze constructie toont een op alle 
schaalniveaus geldend principe van afhankelijkheid 
tussen schalen dat zich in de Favelas manifesteert 
in relaties tussen de stedenbouwkundige schaal en 
keuzes van individuele bewoners. 

Deze verkregen constructie toont overduidelijk de 
open vorm van het geheel of de onmogelijkheid om 
haar vorm te beschrijven. De Favela als entiteit kent 
een grate afhankelijkheid van stedelijke ingredienten 
waardoor het onmogelijk is haar als geheel te 
beschrijven. 
De Favela als stadswijk is er een tussen vele andere 
in een specifieke geografische toestand. Deze 
toestand doet haar op een specifieke wijze groeien. 
Het zelfde geldt voor haar individuele woningen en 
subjecten. Voor deze geldt de Favela zelf als directe 
omgeving die haar op specifieke wijze doet groeien. 
En voor haar subjecten geld! als we Deleuze mogen 
geloven, tevens het zelfde: 'If each of our cells is a 
subject, then we are indeed already quite a crowd'. ' 6 

Op deze wijze kan alles beschreven warden als 
datgene waar ze afhankelijk van zijn, mils er op de 
juiste schaal naar gekeken word!. 17 

Dit gebrek aan heldere vorm lever! een 
onmogelijkheid op om een geheel of een eindige 
vorm te definieren. Het object kan alleen beschreven 
warden als een wolkachtige constructie waarvan het 
geheel slechts als fantasie beschouwd kan warden. 
Wanneer we dergelijke vormen van stedelijke groei 
willen beschrijven voldoen ruimtelijke definities op 
geen enkele wijze. De stijl, maat, verhoudingen of 
vrijwel alle definities gebaseerd op het cartesiaanse 
stelsel zijn volstrekt irrelevant. Een onderzoek 
naar een gebrek aan heldere vorm kan alleen 
wat aan het licht brengen bij een beschrijving van 
onderlinge relaties en de subjectieve beleving 
van deze relaties. Het onderzoek naar de Favelas 
combineert hierin films en persoonlijke verhalen met 
wetenschappelijke data.18 
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Simulatie van stedelijke processen: 
het ontwerpen van sublieme stedelijkheid 

Zo komen we opnieuw bij het probleem van 
het vormgeven van het vormloze. Door relaties 
en processen te beschrijven lijkt mogelijk 
specifieke aspecten aan het licht te brengen, 
maar het is de vraag of deze methode zich 
ook in een ontwerpproces laat vertalen. In het 
stedenbouwkundig ontwerp van atelier clustering lijkt 
dit te hebben gewerkt. Met het problematiseren en 
als kern van de ontwerpopgave inzetten van relaties, 
conflict en samenwerking blijkt een veelvormigheid 
ontstaan te zijn die op specifieke plekken sublieme 
eigenschappen bezit. Verschillende individuen 
wisten door gebrek aan overzicht en door 
verschillende individuele stedelijke fragmenten 
in conflict te brengen dit resultaat te bereiken. 
Door het versmelten van deze fragmenten is er 
een aan elkaar gebreid 'geheel' ontstaan. Op 
vanzelfsprekende wijze is een ruimtelijke rijkdom 
ontstaan die met gemak de capaciteit van een 
persoon overstijgt. Door een letterlijke veelheid van 
individuen is de veelvormigheid met enkele sublieme 
effecten verkregen . 
Wanneer dit echter bereikt moet warden door een 
individu is het een veel minder vanzelfsprekende of 
zelfs bijna schizofrene onderneming. Een werkend 
voorbeeld van een vergelijkbare procesgang binnen 
een individueel 'ontwerpproces' is zichtbaar in het 
Merzbau van Kurt Schwitters. 

Het 'levende' kunstwerk Merzbau van Kurt 
Schwitters is een bekende referentie wanneer 
gesproken wordt over een 'open' architectonische 
productie, een productie die open staat voor 
toekomstige ontwikkelingen, aanvullingen en 
wijzigingen. Architectuur was volgens Schwitters 
zelf 'meer dan elk andere categorie van kunst 
in intrinsieke overeenstemming met het Merz 
concept'. 19 Merzbau, we Ike in 1937 vernietigd 
werd tijdens een bombardement, bestond uit een 
vormloze accumulatie van afgedankte voorwerpen 
en fragmenten waar, naast allerlei alledaagse 
voorwerpen ook de lichamelijke afscheidingen als 
haar, nagels en patten urine van Schwitters zelf 
terug te vinden waren. Merzbau kon zo volgens 
Dada'lst Hans Richter gezien warden als een levend, 
dagelijks wijzigende weergave van Schwitters zelf 
en zijn vrienden.20 
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Jaleh Mansoor beschrijft deze opeenhoping als 
een proces waarbij de productie zelf open staat 
voor nieuwe ideeen, materialen en structuren.21 

Schwitters deed dit door haar onderdelen enkel te 
behandelen als ingredienten voor een constante 
iteratie van compositorische kenmerken. Zo werd 
voorkomen dat de geassembleerde materialen als 
iconografisch, als kunstwerk of als een representatie 
van een ander gebruik zouden kunnen gaan 
werken.22 

Hoewel het in beginsel assemblage blijft laat 
het werk zich niet beschrijven als een som van 
onderdelen of regels. De enige regel die hier 
geldigheid heeft is een procesmatige: de constante 
productie door toevoeging en verwijdering van 
materialen. Dit proces, waarbij een vergelijking met 
de Favelas niet geheel ongepast is, maakt dat het 
werk in een constante staat van wijziging is, 'it is 
unfinished and out of principle'.23 

De logica van Merzbouw kan beschreven warden 
als "dat van een functioneren en niet van een 
interpreteren".24 De productie, het assemblagewerk 
bestaat alleen om op palimpsestachtige wijze 
nieuwe processen van productie op te starten. De 
spelregels warden zo bij elke nieuwe toevoeging 
veranderd waardoor een concept een stelsel van 
regels de productie of vorm niet kan verklaren. De 
wijze waarop het zo constant nieuwe vragen of 
interpretaties oproept maakt het subliem. Nooit geeft 
het antwoord en nooit is het als geheel vatbaar. Dat 
wat vormt en dat wat gevormd wordt zijn continu 
in samenwerking met elkaar. Het product kent 
hierdoor een kwaliteit die kan warden beschreven 
als tijdelijk en altijd in relatie met het proces dat 
het aan het scheppen is. Het is een groeiproces 
van verzamelen, verwerken en afstoten van 
vormprincipes. Sommige blijven overeind, sommige 
warden gemuteerd, andere sneuvelen.25 
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Het proces voorbij: 
groei en vorm binnen het architectonische domein. 

Binnen het beeld van de constant veranderende 
stad laten zowel de Favelas als Merzbau zich met 
gemak als voorbeeld nemen voor alternatieve 
werkwijzen. Yona Friedman ziet in het Merzbau 
proces een letterlijk voorbeeld voor een constant 
aan verandering onderhevige architectuur: 'What 
is most interesting for me in the Merzbau is what 
I would call a "Merz Principle. " The Merz Principle 
means a random agglomeration of things that 
form a whole. I think this Merz Principle exists in 
everything. ' 26 

Bij deze zienswijze van 'dynamische' of 
'procesmatige' architectuur kunnen echter 
kanttekeningen geplaatst warden. Een constante 
wijziging mag dan avontuurlijk en stedelijk aandoen, 
het is echter geen vervulling van onze verblijf- of 
woonwens. Het staat haaks op kwaliteiten als 
rust en harmonie. De constante modificatie blijft 
bij architectuur als gebouwd object (alle zelfbouw 
experimenten ten spijt) volledig afwezig. Het zal bij 
architectuur daarom na productie vooral blijven bij 
mentale projectie of fantasie van de gebruiker. Juist 
in deze suggestie of mogelijkheden tot projectie 
kan in architectuur het sublieme op de daarvoor 
gewenste plaatsen een rol spelen. 

Bij een mogelijke mentale projectie of suggestie van 
de stad binnen architectuur biedt het Raumplan van 
Adolf Loos inzichten. Loos weet de hedendaagse 
stedelijke verbrokkeling van de verschillende 
levenssferen te vatten in de veelheid aan t.alen 
en ervaringen. De ontwerpen van Loos laten zich 
moeilijk vatten in schetsen, fotografie of tekeningen: 
ze bezitten een sublieme stedelijk gebrek aan 
overzicht. 
Johan van der Beek beschrijft het Raumplan 
als een concept dat geen duidelijke omlijning 
kent, 'wanneer meer aspecten van het werk van 
Loos beschreven werden, groeide hiermee in 
overeenstemming het idee van het Raumplan, het 
is een containerconcept'.27 Net als de Favelas en 
Merzbau laat het zich daardoor niet reproduceren 
als een formule. Het moet beschreven warden 
aan de hand van specifieke oplossingen. Van der 
Beek doet dit met behulp van de methode 'Pattern 
Language' door Christopher Alexander. 'een patroon 
is een antwoord op een ruimtelij"k probleem welke 
zijn nut heeft bewezen in de praktijk (=traditie) . Elk 
patroon vertegenwoordigt een waarde. Het patroon 
is een experimentele regel en niet een wetmatigheid. 
Patronen moeten getest warden in een reele situatie 
(selectie!} '.28 Hij construeert aan de hand van 
deze patronen een accurate maar fragmentarische 
constructie. Een veelzijdige constructie die 
vergelijkbaar is met de ruimtelijke ervaring van het 
Raumplan. Een constructie die met moeite tot stand 
komt, want he! Raumplan biedt tegenstand bij het 
bouwen van een mentale constructie. 

o n 
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Concluderend 

Dal de rij~dom aan verschillende indrukken 
verkregen in een simulatie van stedelijke processen 
onbeperkt is mag duidelijk zijn. Door een nadruk 
op een zekere procesmatige en een 'open' 
ontwerpmethodiek is in alle beschreven voorbeelden 
een bijna stedelijke kosmos aan indrukken ontstaan. 
Het Raumplan toont hoe deze open werkwijze of 
proces zelfs binnen de architectuur tot sublieme 
effecten kan leiden. 

Mark Pimlott wijst echter in het laatste hoofdstuk van 
Without and Within op een sluimerend universalisme 
bij de nadruk op proces in plaats van product. In een 
beroep op de natuurlijkheid van deze processen 
waarbij terminologie uit de biologie en natuurkunde 
rijkelijk gehanteerd warden. bestaat het gevaar 
van een universele legitimering van deze strategie. 
'The contemporary projective, system-oriented 
avant-garde, believes in the 'naturalness' of their 
inventions. of their order (biological, ideological), 
discounting the issues of judgment, of language, as 
irrelevances, as anachronisms. They ally themselves 
with those agencies that regard the world as 
necessarily colonized, territorialized, possessed by 
their systems. " 9 

Misschien was het niet de vormeloosheid zelf, maar 
een algemene toepasbaarheid van generische 
stedelijkheid die Calvino zo angstig maakte. Kyoto 
kan namelijk een enorme bron van inspiratie zijn, 
mils deze niet vanuit de atlas beschouwd wordt. 
Voor diegene die moeite doen zijn er binnen de 
generische brei fantastische conflicten tussen 
verschillende bouwstijlen, vernieuwende invullingen 
van le kleine kavels en publieke driedimensionale 
binnengebieden le vinden. Allemaal inspirerende 
plekken welke alleen hier en op deze wijze konden 
ontstaan. Vanuit de atlas bekeken is er echter een 
alles overheersend systeem van commerciele logica 
zichtbaar: een stedelijk grid welke ingevuld wordt 
door de logica van marktwerking. De stedelijke 
onverwachte momenten en verassingen zijn zo niet 
zichtbaar. 
Zelfs van de besproken voorbeelden kan !evens 
beweerd warden dat zij zich overal en altijd kunnen 
laten kopieren. De Favelas kennen ondanks haar 
parasitaire karakter een buitengewoon gesloten 
vorm van economie en zijn zo als autarkisch 
element binnen de stad le beschouwen, het 
Merzconcept werd door Schwitters zeer efficient 
ingezet als marketinginstrument en het Raumplan 
bestaat in de werken van Loos alleen bij de gratie 
van complete loskoppeling met de buitenwereld. 

A? 

Een bruikbare en zinvolle toepassing is een 
proces dat niet verward mag warden met enkel de 
toepassing van commerciele logica. Het kan ook niet 
alleen warden beschouwd als een esthetisering van 
veelheid. De beschreven voorbeelden van Merzbau 
en het Raumplan tonen een bewuste werkwijze. 
Het zijn doordachte combinaties van pragmatische 
oplossingen verbonden met een bijna wiskundige 
logica van vorm. Hier warden strenge formalistische 
principes ingezet om tegenwicht te bieden aan de 
pure ad-hoc principes die in beide werken le vinden 
zijn. Merzbau kende een kleur en vormentaal. Loos 
gebruikte ingredienten als perfect symmetrische 
ruimtes. 
Er is hier vorm binnen vormeloosheid ontstaan en 
een gevoel van overzicht binnen dit onvoorspelbare 
geheel. Het effect is niet alleen subliem van aard, 
maar bezit !evens genoeg meerduidigheid voor een 
aanhoudelijk inspireren tot mentale constructies. 
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Noten 

1 Calvino 1981, p. 143 
2 Het generische wordt hier tegen het specifieke afgezet. Het is onderdeel van een groep, van een soort. 

De term 'Generic urbanism' werd oorspronkelijk bedacht door Michel Sorkin en is opgepakt door Rem 
Koolhaas die er de 'Generic city' van maakte. 

3 Burke 1998, p. 79 
4 Ibidem, p. 59 
5 Het sublieme effect van bergen is met het wintersporttoerisme van deze tijd overigens aan een 

definitiewijziging onderhevig. Lieven de Cauter speelt in een klein vertoog over skien aan op een 
'gedesublimeerde vorm van het sublieme'. Door de skibril en de snelheid is er een onmogelijkheid 
tot contemplatie waardoor het sublieme in de definitie van Kant, de verheffing, de reflectie op de 
natuur, onmogelijk is. De snelheid maakt ook het avontuur en daarmee de angst, datgene wat volgens 
Burke het sublieme doet oproepen, onmogelijk. De kick van de valervaring van het skien valt wel te 
beschrijven als een angst maar is volgens De Cauter te direct 'verwant met pijn en verdwijnen om nog 
een verrukking te kunnen zijn'. De Cauter 1995, p. 168 

6 Van een ruimtelijk determinisme mag hier overigens geen sprake zijn. De mate waarin architectuur 
waarin architectuur of stedenbouw stedelijke vitaliteit kan vatten zegt niet altijd wat over haar 
architectonische kwaliteiten. Er zijn vele voorbeelden van stedelijke vitaliteit op onverwachte of in 
eerste instantie daarvoor ongeschikte plekken. 

7 Lyotard 1992, p. 99. 
8 De oorspronkelijke terminologie is afkomstig van Colin Rowe die in Collage City succesvolle steden 

beschreef als een eindproduct van een aanhoudende fragmentatie en onderhevig aan een constante 
mentale en fysieke projectie van opvolgende generaties. 

9 Zander in te gaan op de taalfilosofie van Jacques Derrida, waar het werk van deze architecten sterk 
leunt, kan deze werkwijze beschreven warden als gebaseerd op een uitgangspunt waarbij methoden 
uit de taalfilosofie op architectuur kunnen warden toegepast, waarbinnen een logica van conflict en 
tegenstellingen centraal staat 

10 Boomkens 1998, p. 37. 
11 Pim Iott 2007, p. 312. 
12 Sorkin 1992, p. 37. 
13 Cilliers 1998. Uit: The Self Organising City in Vietnam; Processes of Change and Transformation in 

Housing in Hanoi . Stephanie Geerman, p.38 
14 Jacobs 1961, p. 428. 
15 Zo zijn de Favelas dieter plaatse van interne periferie ruimtelijk van een geheel andere aard dan 

diegene die aan de rand van het stedelijke gebied te vinden zijn. 
16 Deleuze 1977, p. 47 
17 Deleuze spreekt van een 'Milieu' wanneer hij over een dergelijke afhankelijkheid spreekt 
18 Dit probleem is duidelijk ge"lllustreerd door het uitspelen van de tegenstelling formeellinformeel in 

de vorm van de ideaalsteden versus de Favelas. Het bleek onmogelijk de stedelijke condities als 
de Favelas te vatten in dezelfde culturele en formele beschrijvingsmodellen die toepasbaar waren 
op de ideaalstad. De ideaalstad is als gebouwde staat, als gebouwd cultureel en maatschappelijk 
ideaalmodel voorzien van een bepaalde status waardoor het met gemak als geheel te representeren 
en te ontleden is. De Griekse polis die aan de basis van het onderzoek lag is een directe manifestatie 
van een dergelijk maatschappelijk ideaalmodel. De duidelijke definieerbare relaties en scheidingen 
tussen de verschillende sferen binnen dit ideaalmodel zijn letterlijk in een gebouwd geheel vertaald. 
Dit alles is anders bij de informele stad waarbij niet eens meer zeker is of er wel over een vorm of 
geheel te spreken is. Een onmogelijke paging om de Favela te onderzoeken aan de hand de Griekse 
onderverdeling van sferen, (chora: het achterland, agora: publieke deel van de stad, oikos: private 
deel van de stad en de acropolis en necropolis als tussenvormen tussen publiek en prive) maakte dit 
overduidelijk. 

19 Kurt Schwitters, Das literarische Werk, Uit Merzworld, Hans Ulrich Obrist, p. 7 
20 Hans Richter, Dada Art and Anti-Art, Uit Kurt Schwitters' Merzbau: The Desiring House, Jaleh Mansoor 
21 Mansoor 2002 
22 Zoals de Readymade of objet trouve, waar een industrieel voorwerp uit zijn alledaagse context wordt 

gehaald en tot kunst wordt bestempeld dat wel doet. 
23 Schwitters, Das literarische Werk, Uit Merzworld, Hans Ulrich Obrist, p. 10 
24 Mansoor 2002 
25 Hiermee niet veronderstellend dat het een proces zonder schepper is. Schwitter bepaalt wel degelijk de 

richting waar het proces heen gaat. 
26 Obrist 2005, p. 100 
27 Het Raumplan met en haar principes zijn overigens pas voor het eerst beschreven na de werkzame 

carriere van Loos door zijn collega Heinrich Kulka. 
28 Van de Beek 1991, p. 27. 
29 Pimlott 2007, p. 314. 
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lnleiding & proces 

Het proces van de totstandkoming van het stedebouwkundig proces is 
de belichaming van ons streven om de ideologische stad en de zelfor
ganiserende stad samen te brengen. Het proces is bewust in twee fases 
opgedeelt. 
In de eerste fase werd er door ieder van de lien deelnemende studenten 
een indeologisch en in hoge mate autarkisch plan ontworpen. 
in een volgende fase werden de plannen met behulp van een grid struc
tuur 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 warden opgelost. 
Deze botsingen werden nog extra onder druk gezet door een absurd 
hoge dichtheid verplicht te stellen in het plan, namelijk een FSI van 6 (de 
totaaloppervlakte 6 keer bebouwd) 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. 

Bi'lmer flats 

woontorens 

Image 002 1 Kavelverdeling 
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Image 0011 Dichtheid van opgave . 

projectoverzicht: 
1. Mamix Kasper 
2. Mark van der Burg! 
3. Ruud van Aerde 
4. Floris van den Biggelaar 
5. Jan Lebbink 
6. Madara Crupe 
7. Thljs van Spaandonk 
8. Bas van Gils 
9. Martijn van Gurp 
10. Okke Boom 
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zone 3: bovenwereld 
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nieuw tweede maaiveld 

bestaand maaiveld 
Image 003 I schema kavel 3 

Image 004 I schema kavel 4 

Image 0051 schema kavel 5 



Image 0061 overzicht totaal stedebouwkundig plan 
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Onderzoek locatie: Amsterdam Zuidoost 

Als locatie is ervoor gekozen om het plan le situeren in de Bijlmermeer . 
De bijlmermeer is ontstaan uit een utopische gedachte. Gedurende 
haar 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 
localie le kiezen . In het problematiseren van de specifieke problemen 
die in de Bijlmermeer aanwezig waren hebben we vervolgens afgezien. 
In de plaals van haar als probleem geval le isoleren hebben wij juist 
geprobeerd om met meer actuele stedebouwkundige oplossingen 
haar uit dit isolement te halen en te laetn aan sluiten bij het huidige 
stedebouwkundige debat. 

Image 010 I zuidoost nu 



Ontwerp individueel kavel 
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Uitgangspunten 
Het gangbare model van de stad waarbij economi
sche rationalisme het vormgeven aan de samenleving 
reduceert tot elementen met duidelijk gedefinieerde 
simpele onderlinge relaties, resulteert in een geheel 
dat niet meer is dan de som der delen. Het splitsen 
en vastleggen van deze delen vormt een stad waarbij 
de ruimtes tussen deze functies nooit meer kan zijn 
dan alleen maar verkeersruimte. Het op deze manier 
inrichten van de openbare ruimte resulteert in een 
exodus van publieke functies uit deze ruimte. Zander 
te leren van fouten word! dit model herkauwd en her
haald om elke keer op dezelfde problemen te stuiten. 
Dit model ontkent de mogelijkheid om verschillende 
collectieven de kans le geven om openbare ruimte te 
veroveren door deze vermenging bij aanvang al niet 
toe te laten. 

Image 0011 Diagram of differences inside/outside Bebelhof 

In de Bijlmermeer wordt veertig jaar na het slaan van 
de eerste paal dit model steeds weer opnieuw toe
gepast. Het vinex-ideaal welke op dit moment door 
de gemeente Amsterdam zuidoost nagestreefd wordt 
gaat uit van een splitsing van verschillende functies. 
Dit, in combinatie met een angst voor verlies aan con
trole en hoogstedelijke gehalte levert een model op 
waar terugtrekking achier de veiligheid van de voor
gevel het uitgangspunt is. 

Door deze tendens aan le pakken en juist in le zetten 
als kracht kunnen alternatieve gevolgen ontstaan. Dit 
alternatief laat de terugtrekking van het individu ach- Image 0021 Colleclief achier harde schil 
ter de fai;;ade zijn gang gaan, maar zoekt daarnaast 
naar de mogelijkheid van het vormen van sterke en 
veilige collectieven achter de fai;;ade. Door deze te 
stimuleren kan een levendige, maar ook bijzonder 
veilige leefomgeving geboden warden. Een gedwon
gen samenleving in collectieven wordt voorkomen 
door de keuze om deze gewoonweg te kunnen om
zeilen. Door deze collectieven te laten communiceren 
met het 'buiten' zal juist de 'lege' buitenruimte onder 
spanning komen te staan en kan deze via een om
weg weer geactiveerd warden. 

Image 003 I Vloervlak als schil 
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Image 0051 
Revolution des 
Viadukts . 
Paul Klee 

Collectieven achter schil 
Vormgeven aan deze collectieven draait om het 
vormgeven aan hun onderlinge relaties. Het doel is 
hier om verschillende collectieven zodanig te plaat
sen dater sprake van communicatie is. Door een het
erogene verzameling van functies tegen elkaar uit te 
spelen kan er een constante en gelaagde spanning op 
de ruimte tussen de deze collectieven worden gezet. 
Het wonen, werken, de commercie en cultuur zullen 
zodanig gemixt worden en zodanig botsen dat de 
ruimtes hiertussen zich als een kameleon gaan gedra
gen. Ze zullen op verschillende tijden overgenomen 
worden door een van de specifieke ruimtes die deze 
omringen . 
Een sterk voorbeeld hiervan is te vinden aan het plein 
aan de zuidoostzijde van het kavel. De pleinfunctie 
wordt hier opgespannen door een veelheid aan ver
schillende functies als sportvelden, bioscoop, winkel
centra, horeca, wonen en kantoren. Allen claimen op 
verschillende tijdstippen gedurende de dag de plein
functie. Op een grotere schaal vindt dezelfde opzet 
plaats. De ongedefinieerde ruimte tussen kavel 5 en 
kavel 6 wordt onder druk gezet door het plein, sport
faciliteiten en commercie . 
Deze functies zullen echter niet alleen bepaalde rollen 
toebedeeld krijgen maar zullen ook als verschillende 
karakters worden vormgegeven. Het schilderij "Revo
lution des Viadukts" van "Paul Klee" toont hoe de 
bogen van een brug zich uit hun deterministische rol 
van dragen rukken om vervolgens als een leger van 
karakters de aanval in te gaan. Door de individuele 
gebouwen ook te zien als dergelijke karakters zal het 
geheel het suggestieve karakter van een organisme 
of verzameling organismes krijgen 
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Image 005 I render space of flow 
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Buitenwereld als Space of flow 
In deze op transitie gerichte ruimte zijn het de 
collectieven die zichzelf naar het harde buiten 
etaleren en tot een bepaald gebruik verleiden. 
Het landschap zelf kenmerkt zich door het toe
laten van een soepele en effectieve doorloop 
waar een veelheid aan keuzemogelijkheden en 
verbindingen tussen verschillende niveaus aan
wezig is. 

Het maaiveld loopt naar achter toe omhoog om 
ruimte te geven aan een onderwereld. Tussen 
dit maaiveld en deze onderwereld zit een par
keerdek ingeklemd, die naar beide werelden 
ontsluit. De wijze van toegang die zo ontstaat, 
is als volgt te beschrijven: vanaf de primaire toe
gang van het kavel is er gedeelde transitieruimte 
voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgang
ers. Hier is halverwege het kavel een deling in 
aangebracht die het gemotoriseerd verkeer laat 
continueren in een tussenlaag tussen de onder
en bovenwereld. Het resultaat is een enkeldikke 
parkeerlaag tussen twee publieke ruimtes. Door 
hier verschillende openingen in te plaatsen 
maakt het een deel uit van het publieke !even 
in beide werelden. Zo word! voorkomen dat het 
parkeerveld de 'unheimische' plek zal worden 
die parkeervelden doorgaans zijn. 
Vanuit zowel de parkeerlaag als de publieke 
zones worden de verschillende collectieve 
ruimtes en woningen ontsloten. 

Image 0071 
drie mogelijke 
parkeerstrategien 

Image 0081 
parkeerlaag als 
tussenlaag 

Image 009 I 
doorsnede over 
langeas 
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Image 010 I space of flow Image 011 I parkeerveld 

Image 012 I stijgpunten Image 0131 stijgpunten en co//ectieve voorzieningen 

Vormgeving buitenwereld 
Het generieke buiten zal als een 'space of flow' dienen waar monumen
tale vormen overheersen en een gestroomlijnde enscenering verschil
lende ervaringen laat zien maar niet daadwerkelijk laat ondergaan. Het 
werkelijk ervaren is mogelijk achier drempels die toegang bieden tot de 
verschillende collectieve ruimten. Het toetreden binnen deze collectieve 
ruimten word! gekenmerkt door een duidelijke beklemtoning van het on
derscheid tussen het buiten - de wereld van beweging, van de massa, 
en het binnen - de wereld van het wonen, het collectief. In de architectu
rale uitwerking wordt deze benadrukking van verschillende levenssferen 
vertaald in een 'buitenkant' waar de monumentale vorm dominant is en 
een 'binnenkant' waar de verschillende collectieve ruimten waar vloe
ren, loopbruggen en balkons dominant zijn. 

Buiten deze dwingende opzet van het toetreden van een 'binnen' via 
een 'buiten' is er de mogelijkheid tot alternatieve routes. De verschil
lende binnenruimten zijn zodanig met elkaar verbonden dat men er voor 
kan kiezen de binnenruimten niet te verlaten en van een van de collec
tieve ruimten direct naar een andere te gaan. Daarnaast is het gehele 
gebied toegankelijk vanuit de onderwereld welke gezien kan warden als 
een collectief 'binnen'. 
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Image 021 I woningtype II 

dsn . 12M 

dsn.12M 

Image 0221 doorsnede 2 
snede over korte as 
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Image 024 I logistieke werking 

Image 023 I doorsnede 3 
snede over korte as 
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Samenwerking en conflict met naburige kavels 
Het vormgeven aan verschillende overlappende collectieven is doorgezet in de samenwer
king met de aangrenzende plots. Kavel 4 kent een kleinschaligheid die vergelijkbaar is met 
de inwendige collectieve werelden. Door deze stedelijke structuur te omsluiten alsof het 
een van de collectieven is, verkrijgt deze dezelfde status binnen het plan. Op deze wijze 
breekt de specifieke stedelijkheid van Kavel 4 door en toont zich aan de harde buitenruimte 
van kavel 5 
De communicatie met kavel 6 verloopt op een geheel andere wijze. Door hier tussen de 
twee kavels een tussenruimte op te spannen ontstaat er een leegte die door de functies 
van de twee verschillende kavels geclaimd kan worden. Er vindt hier een vorm van spiege
ling in vorm plaats, het zijn beide tribunes die elkaar beschouwen en daarnaast slokken ze 
beiden de stromen van publiek op in een binnenwereld . 
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Image 026 I render samenwerking met naastgelegen kavel 
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Kaartmateriaal 
De functieverdelingskaart laat 
zien dat een uitgekiende balans 
tussen volledige functiespreiding 
en een incidentele clustering 
van verschillende functies 
mogelijkheden biedt om op een 
a/ternatieve wijze om te 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 verschil/ende functies 
die in exploitatie en gebruik van 
elkaar zouden kunnen profiteren 
geclusterd zijn . Op deze wijze 
is er een dienstverlenend 
cluster ontstaan waarbij onder 
andere politie, brandweer en het 
ziekenhuis ondergebracht zijn. 
Daarnaast is er op loopafstand 
van het station een cu/tuurcluster 
ontstaan waar naast een bioscoop 
en een theater !evens horeca te 
vinden is. 

De functieverdelingsdoorsnede 
laat zien hoe deze spreiding 
!evens is doorgezet in verticale 
zin. Functiespreiding gaat hiermee 
de 3e dimensie in. De verdichting 
van het voorzieningen niveau 
brengt hiermee een stedelijke 
structuur voort waarin in vrijwel 
al/es voorzien is en kan er op 
meerdere hoogtes over openbare 
gebieden gesproken worden. 

De twee /ogistieke kaarten laten 
zien hoe er op logistieke wijze een 
efficiente ontsluiting is verkregen. 
Rondwegen, aansluitend aan 
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. 
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Image 001 I functieverdeling in plattegrond en doorsnede 



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. 

118 

1st sphere: space of ex-and interchanging 
Formerly known as [Agora]: (ageiroo = to assemble, 

collect) 
- The nexus of social life: markeU 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. 
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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. 

Image 0021 sferenverdeling in doorsnede kavel 1 tot 5 

Image 003 I sferenverdeling in doorsnede kavel 6 tot 1 O 

5th Sphere: Space of the goats 
- Non (or low) programmed: leftover space; 
- Space to be appropriated by different users for 
different functions . 

Emporion 
- The border between "outsiders" (belonging to some 
realm) and "insiders"; 
- Zone of transition (harbour, marketplace) . 

Legenda 

._ __ _,1 space for ex- and interchanging 

•••• seduded space 

•••• other space 

•••• subjugated space •••!!!I space for the goats 



Image 0041 
perspeclivische 
doorsnede kavel 
1lol5 

Image 0051 
logislieke onlsluil
ingen auloverkeer 
in deelgebieden 

Image 0061 
morfologische 
doorsnede kavel 
1lol5 
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Image 0071 
perspectivische 
doorsnede kavel 
6 tot 10 

Image 0081 
logistieke ontsluil
ingen voetganger 
in deelgebieden 

Image 0091 
morfologische 
doorsnede kavel 
6 tot 10 
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In navolging van deze stedenbouwkundige 
ontwerpopgave heeft er een ontwerptraject 
plaatsgevonden waarbij individuele bouwblokken 
verder uitwerkt zijn. njdens dit proces is er een 
belangrijke verbindingsroute ontstaan die het 
merendeel van de projecten aan elkaar verbindt. 
Vanaf het station verbindt deze route via de suq het 
hotel aan de activiteitenstrook. Vanaf hier vervolgt 
de route zich langs het winkelcentrum naar de 
dansschool. Vervolgens loopt de route langs de suq 
weer richting het station . 

Wat deze route duidelijk aantoont is de wijze 
waar interne doorgangen en plekken naadloos 
overlopen in, en onderdeel uit maken 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 leven gegenereerd . 

Uit deze route komt duidelijk het bottom-up principe 
van de ontwerpopgave naar boven. De ruimtelijke 
kwaliteiten warden 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 . 

Image 010 I 
routekaart 
uitgewerkte 
architectonische 
elementen 
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lnleiding 
Het gezamenlijk ontworpen 
stedenbouwkundig plan 
introduceert een alternatieve en 
geheel andere opvatting op het 
Wes/-Europesestedenbouwkundig 
ontwerpproces. 
De confrontatie van de formele 
en de informele stad heeft haar 
plaats gevonden in het uiteindelijk 
uitgewerkte plan in Amsterdam 
Zuidoost. Het ontwerp voor het 
stedenbouwkundig plan heeft 
zo de stedelijke condities die 
men aantreft in de Favelas en 
verschillende Aziatische steden 
verkregen en op dezewijze ontdaan 
van de negatieve connotaties 
die zo heersen in het westen. In 
het plan zit de overtuiging dat 
de leefbaarheid van dergelijke 
steden juist als alternatief kan 
werken voor traditioneel geplande 
Europese stedelijkheid. Hoge 
dichtheid is verantwoordelijk voor 
een rijk sociaal-ruimtelijk spel van 
bijzondere organisatieprincipes, 
samenwerkingsverbanden, ad-hoc 
initiatieven, informele economieen 
en ontmoetingen. In deze zin wordt 
dergelijke stedelijkheid gekenmerkt 
door een veel breder spectrum aan 
mogelijkheden dan de bekende 
Europese stedelijkheid. Dergelijke 
steden vertonen vanzelfsprekend 
een rijkdom die met gemak 
de capaciteit van een persoon 
overstijgt en daarmee sublieme 
ervaringen oproept. 

Werkwijze 
Deze planning-en ontwerpstrategie 
wijkt volledig af van dat wat 
gebruikelijk is in West Europa. 
Het wordt bovenal gekenmerkt 
door de realisatie van individuele 
kleinschalige ontwerpoplossingen 
die in conflict met randvoorwaarden 
en contextuele invloeden haar 
uiteindelijke vorm verkrijgen. 
Een dergelijk ontwerpproces doet 
denken aan het zogenaamde 
'action-painting' waarbij 
kunstenaars in de creatieve 
handeling, bijvoorbeeld het 
gooien met verf, een belangrijke 
rol toebedeelden aan toeval. 
In analogie met deze 'action
paintings' is het architectonische 
ontwerp niet zozeer een strikt 
gecontroleerd product van de 
ontwerper, maar vooral een 
arrangement en expressie van 
stedelijke processen. Deze 
aanpak resulteert in een open 
ontwerpstrategie waarbij het 
uiteindelijke resultaat meer afhangt 
van specifieke randvoorwaarden 
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dan van een vooropgezette 
planmatige aanpak. Het ontwerp 
kent in overeenstemming met 
deze analogie dan ook geen 
duidelijke hierarchie of essentie. 
Het streeft naar vermenigvuldiging 
van mogelijkheden welke met 
behulp van ontwerpmiddelen als 
hoge dichtheden, functiemenging 
en meervoudig ruimtegebruik tot 
uiting komt. 

Programmakeuze 
In de onderzochte projecten 
komt een duidelijke opzet naar 
voren waarbij het private domein 
gereduceerd wordt met het gevolg 
dat de meer publieke of collectieve 
domeinen sterker geactiveerd 
warden. De ondernomen pogingen 
om de verschillende categorieen 
van sferen te vinden binnen deze 
stedelijke gebieden strandde 
op bij de aanwezigheid van een 
onnavolgbare vermenging met de 
andere sferen. De woning wordt 
hier in een ruimte gecombineerd 
met de werkruimte en vrijwel alle 
ruimte wordt meervoudig gebruikt. 
"He/ nieuwe thuis van he/ moderne 
individu is een dynamische woning, 
het is de stedelijke openbaarheid, 
waar dat individu raakt ingebed 
in grotere, collectieve verbanden. 
Die zijn echter momentaan, 
fragmentarisch en in vele geval/en 
anoniem. Wonen heeft vrijwel 
elke relatie met een 'afkomst' 
verloren en staat meer dan ooit in 
het problematische teken van de 
'aankomst"'. "Rene Boomkens" in 
"Een drempelwereld". 
De programmakeuze komt voort 
uit de fascinatie voor deze vorm 
van stedelijkheid. Het programma, 
een winkelcentrum een restaurant 
woningen en een hotel, bieden 
de mogelijkheden binnen de 
bovenstaande ontwerpstrategie, 
om hun programma's bij 
samenkomst, conflict en 
vervlechting veel meer te laten zijn 
dan alleen de som der delen. 

Figuur002 I 
'action-painting' 
door Jackson 
Pollock 
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Figuur003 I 
routekaart 
uitgewerkte 
archileclonische 
elementen 
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Omringende karakters 
De gekozen locatie bevindl zich 
op een samenkomst van drie 
oorspronkelijke kavels. Hierdoor 
kenmerkt hel kavel zich door vrij 
rommelige tussengebieden. 
Het ontwerp bevindl zich 
grotendeels ter plaatse van kavel 
nr. 7. Oil kavel wordl gekenmerkl 
door een onderwereld welke zich 
op specifieke plaatsen ontvouwt 
in een publieke bovenwereld. 
Ter plaatse van deze specifieke 
botsingen van de publieke 
boven- en onderwereld waarin 
verschillende commerciele- en 
parkeervoorzieningenzijngeplaatst 
bevinden zich de woonblokken. 
Deze woonblokken zijn als torens 
op de gevouwen publieke wereld 
geplaatst. Het kavel kent een vrij 
orthogonale opzel waarin een 
duidelijke richting le herkennen 
is. Aan de noordoostzijde van de 
locatie bevindl zich een sportplein 
met een vrij open karakler waaraan 
de verschillende woongebouwen 
ontsluiten. Ten noordweslen van 
de locatie bevindl zich kavel nr . 
8. Oil kavel kenmerkt zich door 
een vrij traditionele opzet waarbij 
verschillende woonfuncties op 
een commerciele plinl en een 
parkeerlaag geplaatst zijn . Oil 
kavel kent verschillende richtingen 
waarmee hel aansluilingen zoekl 
moel de omringende kavels. Ten 
zuidwesten van de locatie bevindl 
zich kavel nr. 9. Een verzameling 
van superstructuren met daarin alle 
funclies opgenomen doordringen 
de omringende kavels. 

Wegenstructuur: logistieke ruimte 
als leegte 
De overgangsgebieden tussen 
deze kavels zijn achterkanten. Oil 
wordt versterkl door de duidelijke 
aanwezigheid van infrastructuur 
in de grensgebieden. Twee van 
de drie kavels hebben een eigen 
rondweg als ontsluitingsroute 
naar de Karspeldreef. Doordat 
deze kavels qua onlsluiling zo in 
zichzelf gekeerd zijn, blijft er van 
de Karspeldreef niets meer dan 
logistieke ruimte over. Verder loopt 
het le bebouwen kavel verhoogd 
over de Karspeldreef heen in de 
vorm van een brug-gebouw. 

Verhoogd maaiveld: een gevouwen 
veld als publieke ruimte 
Het publieke leven bevindl zich op 
deze localie op een hoogte van zes 
meter. Het publieke veld strekt zich 
zoongestoord over de Karspeldreef 
heen. Binnen dil publieke veld zijn 
lokaal hoogteverschillen aan le 
wijzen welke op een specifieke 
wijze ontsluiling bieden aan zowel 
de onderwereld en bovenwereld. 
In zuidoostelijke richting loopt het 
maaiveld langzaam terug naar een 
hoogte van nul meter om le kunnen 
aansluiten bij de activiteitenstrook. 

Ontsluiting voetgangers: de 
passant als gebruiker 
De locatie bevindt zich op een 
centrale positie ten opzichte van 
sleutelfuncties . Het ligt op de 
route tussen het melroslation, 
welke als primaire ontsluiting voor 
het gehele stedenbouwkundige 
plan geldt, de activiteitenstrook 
waar de meeste commerciele- en 
leisurefunclies aan geplaatst zijn 
en hel cultuurcluster waar het 
avondleven zich afspeelt. 
Deze route vormt een bijzondere 
ontsluitingswijze binnen het plan 
waarde meeste van de uitgewerkte 
plannen zich aan bevinden en 
waar tot 12:00 wanneer de metro 
sluit een constante stroom van 
mensen aanwezig is . 

lfjj Omnngende hoogbouw 

0 Toe le voegen elemenlen 

Figuur 004 I ontsluiting verkeer 

Figuur 0051 omringende hogbouw 

Figuur 0061 omringende projecten 



Contextuele inpassing 

De programmering van functies voor de gekozen 
locatie bestaat uit een mix van wonen en werken. 
Een woon- winkelgebied zal als een publiek veld over 
de weg heen vouwen om de verbinding te leggen 
met de noordzijde van de locatie. Op de locatie zelf 
zal een hotel geplaatst worden. Door gebruik te 
maken van de specifieke ligging aan een belangrijke 
looproute biedt de locatie de kans om deze functies 
te plaatsen op een wijze waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de hoge intensiteit van passanten. 
De stroom van mensen biedt de mogelijkheden om 
relatief kleine winkelfuncties te plaatsen waar deze 
passant als potentiele klant dient. Om te verkomen 
dat deze ruimten na sluitingstijd veranderen in een 
doodse leegte vraagt deze route !evens om een 
strategie waarbij zo veel mogelijk naar een 24-
uurs programmering wordt gestreefd. De plaatsing 
van woningen en extra horecafuncties maakt dit 
mogelijk. In een zoektocht naar mogelijke modellen 

waarbij commercie, woningen en 
horecafuncties word en 
ge"integreerd in een verdicht 
model is het de typische Arabische 
marktplaats die inspiratie biedt. 

Typologie: De Arabische Suq 
De typische Arabische markt of Suq 
bestaat uit drie specifieke functies 
welke samen worden gebracht: 
Raste en Deh/iz. Dit zijn de hoofd
en periferische straten en stegen 
in de bazaar; Caravansarais. Dit 
zijn de commerciele complexen 
met winkels en verblijfplaatsen 
voor winkeliers; Qaisarya, Timce 
en Sarai. Dit zijn de afgesloten 
commerciele complexen zonder 
verdere verblijfsmogelijkheden. 

• 
• Deze specifieke structuren zijn te. 

beschrijven als een netwerk van 
overdekte straten; een besloten 
structuur in het centrum en een • 
aantal commerciele complexen. 
Gezien de islamitische wetgeving • 
een onderdompeling vereist op 
bepaalde dagen zijn er tevens 
verschillende baden te vinden en • 
in steden van enig formaat zijn 
er !evens moskeeen en scholen 
te vinden. Bij de grotere bazaars • 
vindt er een duidelijke groepering, 
ofwel sent van verschillende • 
ambachten plaats waarbij elk 
specifieke cluster een eigen 
karakter heeft. Al deze groepen • 
en functies liggen achier een schil 
van winkels welke geplaatst is aan • 
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een van de primaire of periferische winkelstraten . 
Aan deze primaire ontsluitingsroutes zijn aan beide 
kanten winkels geplaatst welke afgewisseld worden 
met doorgangen die naar de grotere ruimtes als de 
Caravanserais, scholen, badhuizen, heiligdommen, 
moskeeen en winkels leidden. Al deze grotere 
ruimtes zijn direct verbonden met de centrale 
ontsluitingsroute, maar vormen in zichzelf een aparte 
omsloten wereld . De winkels zelf zijn zeer klein en 
ontsluiten aan de straatzijde. De straat zelf wordt 
gebruikt voor sociale en economische activiteiten 
waardoor deze de interne ruimte van de winkels en 
externe ruimte van de straat verenigd. Deze relatie 
transformeert het volledige commerciele gebied in 
een dynamisch geheel welke door de gebruikers 
beleefd kan worden als een rijkdom van ervaringen. 

Toepassing typologie: 
Het is de organisatie van woningen, moskeeen 
en badhuizen achter een schil van marktplaatsen 
die hier inspiratie biedt voor de gewenste 24-uurs 
programmering van de locatie. Op deze manier is 
het mogelijk een stedelijke lappendeken te verkrijgen 
van wonen, winkelen en recreatie, waarbij juist 
de samenkomst een meerwaarde kan genereren. 
Het is op deze manier mogelijk een winkel aan 
huis te hebben aan een drukke looproute. Ook de 
verschillende binnenwerelden die de traditionele 
suq kent worden als inspiratiebron gebruikt. Door 
verschillende plekken langs de doorgaande route te 
programmeren wordt de vertaalslag naar het ontwerp 
gemaakt. 

figuur 0071 
Suq Aleppo, Syrie 

FiguurOOB I 
Suq Isfahan, Iran 



Doorlooproute door suq 

Stijgpunten naar Karspeldreef en woningen 

D Pleinen en tuinen 

II Commercie kleinschalig 

II Commercie grootschalig 

Appartmenten 

Kamers hotel 
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Figuur 009 I suq overzicht • 
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Van de traditionele Arabische suq zijn een aantal 
daarvoor geschikte kwaliteiten overgenomen en op 
eigen wijze toegepast in het ontwerp. De suq zoals 
die in dit ontwerp tot stand komt kent door een 
vermenging van deze kwaliteiten met de plaatselijke 
culturele ondergrond een geheel eigen karakter . 

Kleinere informele winkeltjes aan de straatzijden. 
De aanwezigheid van de passant legitimeert de 
plaatsing van kleine winkeltjes langs primaire 
doorvoerroute. Door deze winkeltjes een gemiddelde 
afmeting van 25m2 te geven sluiten deze functies aan 
bij een huidige marktvraag voor commerciele ruimte 
kleiner dan 50m2. De winkels beschikken naast deze 
oppervlakte over bergruimte onder de vloer. 
Zoals in de doorsnede zichtbaar is bestaat de 
mogelijkheid voor deze winkeltjes om stukken van de 
transitieroute te claimen voor uitstalmogelijkheden. 
De straat verandert hierdoor van pure infrastructurele 

ruimte naar een meer commerciele 
en sociale ruimte. Aan deze 
uitstalmogelijkheid word! ruimtelijk 
de aanzet gegeven door de 
verhoogde stoep en het overstek 
ter plaatse van de winkels . 

woningen zijn !evens vanaf de 
eerste laag toegankelijk waarmee 
het mogelijk is voor de bewoners 
om de begane grond extern te 
verhuren. 

Grotere commerciele functies 
Binnenplein achier kleine achier kleinere commerciele 
commerciele functies functies 
Achter een van de doorvoerroutes Achter deze kleinere 
is een binnenplein te vinden commerciele functies liggen de 
welke plaats biedt aan woon- grotere commerciele functies. 
werkfuncties. Hier bevinden Verhoudingsgewijs hebben 
zich woningen die een begane grotere commerciele functies 
grondlaag hebben met een vrije als supermarkten minder 
hoogte van 4 meter. Op deze wijze winkelpuioppervlakte nodig dan 
word! de mogelijkheid geboden de kleinere commerciele functies 
voor de plaatsing van commerciele waardoor deze maar op enkele 
functies op de begane grond. De plaatsen zichtbaar hoeven te zijn 

aan de straat. In het geval van 
een teruglopende belangstelling 
voor de huur van de kleinere 
commerciele ruimten is het op 
vrij eenvoudige wijze mogelijk om 
deze bij de grotere commerciele 
functies te voegen . 

Figuur 010 I suq begane grand 



Doorlooproute door suq 

Stijgpunten naar Karspeldreef en woningen 

D Pleinen en tuinen 

II Commercie kleinschalig 

II Commercie grootschalig 

Appartmenten 

Kamers hotel 
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Figuur011 Isuq 1e verdieping • 
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Binnentuinen boven de grotere 
commerciele functies 
Boven de grote commerciele 
functies zijn een tweetal 
binnentuinen geplaatst. Deze 
bieden elk op een eigen wijze 
ademruimte in het drukkende 
karakter van de winkelstraat. De 
open binnentuin is de continuering 
van het sportveld aan de 
noordoostzijde van de locatie 
en heeft hiermee een openbaar 
karakter. De omsloten binnentuin 
functioneert als een collectieve 
ruimte voor de daaraan ontsloten 
woningen. Deze binnentuin is dan 
ook alleen maar toegankelijk voor 
de bewoners. 

Niveauverschi/len voor afbakening 
verschillende were/den 
De verschillende binnenwerelden 
kennen alien een eigen karakter en 
daarmee een eigen wijze waarmee 
ze zich naar route tonen . Vanwege 
veiligheidsoverwegingen is het 
niet mogelijk met een ontsluiting 
van lange nauwe gangen te 
werken welke de traditionele suq 
zo kenmerkt. Door niet alleen de 
dichte wanden van kleine winkels 
als barriere te beschouwen maar 
ook niveauverschillen in le zetten 
om plekken af le bakenen kunnen 
deze werelden uit eigen kracht 
karakter krijgen zonder dat ze zich 
visueel hoeven af te sluiten van de 
route . 
Deze hoogte verschillen zijn 
!evens pragmatisch van aard . 
Wanneer een vlak dakvlak als 
uitgangspunt voor de ontsluiting 
van woningen genomen word! 
moeten verschillende functies naar 
gelang de geeiste vrije hoogle 
verdiept worden geplaatst. 

Figuur 012 I suq 2e verdieping 



Doorlooproute door suq 

Stijgpunten naar Karspeldreef en woningen 

D Pleinen en tuinen 

II Commercie kleinschalig 

Commercie grootschalig 

Appartmenten 

Kamers hotel 
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Uitbreiding suq: woekering en afsluiting 

In analogie met de traditionele 
Arabische suq moet ook deze 
de mogelijkheden tot uitgroei en 
vergroei openlaten. De omringende 
functies dicteren echter om 
logistieke redenen de richting van 
deze groei. Door de aanwezigheid 
van infrastructuur zou er alleen 
maar uitbreiding mogelijk zijn ter 
plaatse van de drie entrees. 

Woekering aan zuidoostzijde 
Aan de zuidoostzijde wordt de suq 
gekenmerkt door een afwezigheid 
van een ingang. De twee omsloten 
routes lopen hier langzaam over in 
een meer traditionele winkelstraat 
welke aansluiting zoeken bij de 
winkelcentra aan de andere zijde 
van de activiteitenstrook. Hiermee 
wordt de mogelijkheid open 
gehouden voor een eventuele 
uitbreiding aan deze zijde. 

Poortgebouw aan noordwestzijde 
Aan de noordwestzijde bestaat er 
voor de suq geen ruimte om zich 
verder uit te breiden. Om hier een 
duidelijke ingang te markeren 
is er voor gekozen om de route 
door een poortgebouw te leiden. 
Dit poortgebouw is er in de vorm 
van het op een verder detailniveau 
uitgewerkte hotel. 

Figuur 014 I suq externe woekering 
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Figuur015 I 
Vorige pagina: 
Gevel suq 

Figuur 016 I 
Links: 
Plattegrond suq 
verdieping -2 

Figuur 017 I 
Plattegrond suq 
begane grond 

Figuur018 I 
Plattegrond suq 
begane grond 

Figuur019 I 
Doorsnede suq 

Figuur020 I 
Constructie suq 
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De sublieme ervaring als bestemming 
In tegenstelling tot wat vele mensen denken biedt het 
hotel, vooral in het licht van het stedenbouwkundig 
onderzoek, vele mogelijkheden om nieuwe 
woonvormen te onderzoeken en te ontwerpen. 
Naas! de pure overnachtingvorm kan het hotel 
in samenwerking met omringende functies een 
volwaardig onderdeel uitmaken van een stedelijk van 
publieke plekken. 

Het even/hotel als gebeurtenis 
Naast de hotelvorm welke puur als utilitair gezien kan 
worden en a Ileen plaats biedt aan een bed en douche 
is er in de laatste decennia een sterke opkomst van 
hotels te zien waar totaalconcepten een bepaalde 
belevenis genereren. De twee meest voorkomende 
vormen van deze even/hotels zijn het designhotel en 
het belevingshotel. De eerste vorm is het toonbeeld 
van het universele toerisme en de gladgestreken 
variant van de klassieke hoteltypologie. De illusie van 
de onbepaalde wereldburger en het kosmopolitisme 
is hier in al zijn vormen terug te vinden. Met dit 
modernistische ideaal is een vormgeving van 
universele gladheid van hotels de standaard 
geworden. Deze designhotels zijn het gevolg van 
een offensief dat de wereld en al zijn culturen wil 
vatten in een generische vorm van gebruik en 
gedrag. De toerist kan hier tijdelijk ondergedompeld 
worden in een (westerse) wereld van comfort en 
ogenschijnlijke vrijheid. Als reactie op dit offensief, of 
misschien wel het gevolg van, is geheel in lijn met 
het fenomeen dat Lieven De Cauter beschrijft als 
"Heterotopisch urbanisme" een trend ontstaan waar 
binnen de alom aanwezige generische stedelijkheid 
verschillende overgesimuleerde en gethematiseerde 
stedelijke identiteiten ontstaan. In de bedrijfstak 
toerisme is het de laatste decennia de trend om 
verschillende stedelijke identiteiten volledig voor de 

en ruimte zou moeten bieden aan 
een veelheid van ervaringen. Deze 
puur op zicht gerichte beleving 
neemt op deze wijze slechts 
enkele aspecten van de stad 
over: de srielheid, de veelheid en 
complexiteit. De valkuil van de 
monocultuur en gecontroleerde 
ruimte word! met deze, vaak alleen 
voor commerciele doeleinden 
gerichte programmering van 
functies echter niet voorkomen. 

Het toelaten van het 
onvoorspelbare 
Het stedenbouwkundig plan 
heeft met haar creatieve proces 
als stedelijk proces deze valkuil 
ontlopen. Juist het gebrek aan 
overzicht, dat alle deelnemers in 
het proces kenden leverde wel 
degelijk het sublieme effect van de 
onderzochte stedelijke gebieden 
op. Door, zoals beschreven in de 
inleiding van het architectonische 
dee!, een dergelijk proces als 
uitgangspunt te hebben genomen 
heeft ook het ontwerp van het hotel 
deze valkuil kunnen ontlopen. 
Op deze wijze wijkt het hotel 
niet eens zoveel af van de 
voorgekauwde ervaringsmachines 
die de hotelbranche zo kenmerken. 
Ook zoekt dit hotel het in het 
versterken van een verhaal. Het 
verschil zit hem echter in de 
zoektocht naar een alternatief 

toerist beschikbaar te stellen. Verschillende bedrijven proces. Het proces laat met een 
en overheden zoeken hier de mogelijkheden om fragmentarische en onvolmaakte 
locale karakters te creeren waarbij de identiteit van opzet ruimte voor eigen beleving. 
specifieke plaatsen vastgelegd wordt. Architectuur En in dit ontwerp is juist deze 
wordt hierbij ingezet om bewuste narratieven op deze eigen beleving die van het hotel 
plaatsen uit te buiten en zelfs vorm te geven. Om een event. Het is deze beleving 
deze reden worden locale initiatieven opgestart om waardoor van een passieve 
een specifiek profiel of merk te creeren welke naar consumptie van verhalen en 
de consument gepresenteerd word! als een product. belevenissen geen sprake meer 
Een heel spectrum aan belevenissen word! zo voor is. 
de consument beschikbaar en kunnen als zodanig 
ook aangeschaft worden. 

Het stedelijk narratief als profiel 
Bij de afwezigheid van verhalen en thema's moeten 
deze geheel in lijn met de bekende marketingstrategie 
gegenereerd worden. Het stedelijke narratief, de 
gekoesterde variant van veel ontwikkelaars, zoekt 
voor het verkrijgen van een interne stedelijkheid 
naar mogelijkheden voor het verzamelen van 
verschillende 'stedelijke' fragmenten welke als een, 
zoals in Piranesi's Carceri le zien is, overweldigend 
artificieel stedelijk interieur zouden moeten 
genereren. In veel werken van OMA of Jerd zijn op 
deze wijze verschillende ingredienten voor artificiele 
stedelijkheid bijeengebracht in een poging visuele 
en programmatische stedelijkheid te generen. Het 
principe van collage en superposilie van fragmenten 
word! hier verwerkt in een interieur welke een 
stedelijke complexiteit en vitaliteit zou moeten bezitten 
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'De ophaalbrug' 
Giovanni Battista 

• Piranesi 
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Architectonische uitgangspunten 

"Identity is political, in that it is generated through 
our relations with others. It is not altogether interior, 
but has an external aspect. " "Andrew Ballantyne" in 
"De/euze & guattari for Architects" 
Wanneer identiteit geschapen in haar relatie met 
anderen is het uitgangspunt voor ontwerpen het 
scheppen van deze relaties. Bij de vormgeving van 
het gebouw en haar interne relaties heeft naast een 
verzameldrang van verschillend gebruik en karakters, 
een verdere fragmentering van het object geleid tot 
een vermenigvuldiging van verschillende identiteiten 
en karakters. Op deze wijze is het een verzameling 
van verschillende massa's en tussenruimten 
geworden die het object tot een meervoud maken. 

Klontering van drie gebouwen 
Het is beginsel een klontering van drie autonome 
gebouwen waartussen richtingen en relaties zijn 
ontstaan. Deze opzet waarbij elke identiteit ontwikkeld 
is in relatie met de andere twee is een paging de 
monotonie van de standaard verdiepingsvloer te 
doorbreken. Orie verschillende objecten met alleen 
eigen ruimtelijke kwaliteiten maken zo in samenhang 
elke verdieping uniek. 
De keuze voor deze aanpak is tevens contextueel. 
Geplaatst in kavel 7waar het conceptuele uitgangspunt 
een dergelijke fragmentering kent, laat het de op 
stedenbouwkundige schaal aanwezige fragmentering 
in een gemodificeerde vorm doorlopen tot in het 
gebouw. Hoewel de conceptuele uitgangspunten van 
het kavel resulteren in een scheiding onderwereld 
I tussenwereld I bovenwereld is deze scheiding in 
het gebouw komen te vervagen en berusten de 
verschillende identiteiten op een specifieker gebruik. 

Tussenruimte a/s kloven 
Wanneer de botsingen binnen deze assemblage 
bewust uitgespeeld warden ontstaan er hiaten en 
leemten . Deze tussenruimte is overal in alle vormen 
aanwezig maar komt ruimtelijk het meest tot zijn recht 
in de verschillende interne kloven. Door de driedeling 
van het ontwerp en hun gebrekkige onderlinge 
aansluiting kent het object een tweetal kloven welke 
zich een weg door het bouwwerk heen wringen. Deze 
kloven verkrijgen hun ruimtelijke kwaliteit door hun 
nauwe en bedrukkende aard en warden voornamelijk 
bepaald door de omringende ruimtes en functies. 
Als tussenruimten staan ze op deze wijze open 
voor wisselend gebruik en wisselende indrukken. 
Door deze dynamische aard vervullen deze ruimtes 
een veelheid aan verschillende rollen binnen het 
on twerp. 

Continuering van de suq 
De noordelijk gelegen kloof staat direct in verbinding 
met de drukke passage onder het hotel. Deze directe 
verbinding maakt een contact tussen de straat en de 
interne wereld van het hotel mogelijk. Vanaf deze 
plaats kan er direct in de buik van het hotel gekeken 
word en. Ook word! via deze wijze de vanzelfsprekende 
stedelijkheid die de suq zo kenmerkt tot diep het hotel 
binnengetrokken. 

Continuering cafelounge 
Op een zelfde manier biedt de zuidelijk gelegen 
kloof een relatie tussen de cafelounge en de interne 
wereld van het hotel. Deze kloof dient als primaire 

14 8 

ontsluiting vanuit het hotel naar de cafelounge. Een 
bewustwording van hoger gelegen publieke functies 
treed! op deze wijze bij de cafebezoeker op. 

Visuele en fysieke verbinding verschillende were/den 
De kloven fungeren als schakels tussen verschillende 
werelden die zich in het gebouw bevinden. 
Zichtrelaties tussen de verschillende functies 
maken zo de mogelijkheden van het gebouw aan de 
verschillende gebruikers mogelijk. 

Vluchtroute 
De fysieke verbinding van verschillende functies word! 
versterkt door de aanwezigheid van verschillende 
directe verbindingen . Deze verbindingen geven als 
geheel vorm aan de secundaire vluchtroute die door 
de kloven meandert. Het laat hier naast haar primaire 
functie van vluchtroute, als een architectonisch 
vormgegeven route de mogelijkheid open voor het 
nemen van verschillende routes binnen het hotel. 

Mogelijkheden voor verschillend gebruik 
Random de meest zuidelijke kloof zijn verschillende 
functies geprogrammeerd die de mogelijkheid in zich 
hebben om uit te breiden tot in de kloof. De kloof 
wordt op deze wijze meer dan alleen een instrument 
voor het bewerkstelligen van relaties maar stimuleert 
hiermee tot een bepaald gebruik. 

Lichtschacht 
De kloven dienen uiteraard ook als lichtschachten. 
Vanwege de forse afmetingen van het ontwerp moet 
er op verschillende wijzen licht naar binnen warden 
gehaald . Dit gebeurt grotendeels doormiddel van de 
op het zuiden georienteerde kloven . 

Lucht & regenschacht 
Het versterken van een bewustzijn van transitie 
tussen ruimtes is gedaan met behulp van verschillen 
in binnenklimaat. Door op specifieke plekken het 
buitenklimaat in de kloven toe te laten wordt een 
dergelijke overgang een bewuste ervaring. In deze 
kloven word! zo de zintuiglijke wereld van het hotel 
ge'lntensiveerd. 
Daarnaast openen twee verschillende kamertypen 
aan deze kloven. Door de afwezigheid van een directe 
opening aan de buitengevel is deze geplaatst aan de 
binnengevel aan de kloof. Op deze wijze ervaren zij 
de drukte van de suq die beneden ligt. 

De overgang tussen ruimtes 
De drie fragmenten waarover gesproken is, kennen 
alle drie eigen verdiepingshoogten welke elke op 
eigen manier onderdak bieden aan verschillende 
functies. Hierdoor bestaan tussen de drie fragmenten 
verschillende stijgpunten die deze aan elkaar zullen 
moeten verbinden. Met het Raumplan van Adolf Loos 
als uitgangspunt is hier getracht de verschillende 
ruimtes niet zozeer door wanden te scheiden maar 
door verschillende vloerhoogtes. Op deze wijze kan 
een sterke differentiatie ontstaan binnen eenzelfde 
ruimte en krijgen de kloven waar een aantal van deze 
stijgpunten zich in bevinden bepaalde eigenschappen 
door de specificiteit van stijgen en dalen op deze 
plaatsen. 
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Piek aan plek 
"Architecture is not simply a platform that 
accommodates the viewing subject. It is a viewing 
mechanism that produces the subject. It precedes 
and frames its occupant. " Beatriz Colomina" in 
"Sexuality and space" 
Het is het vormgeven aan de open connectie die 
deze relatie kan bewerkstelligen. In analogie met het 
effect van een theaterbox welke Adolf Loos beschreef 
als een 'intersection between claustrophobia an 
agoraphobia' zijn aan een aantal grotere publieke 
ruimtes verschillende kleinere ruimtes geplaatst. De 
cafelounge, het auditorium en het restaurant zijn 
alien vormgegeven met behulp van kleine nissen aan 
grotere en meer publieke ruimtes. Dit heeft naast een 
centrifugate werking van deze ruimtes een wisselende 
relatie tussen verschillende gebruikers tot gevolg . 

Figuur 021 I 
Continuering suq 

Figuur022 I 
Lucht & regen
schacht 

Figuur023 I 
Mogelijkheden 
voor verschillend 
gebruik 



Contextuele inpassing hotel 

De suq woekert tussen verschillende bestaande 
objecten door en als integraal ontworpen onderdeel 
van de suq neemt het hotel hiervan verschillende 
eigenschappen over. Net als de suq bevindt 
deze zich op een locatie tussen verschillende 
stedenbouwkundige karakters. Daar waar de 
suq echter alleen uit interieur bestaat, zoekt de 
hoogbouw van het hotel nadrukkelijk aansluiting 
bij de omringende sferen. De morfologie en de 
vormgeving van de gevel modificeren, versterken 
en benadrukken hier heel bewust de verschillende 
omringende karakters. 

Kelder: Laag -2 & -1 
De kelder schikt zich naar de logistieke 
randvoorwaarden die de context voorschrijven. Het 
hotel is bovenop een aanvoerroute van verschillende 
commerciele functies geplaatst waardoor deze zich 
op deze niveaus opsplitst in twee delen. 

Onderbouw: Laag 0 & 1 
De onderbouw zoekt in beginsel aansluiting bij 
het karakter van de suq. Door het hotel le zien 
als een volwaardig onderdeel van de suq warden 
er verschillende randvoorwaarden uit de suq 
overgenomen. De lounge gaat hierdoor werken als 
een van de verschillende werelden welke in de suq te 
vinden zijn. Net als bij de andere werelden binnen de 
suq is deze achier een schil van kleine commerciele 
functies geplaatst en toont zij zich op specifieke 
wijze naar de passant. Het grove karakter van het 
naastgelegen kavel word! doorgezet in een lijnenspel 
waardoor deze ingebed word! in de bestaande 
context. 

Laag 2 t!m 9 
De bovenbouw zoekt aansluiting bij de verschillende 
omliggende karakters. Door de aanwezigheid van vier 
totaal verschillende karakters random de bovenbouw 
benadert het object deze vier zijden verschillend. 
Deze verschillende sferen warden door het object 
op deze wijze benadrukt, uitgebuit en ge·integreerd. 
Zo zoekt het !evens aansluiting bij de verschillende 
schaalniveaus die random het object aanwezig zijn. 

Gevel 1: kop aan sportplein noordwestzjjde: 
Aan deze zijde zal het gebouw zich het meest duidelijk 
aan de passant presenteren. Deze zijde dient als 
signaalfunctie welke het object als poortgebouw moet 
bezitten. Het is de enige gevel die frontaal zichtbaar 
is voor de passsant. 
Aan deze zijde ken! de gevel een hoge mate van 
detailniveau welke de ingang markeert. Aan deze 
zijde heeft het object !evens een duidelijke kop, die 
daar verder aan bijdraagt. Het gebouw maakt aan 
deze zijde een ring van bouwwerken af die random 
het centrale sportplein zijn geplaatst. 

Gevel 2: kale wand aan noordoostzijde: 
De noodwestzijde ken! geen gebruiksfuncties waar 
een duidelijke signaalfunctie voor vereist is. Aan deze 
zijde is het sportveld van het centrale binnenplein 
doorgezet tot bovenop de suq waar het als een open 
tuin fungeert. De gevel mag aan deze zijde als een 
achterzijde gepresenteerd warden welke niet of 
nauwelijks ruimtelijke of grafische kwaliteiten hoeft te 
bezitten. 
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Gevel 3 : kloof aan zuidwestzjjde: 
Het kavel aan zuidwestzijde van het hotel kenmerkt 
zich door een vrij grove schaal en een kloofachtige 
kwaliteit. Door het bouwwerk hier een knik mee 
le geven word! het karakter van deze kloof verder 
versterkt en uitgebuit in de gevel. De gevel heeft aan 
deze zijde de meest strakke en monotone karakter. 

Gevel 4: gekliefde gevel aan zuidoostzijde 
Vanuit een van de routes uit de suq is de gevel aan 
zuidoostzijde pontificaal maar niet in zijn geheel 
zichtbaar. Dit komt door de inkadering van zicht door 
de overhellende woningen boven de suq. Dit geeft 
een uitzicht alsof er vanuit een kloof naar buiten 
word! gekeken. Deze kwaliteit word! doorgezet in 
de gevel van het hotel. Door de interne kloven in het 
hotelontwerp manifesteren zich hier aan de gevel 
tonen de directie verbinding met de kloven van de 
suq. 

Gevel 5: interne kloof 
Deze interne kloof welke direct verbonden is met 
de kloof in de suq laat de vanzelfsprekendheid en 
ruimtelijke kwaliteiten doorlopen tot in de bovenste 
verdiepingen van het hotel. Het is op deze plaatsen 
waar je het interne van het hotel zichtbaar word! 
voor de passant. Op deze wijze is er niet alleen een 
directe zichtrelatie tussen de bovenbouw en de suq, 
maar loop! de interne woekering van de suq letterlijk 
door tot boven in het gebouw. 
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3-dimensionale publieke ruimte 

"The skyscraper is a bizarre typology. Almost perfect 
as its intervention and more than any other more 
evolutionary type, it is an invention - the skyscraper 
has become less interesting in inverse proportion to 
its success. It has not been refined, but corrupted; the 
promise it once held - an organization of excessive 
difference, the installation of surprise as a guiding 
principle - has been negated by repetitive banality. 
The intensification of density it initially delivered has 
been replaced by carefully- spaced isolation." "Rem 
Koolhaas" in "Delirious no more, Wired, June 2003" 
De dichtheid van het gehele stedenbouwkundige 
plan dwingt tot het herdefinieren van het gebruik en 
vormgeven van publieke ruimte. Voorafgaand aan het 
ontwerpen van het hotel is er gezocht naar mogelijke 
voorbeelden van het werkelijk 3-dimensionaal 
maken van publieke ruimte en mogelijkheden om op 
verschillende niveaus gelegen functies te ontsluiten 
aan de primaire publieke route. In de wijk Ginza 
in Tokyo, hebben ze Koolhaas waarschijnlijk niet 
helemaal begrepen. Hoewel de vloeren hier in het 
gehele gebouw identiek zijn kent elke verdieping 
hier wel degelijk een sterk ander karakter. Zowel het 
trappenhuis als de lift fungeert hier als een voortzetting 
van de publieke ruimte waardoor verschillende hoger 
gelegen functies onderdeel zijn van de straat en op 
deze wijze kunnen blijven functioneren. Door de hoge 
dichtheid en gelaagdheid ontstaat in deze wijk een 3-
dimensionale inzet van publieke ruimte. Het werken 
van deze opzet is plaatsgebonden en een simpele 
kopie zou hier niet voldoen. De Japanse cultuur 
kent immers in vergelijking met de West-Europese 
cultuur een hoge mate van discipline. Toch kan deze 
wijk veel inspiratie bieden voor mogelijke westerse 
toepassingen. 

Continuering van pub/ieke ruimte binnen gebouwen. 
De programmering van verschillende netwerken en 
binnenkomstrituelen binnen een wijk lijken in Ginza 
voorbij te gaan aan pure culturele uitgangspunten. 
Binnen de wijk zijn drie verschillende netwerken 
voor drie groepen gebruikers op zeer slimme wijze 
over elkaar heen geprogrammeerd. De toerist 
gebruikt voornamelijk het raster waarin de stedelijke 
blokken liggen. De plaatselijke bewoner is bekend 
met de stegen en zal vooral deze gebruiken. De 
'fijnproever' ziet de speciale clubs en restaurants op 
de hoger gelegen vloeren van een gebouw en zal zich 
voornamelijk daar begeven. Binnen een stadsblok 
is hier een driedimensionaal gebruik van publieke 
ruimte mogelijk welke aan drie verschillende groepen 
van stedelijke gebruikers onderdak biedt. 
De toepassing van dit stedelijke model in het 
ontwerp van het hotel moet leiden tot het verder 
naar binnentrekken van andere gebruikers dan 
alleen gasten en zal er een mix van gebruikers 
ontstaan. Deze gebruikers zullen voornamelijk de 
'fijnproevers' zijn welke de bijvoorbeeld de spa weten 
te vinden. Zo word! de mogelijkheid open gehouden 
om verschillende commerciele functies op hogere 
verdiepingen te plaatsen. 
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Orie verdiepingen ontsluiten op 
maaiveld 
Voor een aantal commerciele 
functies blijft het echter onmogelijk 
om deze op hoger gelegen lagen 
te plaatsen. Deze dienen vanwege 
zicht en toegankelijkheid aan 
de straat te ontsluiten. Dit geld! 
voornamelijk voor de lounge, het 
restaurant en winkels die een 
hoge mate van afhankelijkheid 
van de passant kennen. Hierdoor 
word! het maximaal uitbuiten van 
de begane grond een vereiste. 
In het ontwerp van het stedelijke 
gebied waar dit project komt te 
staan is de notie van begane 
grond relatief. De publieke laag 
bevindt zich als een continuerend 
landschap ergens tussen de drie 
en twaalf meter boven maaiveld. 
Ter plaatse van het hotel bevindt 
deze laag zich op zes meter. De 
uitstekende ligging van de locatie 
ten opzichte van een belangrijke 
looproute vraagt om een maximale 
uitbuiting van het beschikbare 
vloeroppervlak. Daarom is er 
gezocht naar mogelijkheden voor 
uitbreiding van het voor de passant 
direct toegankelijke beganegrond
oppervlak. 
Voor dit probleem is tevens een 
antwoord te vinden in Ginza. In 
deze wijk presenteren de functies 
op de begane grond, de functies 
op de laag daarboven en de 
functies op de laag daaronder zich 
gelijkwaardig aan de straat en word! 
het begane grondvloeroppervlakte 
verdrievoudigd. Alie drie de lagen 
hebben een eigen ontsluiting op 
de straat en daarmee een eigen 
nis om zichzelf te presenteren. 
Door een zelfde soort strategie toe 
te passen voor het ontwerp van 
het hotel komt er !evens ruimte vrij 
vooreen extern exploitabele functie 
als een restaurant, een kapsalon 
en een kledingwinkel. Ook de 
verhuurbare vergaderruimte op 
de eerste verdieping kan zich op 
deze wijze tonen aan de passant. 
Door niet alleen het verticale vlak 
in te zetten als winkelpui maar ook 
gebruik te maken van diagonale 
doorkijken en doorzichten word! 
op deze manier !evens een 
maximalisatie van het winkelpui 
oppervlak verkregen. 
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~----- grid als primaire en sccundaire 

Orie voorgevels in een enkele voorgevel. 
Voorgevel van twee verschillende 
eetgelegenheden en een bank in de wijk 
Ginza, Tokyo 

Voorgevel en stalruimte voor restaurant in 
de kelder 

verbindingsroute 

Fonnele buitenschil met grotere ketens 

lnformele binnenwereld ontsluit 
speciaalzaken en woningen 

Doorsteken bieden toegang aan informele 
binnen wereld 

Voorgevel en stalruimte voor restaurant op de 
eerste verdieping 

Voorgevel en stalruimte voor bank op de 
begane grand 

Figuur026 I 
Boven: 
Ginza, markering 
commerciele 
functies op 
hogere lagen 

Figuur027 I 
Boven: 
Ginza, voordeur 
commerciele 
functies in 
trappenhuis 

Figuur028 I 
Boven: 
Ginza, voordeur 
commerciele 
functies in steeg 

Figuur029 I 
Ginza: schema 
grid en stegen 

Figuur030 I 
Ginza: ontsluiting 
meerdere lagen 
aan straat 
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Hotellounge als stedelijke hub 
De lounge vervult doorgaans een vrij vlakke rol 
binnen het hotel. Het is vaak niets meer dan een 
wachtruimte, receptie en een halfslachtig care met 
een gebruik dat voornamelijk geschikt is voor de 
verblijvende gasten. In het een stedelijk gebied 
zoals die te vinden is in het stedenbouwkundig plan 
kan de hotellounge gezien worden als een publieke 
plek. In het ontwerp zal het deze rol vervullen als 
een van de werelden binnen de suq. Door deze 
ruimte als een cafeplein in te richten waar functies 
als de receptie, de bovenbouw en het restaurant aan 
ontsluiten zal het naast een schakelfunctie tevens 
de rol van een bestemming krijgen. Op deze wijze 
zal het gaan fungeren als een volwaardige wereld 
binnen de suq. 

Verschillende gebruikers cafelounge 
Voor cafebezoekers vormt de cafelounge een 
volwaardige bestemming, voor de hotelgebruikers 
blijft deze in beginsel een functie die bemiddeld 
tussen de stad en kamers. Voor de bewoners zal 
deze meer dienen als het een optionele woonkamer. 
Voor de gebruikers van de publiek toegankelijke 
ruimtes als de spa is het een poortfunctie. Voor de 
passant die vanuit een van de omringende functies 
de cafelounge binnen komt zal het een ontdekking 
zijn. 

Binnenkomst als drietrapsraket 
In een standaard hotel ziet men bij binnenkomst 
aan het eind van de lobby de liften en het lounge. 
Eerst moet de gast langs de priemende blik van de 
receptioniste die haaks op de route staat waardoor 
een sterke drempelwerking ontstaat . 
Door de bovenstaande alternatieve opzet van 
het loungecafe kan dit voorkomen worden . Door 
het cafe een prominente plaats te geven komt 
de bezoeker eerst in het cafe en dan pas in de 
lounge. Deze zal deze ruimte in beginsel dan ook 
ervaren als een cafe. Pas bij verdere binnenkomst 
zal de receptie in zicht komen die zich om de hoek 
achier het cafe bevindt. Vanaf straatzijde is er ook 
contact met de receptioniste die voorkomt dat de 
aankomende gast gaat dwalen. Dit contact is echter 
in de vorm van een doorzicht aan in de achterzijde 
van de receptie waardoor een drempelwerking 
volledig afwezig is. Vanaf de plaats aan de receptie 
is het mogelijk naar boven te gaan met de lift of 
de trap. Op deze wijze vervult de receptie meer 
een rol als informatiepunt dan als poortwachter. 
Het controleert niet meer, maar is aanwezig op de 
achtergrond. 
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Figuur 032 I hole/lounge a/s cafe 
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De binnenkomst, architectonische ingrepen 
"Private space is defined by walls welke het binnenkomstritueel heeft 
and roofs, and walls have two vormgegeven. 
kinds of holes in them: windows Eenuitgestelderituelebinnenkomst 
and doors. Windows are holes to welke zo kenmerkend is in 
look out of and doors are holes bijvoorbeeld de werken van Frank 
for engagement. . . . None of this Lloyd Wright met haar gestage 
is true any longer. Walls and doors opvolging van plateaus en ruimten 
are riddled with holes for cables, moet hier gecombineerd worden 
aerials and immaterial cables met een hoge compactheid van de 
now, so that information flows into beganegrond.Deovergangverliest 
private space. 'Vi/em F/usser', in in dit soort situaties doorgaans 
"ende der Geschichte, Ende der haar geleidelijke en geregisseerde 
Stadt", 1991. karakter en vindt daarom vrij abrupt 
Deze door veel cultuurpessimisten plaats. Een verschillend aantal 
gedeelde zienswijze op de stad architectonische ingrepen om de 
ontkracht het bestaan van een binnenkomst intern te spreiden 
territoriaal binnen. Deze zou hebben daarom een belangrijke 
niet meer bestaan vanwege een rol gespeeld in het ontwerpen van 
blootlegging aan het publieke de entree: 
domein door allerlei directe 
informatiestromen. Binnen dit Coulissewerking a/s 
model verliest het idee van de dieptegenerator 
architectonische binnenkomst als Theatre Olympico te Vincenza 
een instrument die orientatie en toont de uitgebreide mogelijkheden 
voorbereiding op binnenkomst van gesimuleerde coulissewerking. 
biedt zijn legitimiteit. Een lineaire Door de convergerende lijnen 
binnenkomst van een open buiten ontstaat een diepte-effect die de 
in een omsloten binnen heeft illusie wekt van straten achter 
volgens hen plaats gemaakt voor 
een vloeiende beweging door 
alle domeinen zonder enkele 
drempelwerking . 
Ondanks deze negatieve geluiden 
leiden meer recente interpretaties 
van deze ontwikkelingen tot 
hernieuwde vormen van gebruik in 
plaats van een ontkenning van de 
entree. In een meer hedendaagse 
benaderingswijze kan er gesproken 
word en over een overgangsgebied 
waar een mengeling van de sferen 
bestaat in plaats van de puur 
lineaire overgang. 

Anticipatie en uitstel 
De uitgestelde binnenkomst, als het 
ultieme architectonische gebaar, 
komt onder druk te staan wanneer 
commerciele en programmatische 
uitgangspunten het ontwerp gaan 
regeren. Ook de binnenkomst in 
dit ontwerp heeft zijn huidige vorm 

het decor. Deze strategie wordt 
in de tochtsluis ingezet voor 
een gesimuleerde uitgestelde 
binnenkomst en voor een 
intensivering van de ruimtelijke 
werking . 

De draai a/s verlenging Jooplijn in 
cafelounge 
Het oprollen of in zichzelf laten 
draaien van een looplijn levert 
letterlijk extra strekkende meters 
op. Om dit te kunnen verkrijgen 
is de toegang van deze ruimte 
excentrisch geplaatst ten opzichte 
van de ruimte. Op deze wijze 
vermijdt de circulatie het centrum 

t de route via een andere 
~ ........ 1PPr. Zo wordt 

de circulatie a e n van de 
ruimtes gehou~ oor het 
centrum plek kan bieden aan de 
cafelounge. 

binnenkomst - ~gen door een voortdurend Centrifigurale 
gevechr t~ het gewenste restaurant 
binnenkomstritueer- en de Door een centrifigurale 
banaliteit van toegankelijkhe~nenkomst van onder andere het 
commerciele functies. restaurant moet de functie tevens 
De cafelounge is een onderdeel 
van de Suq vanwaar ook haar 
logistieke eigenschappen zijn 
ontnomen. Ook hier moet er 
een transitie door rriere 
van kleine commerciele functies 
doorlopen worden voordat men 
de cafelounge kan betreden. 

--- Als tweede ingredient is er de 
besp~tieke drietrapsraket 

~---

via een omloop bereikt worden. 
Dit levert wederom een anticipatie 
op binnenkomt en mogelijkheden 
voor acti·ett in het centrum op. 
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De gang: lijn vs. plek 

Voor de gast bestaan in het hotel 
primair maar twee plaatsen; de 
lounge en de kamer. Het zijn de 
beelden van deze twee plaatsen 
die doorgaans gebruikt warden 
in de marketing van het hotel. De 
theatrale en overweldigende indruk 
bij binnenkomst van de lounge en 
het duidelijke zichtbare comfort 
van de kamer staan centraal in 
de communicatie. In een typologie 
waar door functiescheiding een 
aanzienlijke afstand tussen deze 
twee bestaat moet deze zo snel 
en effectief mogelijk doorlopen 
kunnen warden en is doorgaans 
dan ook zo efficient mogelijk 
vormgegeven . 
De gangtypologie is onmiskenbaar 
de architectonische culminatie van 
deze efficientiedrang. Als meest 
gebruikte horizontale verbinding 
is het een van de kenmerkende 
elementen van hotelbouw. Als 
een kleinere variant van een 
hedendaagse puur op transitie 
gerichte straat is de gang in 
alles niets meer dan een lineaire 
verbindingsroute. He! is een 
omsloten doorloop van een wereld 
naar een andere wereld. He! is 
een lijn en he! draait er puur om 
beweging. Een continue beweging 
zonder versnelling of stagnatie. 
Het voelt raar om stil te staan in een 
gang of om er te rennen. Er word! 
per definitie alleen maar gelopen. 
Jn een gang speelt vormgeving 
daarom ook geen rol. He! moet 
er netjes zijn maar verder puur en 
alleen gericht zijn op de transitie 
van A naar B. Door alle ruimtelijke 
effecten hier te elimineren wordt 
er getracht om koste wat kost 
deze transitiezone buiten de 
ruimtelijke beleving van he! hotel 
te houden. Toch associeert vrijwel 
iedereen de lange gang met een 
opzet van wooncellen in een 
appartementencomplex of een 
repetitie van kamers in een hotel. 
Hiermee lijkt de rechtvaardiging 
van deze opzet op losse schroeven 
le staan en ontstaat er ruimte om 
naar alternatieven le kijken. Door 
in deze ruimte verblijfskwaliteit toe 
te voegen kan er een ander gebruik 
dan alleen transitie toegevoegd 
warden. He! kan een rol gaan 
spelen in de opzet en de sfeer 
welke he! hotel wil gaan bieden. 

Als alternatief in di! ontwerp staat 
de gang in een analogie met de 
stadsstraat centraal als plaats voor 
ontmoeting en conflict. He! is een 
opzet waarbij straten niet alleen 
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meer dienen om snel verkeer zo 
efficient mogelijk te geleiden maar 
een opzet waarbij plaats wordt 
geboden aan een veelvoud van 
stedelijke openbare plekken en de 
verschillende karakters die daar 
bij horen. Daar waar de stroom 
stagneert, is een plein te vinden . 
Deze pleinen zijn de lounge, de 
vergaderruimte, het auditorium 
en de bibliotheek. Daar waar 
de stroom minimaal is, voldoet 
een steeg. Daar waar functies 
afgesloten moeten warden kunnen 
binnenplaatsen gevonden warden 
in de vorm van het reboundveldje, 
de tv-ruimte en he! dakterras. Het 
badhuis, he! restaurant en he! 
cafe zijn in deze zienswijze de 
stedelijke commerciele trekkers 
die de stromen in gang zetten. 

Figuur 038 I 
de gang als lijn 
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• Figuur 039 I de gang als plek 



Logistieke opzet bovenwereld 
Hetgebouwverzameltverschillende 
specifieke logistieke principes 
om daar passende functies te 
ontsluiten. Op deze wijze speelt de 
ontsluiting een belangrijke rol bij 
de beleving van de aangrenzende 
funclies. De drie basisprincipes 
zijn de geensceneerde routing met 
sluiproutes, een rondgang met 
doorsteken en een 'Cul-de-Sac' 
ontsluiting. 

Laag O tlm 2: Geensceneerde 
routing en doorsteken 
De routing op deze drie lagen 
zijn net als in de rest van het 
winkelgebied ge'inspireerd door 
de onlsluitingen zoals ze in de 
traditionele Suq te vinden zijn. 
Vanaf de drukke doorvoerroute is 
er voor de passant een duidelijk 
binnenkomstritueel uiteengezet 
welke via de hoofdingang naar 
belangrijke functies voert als 
de cafelounge, de receptie, de 
bibliotheek en verschillende 
vergaderruimten. Naast deze 
route zijn er verschillende kleine 
doorsteken le vinden via het 
restaurant, de nachtingang/ingang 
bewoners of de kledingwinkel. 

Laag 3 tlm 8: Rondgang met 
doorsteken 
Als oplossing voor de middenbeuk 
combineert deze opzel de 
efficientie en overzichtelijkheid van 
de rondgang met de mogelijkheid 
voor snelle doorsteken tussen 
verschillende functies. Het 
uitgangspunt is hier het voldoen 
aan een 95% toegankelijkheidseis, 
het kunnen voorzien in een efficient 
schoonmaakschema en bieden van 
voldoende logica voor arriverende 
gasten. Hier voorziel een brede 
en logisch opgezette rondloop in. 
Door echter doorsteken en stegen 
tussen de verschillende lagen en 
functies le plaatsen wordt er naast 
het voorkomen van een stapeling 
van identieke lagen een efficiente 
koppeling van gerelaleerde 
functies aangebracht. Deze 
doorsteken en stegen koppelen 
de bibliotheek, het auditorium en 
de open vergaderzaal met elkaar. 
Ook worden op deze wijze de 
collectieve ruimte bij de slaapunits, 
de basketbalkooi en het dak met 
elkaar gekoppeld. Voor de gast 
ontstaat op deze manier na eerste 
kennisneming met deze functies 
en routes een in tijdsduur veel 
efficientere verbinding tussen deze 
gerelateerde functies. 
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Het samenklonteren van de drie 
gebouwen tot een gebouw heeft 
tot geleid tot drie verschillende 
vloerhoogtes per 'verdieping'. De 
rondgang komt daarom drie keer 
een niveauverschil tegen welke 
tot resultaat heeft dat tweederde 
van de vloer niel loegankelijk 
zou zijn wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van alleen maar 
trappen. Hotels kennen een 95% 
toegankelijkheideis waar geen 
trappen genomen hoeven te 
worden. Door op twee van deze 
drie plekken per laag gebruik le 
maken van een hellingbaan of 
door hellingbanen in te zellen als 
doorsteken is deze eis te behalen 
en zijn 97% van alle functies te 
bereiken zonder traplopen. 

Laag 9 t/m 10: Cul de Sac 
Bij de woningen op de bovenste 
twee verdiepingen van het hotel 
is gekozen voor een opzet welke 
een minimale stroom van gasten 
langs de woningen laat komen. 
Verschillende doodlopende 
slraten, welke beginnen vanaf de 
lift ontsluiten elk een cluster van 
een bepaalde woningtypologie. 

Logistieke opzet onderwereld 
De onderwereld is opgesplitst in 
een publiek toegankelijk en een 
publiek afgesloten gedeelte. Het 
publiek toegankelijke gedeelte 
voorziet in de parkeerbehoefte 
voor de gasten en bewoners. Hier 
is tevens een taxistandplaats te 
vinden. Vanuit de parkeergarage 
en laxistandplaals leidt een lift 
naar de lounge en de daarboven 
gelegen verdiepingen. 

Figuur 040 I 
Samenvoeging 
vluchttrappenhuis 
en togistieke route 
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Figuur 043 I 
functionele 
doorsneden 
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Ontkrachting 
hoteltypologie 
De hoteltypologie is sinds het mo
derne bouwen terug te voeren tot 
de bekende typologie waarbij col
lectieve en commerciele voorzie
ningen een plint vormen waar een 
toren met wooncellen bovenop ge
plaatst is. Bij ruimtegebrek wordt 
het dakvlak doorgaans uitgevoerd 
als een bruikbaar daklandschap. 
De middenbeuk bestaat uit veel
voud van repeterende cellen langs 
nauwe gangen. In een zoektocht 
naar het doorbreken van deze 
monotonie van kamers is er ge
kozen voor een meer verticaal 
veld, namelijk de kloven, waarin 
collectieve en commerciele plek
ken te vinden zijn . De kamers en 
woningen zijn hier vervolgens 
rondom heen geschakeld. De drie
deling wordt echter niet volledig 
te ontkend. Deze opzet kenmerkt 
zich namelijk door hoge mate van 
efficientie. De opbouw is in grote 
lijnen nog steeds deze driedeling . 
Er zijn hier echter een serie dis
sonanten aan toegevoegd welke 
verschillende gebieden binnen de 
monotone beuk opspannen. De 
verschillende botsende functies 
worden hier openlijk tegen elkaar 
uitgespeeld. 

• commercieel/autonoom 

gemeenschappelijke ruimten 

D tussenruimten/verkeersruimten 

• back of house 

kamers 



Rebound kooi 
De basketbal reboundkooi vervult een rol als func
tionele schakel tussen de hotellagen en het derde 
maaiveld. Vanaf de hotellagen en het derde maaiveld 
is het duidelijk zichtbaar. Het is een gemeenschap
pelijke voorziening voor alle gebruikers. 

Spa 
There are three basic attitudes toward water: 
the hydrophilic, the hydrophobic, and the Hydro
opportunistic. Hydrophilia is a direct, uncompromising 
longing for the wet. Surrounded by water, the wet 
body is "in its element"; only when resting does it 
seek the comfort of the dry. This is the way of the 
amphibian. Still hydrophilic, yet less directly committed 
and with certain conditions and reseNations, is 
the way of the hydro-neutral, hydro-opportunistic 
creature who prefers a life on land, with occasional 
excursions into the wet as necessary. Finally there 
is hydrophobia, defined in the present context as 
the melancholic condition of the dry body, afflicted 
by strong reseNations about water that often are 
aggravated into aversion, but feeling socially, morally, 
or medically obligated to take to the pool with due 
regard to mitigating circumstances. " "Thomas A.P 
van Leeuwen" in "The springboard in the pond". 

De spa strekt zich uit over drie lagen. Binnen deze 
configuratie van ruimtes staat de badgang als 
de onderverdeling in verschillende badruimtes 
centraal. Als uitgangspunt voor het gebruik van deze 
verschillende ruimtes staan de bovengenoemde 
attituden van de mens tegenover zwemmen 
centraal. 
De hydrofiel, metals metafoor de kikker, zal veelvuldig 
gebruik maken van de twee recreatie baden. Deze 
ruimte is als een speeltuin ingericht met verschillende 
baden boven elkaar. Deze baden liggen het meest in 
het zicht en tonen de vanzelfsprekendheid van het 
zwemmen aan het exterieur. 
De hydro-opportunist, metals metafoor de pingu"ln, zal 
het meest gebruik maken van de doelgroepenbaden. 
Hier worden de baden gebruikt voor specifieke en 
reinigende doeleinden. 
De hydrofoob, met als metafoor de zwaan, zal 
van de serre en het dakterras gebruik maken. Als 
de meest aangename plek van het ontwerp, kan 
deze hier gedurende de zomer genieten met haar 
sociale contacten. De verschillende ruimtes bieden 
zo afzonderlijk van elkaar plaats aan een van de 
verschillende basisattitudes maar zullen onderling 
gekoppeld zijn door middel van de badgang. Deze 
ruimtes doordringen drie lagen aan de noordzijde 
van het hotel. Hierdoor ontstaat er en verticale 
kokervormige ruimte die een doorgang onder 
woningen en een dakterras boven dezelfde woningen 
aan elkaar verbindt. 
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Figuur045 J 

uitsnede spa 

Figuur047 J 

uitsnede 
reboundkooi 
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Gemeenschappelijk gebied bij capsules 
De ruimte welke weggetrokken is uit de individuele 
kamers is terug te vinden als collectief gebied 
aansluitend aan de capsules. Deze ruimte 
kent verschillende gesloten ruimtes welke een 
eigen toegang en functie kennen. Er is hier een 
computerruimte, een loungeruimte, sanitair en een 
keuken te vinden. Hoewel deze functies primair 
dienen voor de kleine kamers zullen ze door de 
centrale ligging ook door de andere hotelgasten en 
de bewoners gebruikt gaan warden. 

Vergaderruimte & Auditorium 
Gelegen in het centrum van het hotel zijn deze 
ruimten zowel een onderdeel van de route als een 
zelfstandige plek voor vergaderingen en lezingen. 
Voor verschillende soorten gebruik is de mate 
van afzondering te varieren van volledig open als 
onderdeel van de openbare route tot aan een volledig 
gesloten ruimte voor lezingen. 

Bibliotheek 
De bibliotheek functioneert als een schakel tussen 
de hotelkamers en de lounge. Gelegen in een rustige 
kom langs de route met uitzicht op de lounge biedt 
deze ruimte genoeg afzondering voor een rustige 
leesplek maar ligt dicht genoeg aan de lounge om 
vanuit hier toegankelijk te zijn. 

Lounge Cafe 
Het Loungecafe is net zo goed een onderdeel van de 
stad als een hotellounge. Het kan gezien warden als 
voorportaal voor de hotelfunctie. Door de afwezigheid 
van de besproken drietrapsraket oogt het in alle 
opzichten eerder een cafe dan een lounge en zo zal 
het ook functioneren. Vanuit deze ruimte word! de 
receptie pas zichtbaar en dan zal pas duidelijk zijn 
dat het hier werkelijk om een hotel lounge gaat. 

Kledingwinkel 
Gelegen op een A locatie in het stedenbouwkundig 
plan open! deze kledingwinkel zich niet alleen naar 
de commerciele route maar ook naar het cafe. Voor 
deze functie zijn de klanten immers evengoed in het 
hotel als aan de commerciele route te vinden. Het 
vormt hiermee !evens een extra sluitroute het cafe 
in. 

Kapsalon 
Ook deze is gelegen op een A locatie in het 
stedenbouwkundig plan. Deze staat echter niet in 
directe verbinding met de lounge maar biedt een 
doorzicht het restaurant in. 

Restaurant 
Het restaurant is toegankelijk zowel uit de lounge als 
uit de commerciele route. Ondanks het feit dat het 
restaurant lager ligt dan het maaiveld presenteert het 
restaurant zich aan de drie meest belangrijke zijden. 
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Kamers: een 1 t/m 5 sterren hotel 

Tervoorkomingvan een monocultuurwil hetobjectalles 
zijn en is dan logischerwijs ook niet geprogrammeerd 
met een kamervoor alle doelgroepen. Bij verschillende 
doelgroepen horen verschillende kamers. Binnen het 
program ma van eisen zijn kamers te vinden van 10 
m' tot aan kamers van 50 m' en woningen van 60 m' 
tot aan 100 m'. Het uitgangspunt hierbij is aan iedere 
gast op verschillende mogelijkheden tot verblijf te 
bieden. Naas! verschillende grootte en karakters 
van de verschillende kamers zijn er verschillende 
kamertypes te vinden die zeer specifiek aansluiten bij 
een omringende collectieve plek. 

Minimaliseren woonruimte 
In de onderzochte stedelijke gebieden als de 
Favelas, Hongkong maar ook bekendere projecten 
als de Sargfabrik komt een duidelijke opzet naar 
voren waarbij het private domein gereduceerd wordt 
met het gevolg dat de meer publieke of collectieve 
domeinen sterker geactiveerd worden. Pogingen om 
de verschillende categorieen van sferen te vinden 
binnen deze stedelijke gebieden strandden op de 
aanwezigheid van een onnavolgbare vermenging 
van deze sferen. De woning wordt hier in een ruimte 
gecombineerd met de werkruimte en vrijwel alle 
ruimte wordt meervoudig gebruikt. Binnen deze 
fascinatie, waarbij het activeren van ruimten anders 
dan de woning als leidraad word! genomen, is er 
gezocht naar woon- en verblijfmogelijkheden waarin 
het private domein geminimaliseerd en uitgekleed 
wordt en hierdoor andere ruimten op verschillende 
manieren geactiveerd konden worden. Hierbij zijn 
twee typologieen sprekend voor de rest: 

De capsulekamers 
De capsules zijn de kleinste kamers van het hotel. 
Deze kamers zijn gebaseerd op het Japanse model 
van het capsulehotel waar ruimtegebrek dergelijke 
oplossingen dicteert. Door de private woonruimte 
te minimaliseren kunnen de vrijgekomen m' op 
intelligente wijze worden ingezet voor andersoortig 
gebruik. In de capsule hotels is dat doorgaans een luxe 
badhuis en restaurant. Gebaseerd op het Japanse 
model, maar met vernederlandste afmetingen van 
2.2m bij 2.2m bij 2.2m zijn deze kamers ontdaan van 
alle overbodigheden en gereduceerd tot !outer een 
slaapplek. De vierkante meters en voorzieningen die 
ontrokken zijn aan deze kamers zijn terug te vinden in 
het gemeenschappelijke gebied bij de capsules. 

Galerijkamers 
Bij deze kamers is het mogelijk de woonruimte 
uit te breiden met aangrenzende verkeersruimte. 
Dit wordt bewerkstelligd door de mogelijkheid om 
de gevel volledig open te schuiven en de aan de 
gevel gelegen gang als terras te claimen Om niet 
te vervallen in galerijromantiek is er voor gezorgd 
dat de opengeschoven deuren nadrukkelijk ruimte 
afbakenen en het uitzicht de moeite waard is. Ook 
is de gang hier verbreed uitgevoerd om tevens de 
door gasten geclaimde plekken als transitieruimte 
te kunnen laten functioneren. Op deze wijze wordt 
in deze kamers de mogelijkheid van uitzicht in twee 
sferen geboden. Aan de ene zijde is er de het uitzicht 
over het sportveld. Aan de andere zijde bieden de 
gevelopeningen een kijk in de suq en het sublieme 
binnen van het hotel. 
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Figuur051 I 
uitsnede units 

Figuur053 I 
uitsnede 
kamers aan 
galerij 
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20 Woningen op derde maaiveld 

De twintig woningen op het dak Split-level 3 & 4 
ontsluiten allen via een eigen Ontsluit via de woonkamer met een vrije hoogte van 
maaiveld. De woningen zijn op 5100mm. 
het zuiden georienteerd en zijn De lagere ruimten liggen met een vrije hoogte van 
toegankelijk via een 'Cul-de- 2400mm aan zowel de buitengevelzijde als de 
Sac'-achtige ontsluiting. Deze binnengevelzijde. 
ontsluitingsroutes liggen in elkaars 
zichtveld en in het zichtveld van 
het binnengebied tussen de 
woningen waardoor verschillende 

L-woningen 
Ontsluit via de woonkamer met een vrije hoogte van 
2900mm. 

ontmoetingen gestimuleerd De woningen hebben twee verdiepingen die elkaar 
worden. De woningen zijn allen doordringen. 
tot een minimum gereduceerd 
vanwege de voorzieningen in 
het hotel en om de hoek. Gerich! 
op starters, longstay gasten, 
tweeverdieners, tijdelijke bewoners 
in afwachting op permanente 
huisvesting biedt het hotel genoeg 
voorzieningen en mogelijkheden 
voor volwaardige huisvesting. 
Op het hotel zijn de volgende type 
woningen te vinden: 

Split-level 1A 
Ontsluit via de lagere ruimte met 
een vrije hoogte van 2300mm 
De woonkamer ligt aan de 
buitenzijde met een vrije hoogte 
van 3300mm 
Het interieur van de eetkamer is 
als architectonisch -.meubel mee 
ontworpen met de ruimte. 

Split-level 1 B 
Ontsluit via de lagere ruimte met 
een vrije hoogte van 2300mm 
De woonkamer ligt aan de 
buitenzijde met een vrije hoogte 
van 3300mm 
Er is een vrije invulling van interieur 
mogelijk. 

Sp/it-level 2A 
Ontsluit via de woonkamer met 
een vrije hoogte van 3300mm. 
De lagere ruimten liggen aan de 
buitenzijde met een vrije hoogte 
van 2300mm en zijn voorzien van 
een balkon. 
Het interieur van de eetkamer is 
als architectonisch -.meubel mee 
ontworpen met de ruimte. 

Split-level 28 
Ontsluit via de woonkamer met 
een vrije hoogte van 3300mm. 
De lagere ruimten liggen aan de 
buitenzijde met een vrije hoogte 
van 2300mm en zijn voorzien van 
een balkon. 
Er is een vrije invulling van interieur 
mogelijk. 
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Uitwerking type Split-level 1 
Het ontwerp kent een fractaal karakter. Dit betekent 
dat verschillende elementen op alle schalen 
aanwezig zijn. In de woningen is duidelijk zichtbaar 
dat de zelfde ruimtelijke rituelen en kwaliteiten die 
het interieur van de suq en het hotel zo kenmerken 
doorgezet zijn in de individuele woningen. Door 
de ruimte binnen de woning tot een minimum te 
beperken vraagt dit interieur om overlappingen en 
stapelingen van gebruik waardoor ruimte bespaard 
kan worden. Constructie en invulling zijn in deze 
typologie vervlochten tot een ruimtelijke constellatie 
waarbinnen verschillend gebruik is opgenomen. 
Hoewel in de ruimtelijke uitwerking de een niet meer 
van de ander te onderscheiden is laten de lichte 
inbouw meubelstukken ruimte voor vervanging of 
verwijdering bij toekomstig ander gebruik. 

Figuur054 I 
plattegrond 
L-woningen 

Figuur055 I 
plattegrond 
woningtype 
Split-level 1 
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Uitwerking type Split-level 1 
Het ontwerp kent een fractaal karakter. Dit betekent 
dat verschillende elementen op alle schalen 
aanwezig zijn . In de woningen is duidelijk zichtbaar 
dat de zelfde ruimtelijke rituelen en kwaliteiten die 
het interieur van de suq en het hotel zo kenmerken 
doorgezet zijn in de individuele woningen. Door 
de ruimte binnen de woning tot een minimum te 
beperken vraagt dit interieur om overlappingen en 
stapelingen van gebruik waardoor ruimte bespaard 
kan warden . Constructie en invulling zijn in deze 
typologie vervlochten tot een ruimtelijke constellatie 
waarbinnen verschillen gebruik is opgenomen. 
Hoewel in de ruimtelijke uitwerking de een niet 
meer van de ander te onderscheiden laten de lichte 
inbouwmeubelstukken ruimte voor vervanging of 
verwijdering bij toekomstig ander gebruik . 

Figuur056 I 
woning type 
split-level 1 
overzicht 

Figuur 057 I 
woning type 
split-level 1 
varianten 

Figuur 0581 
woning type 
split-level 1 
opbouw 



Figuur0591 
zicht vanaf 
station 
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Figuur 060 I 
zicht vanaf 
stationsplein 
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Figuur 0611 
zicht op entree 
suq vanaf 
sportveld 







ervaring van het ongecontroleerde 
buiten 
In het ontwerp zijn zowel gebieden 
waar de regen het gebouw volledig 
kan doordringen als gebieden waar 
alleen de buitentemperatuur is te 
vinden. Deze doordringing van het 
klimaat fragmenteert het gebouw 
op een zintuiglijke wijze en biedt op 
verschillende plekken ademruimte 
in de hermetische werking van het 
binnengebied . Hiermee ontstaan 
stegen en kloven in het hotel die 
als buitengebied kunnen worden 
gezien. De overgang van de ene 
functie naar de andere functie biedt 
op deze wijze niet alleen ruimtelijk 

bui(enkllmaat 

D Binnenkllmaat 

• Kame rs I Back of hO\Jse 

de weg maar ook de lichamelijke 
ervaring. Het discomfort dat 
hiermee ge"introduceerd wordt 
maakt van het binnenkomst
en overgangsritueel tussen 
verschi llende functies een bewuste 
en stedelijke ervaring. 
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Labyrintische materialiteit 

Kowloon walled city, een 35000 inwoners tellende 
stedelijke megastructuur in Hongkong, kende in de 
jaren voor de uiteindelijke sloop in 1993 de hoogste 
dichtheid ter wereld. Deze samenklontering van 
gebouwen was het resultaat van een voortdurende 
illegale verbouw en nieuwbouw. Een materiele 
groei waarbij door een voortdurende verzameling, 
ophoping, overlapping en aanpassing van heterogene 
onderdelen de individuele bouwdelen op geen enkele 
wijze meer van elkaar waren te onderscheiden. Op 
deze manier was naast de al aanwezige functionele 
labyrintische werking tevens de aard van de 
bouwdelen niet meer naar de oorspronkelijke functie 
te herleiden en werkte deze vervlechting mee in de 
ruimtelijke labyrintische werking van het geheel. 

Toepassing constructiewijze 
Door deze wijze van werken toe te passen op 
de constructie van het hotel kan deze uit zijn 
deterministische rol van 'dragen' gehaald warden. Er 
kunnen zo meerdere karakters en gebruiksfuncties 
toegekend warden waardoor de individuele 
bouwdelen een rijkere rol spelen dan alleen de som 
der delen. De regels waarmee geconstrueerd wordt 
zijn afhankelijk van specifieke eisen komend uit 
specifieke delen van het hotel. Het resultaat is een 
hybride constructiemethode waarbij op bepaalde 
locaties variaties te vinden zijn. Dit betekent echter 
niet dat deze wijze van construeren geen rationaliteit 
bezit. Door op een zo pragmatisch mogelijke wijze 
te antwoorden op de verschillende vragen is het 
eindresultaat een vrij heldere constructiemethode 
geworden. Het kent door deze aanpak echter wel een 
grotere ruimtelijke en materiele rijkdom. Zo wordt de 
constructie zowel weggewerkt, vaag zichtbaar achter 
een achter sluier of ruimtelijk als architectonisch 
element ingezet. 

Verticale 3deling constructie: 
vuilbeton - schoonbeton - staalframe 
Dit pragmatische uitgangspunt levert een driedeling 
van basisstructuren op in het ontwerp. Voor de 
onderwereld is gekozen voor een betonconstructie. 
Deze isgrof en onafgewerkt gezien hetutilitaire karakter 
van deze ruimte. Ter plaatse van de hoofdingang 
wordt de constructie in het zicht gehouden door 
gebruik te maken van schoonbeton. Op deze wijze 
verkrijgen de gevels hier de benodigde sculpturale 
uitstraling door de robuuste en plastische materialiteit 
van het betonwerk. De bovenbouw bestaat uit drie 
aan elkaar geklonterde objecten welke uitgevoerd 
zijn in een staalskelet met breedplaatvloeren. 

Staalframe bovenbouwconstructie 
In het constructieprincipe voor de bovenbouw komt 
de analogie met Kowloon Walled city het best tot 
uiting. Hier bestaat een zelfde soort klontering en 
vermenging van individuele bouwdelen welke te zien 
is in Kowloon. Orie van deze delen gaan onderlinge 
relaties aan door een wederzijdse constructieve 
afhankelijkheid. De individuele delen zijn in verband 
met een eventueel toekomstig hergebruik als een 
plan libre uitgevoerd dat door invulling met metal-stud 
wanden een veelvoud van toekomstige programma's 
kan onderbrengen. De gewenste rijke labyrintische 
werking wordt voornamelijk bewerkstelligd in de 
ruimte tussen deze drie delen. 
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Uilwerking individuele de/en 
De met staalskelet en breedplaatvloeren uitgewerkte 
bovenbouw maakt het mogelijk een relatief 
goedkope constructie wijze te verenigen met een 
benodigde schijfwerking van de vloer ter plaatse van 
overspanningen. Door te kiezen voor een fijnmazig 
stramien kunnen de vloeren dun warden gehouden 
(wat conform geluidseisen in een hotelfunctie mogelijk 
is) en is een maximaal aantal vloeren mogelijk met 
een beperkte hoogte. 

Stabiliteit 
Door een onmogelijke positie van de twee schachten 
ontstaat er een zeilwerking door windbelasting 
en moeten extra stabiliteitsvoorzieningen ingezet 
worden . Dit is gedaan door trekstaven die aan de 
uiterste zijden van het gebouw in de gevels verwerkt 
zijn. Door deze niet volledig weg te werken maar 
achter een geperforeerde wand of raam te verwerken 
blijven ze in zicht en warden ze zo ingezet als 
architectonische elementen. Hiermee wordt voor de 
gebruiker het gevoel van constructieve vervlechting 
van de verschillende delen versterkt. 
Ter voorkoming van een constante repetitie van 
verdiepingen en een vermenigvuldiging van 
verschillen zijn er een aantal stramienverschuivingen 
gerntroduceerd. Deze warden in de noordelijke kloof 
opgevangen door schuine wanden en in de woningen 
en het badhuis met een vorkconstructie. 
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Figuur067 I 
constructie achier 
sluier 

Figuur 0681 
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kolom-, balk- en 
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Figuur069 I 
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construclieve 
opbouw hotel 
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Figuur 0741 
aanzicht terras 
boven restaurant 
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Figuur 075 \ 
doorzicht in 
lounge 

Figuur 076 I 
aanzicht 
voorgevel 
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Tot slot 

Met grate tevredenheid kijk ik terug op de zeer 
intensieve periode welke in de reg el afstudeerprojecten 
kenmerkt. Hoewel het doorlopen proces er een is 
geweest van flink wat valpartijen, kan ik stellen dat de 
leerweg een bijzonder vruchtbare weg is geweest. 
Het afstudeerproject ging over het vinden van een 
juiste balans tussen ontwerpen, wat per definitie 
een gecontroleerde exercitie is en het verliezen 
van controle waarbij het toelaten van 'het andere' 
centraal staat. In deze zoektocht naar het andere is 
er zoveel gevonden dat er een letterlijk verlies van 
de controle ontstond. Op deze wijze zijn spontaan 
ontstane ruimtelijke kwaliteiten en complexe sociale 
structuren, welke Favelas zo kenmerken, het 
ontwerpproces binnengedrongen. Het zijn juist deze 
plaatsen waar het ontwerp echt tot zijn recht komt 
het is juist dit kenmerk van het project dat mij een 
andere kijk op het ontwerpproces heeft opgedrongen . 
Het heeft mij doen afvragen in hoeverre vooraf 
opgelegde uitgangspunten en planmatigheden van 
belang zijn voor een efficient ontwerptraject. lk ben 
er gaandeweg van overtuigd geraakt dat het juist 
ad hoc strategieen, het berusten op serendipiteit 
en het toelaten van fouten juist datgene is wat een 
ontwerpopgave stuurt. Het leren waarderen van het 
vormeloze en het sublieme kan in combinatie met een 
maatschappelijke of architectuurtheorische inslag 
leiden tot projecten welke vele malen rijker zijn aan 
suggestie en intelligentie. Deze werkwijze heeft een 
ontwerp opgeleverd waarbij er veel is losgelaten en 
nieuwe wegen zich opende. De theoretische inzet van 
controle , het sublieme, complexiteit en tussenruimte 
heeft tijdens dit proces een succesvolle vertaalslag 
weten te maken naar het ontwerp . 

Na deze lofzang nog even een kanttekening: een 
ontwerptraject waar constant over de grenzen van 
het controleerbare gestapt word!, waar zoveel 
mogelijk invloeden toegelaten warden en waar iets 
nooit af is, kan alleen maar beschreven warden als 
bijzonder onoverzichtelijk. Het te complex maken, 
juist om overzicht te voorkomen, maakt niet alleen 
angstig maar maakt het !evens bijzonder moeilijk 
communiceerbaar. Leuk in theoretisch opzicht maar 
verder niet bepaald pragmatisch. Oftwel, dit doen we 
dus nooit meer ... 
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Samenvatting 

Het afstudeerproject vangt aan 
met de these dater in de komende 
50 jaar een nieuwe vorm van 
stedenbouw zal ontstaan die een 
samenkomst is van het West-
Europese en het Aziatische 
model van stedenbouw. Er 
word! hier van uitgegaan dat 
het top-down principe welke op 
dit moment sterk zichtbaar is in 
de West-Europese stedenbouw 
gedeeltelijk zal warden vervangen 
door bottum-up strategieen 
welke onder ander in Aziatische 
stedenbouw te vinden zijn . Hierbij 
zal er een stedenbouwkundig 
planningsmodel kunnen ontstaan 
dat plaats biedt aan de veelheid 
aan regelgeving welke te vinden in 
Europa met toelating van vrijheid 
van individuele initiatieven uit 
het Aziatische model. Voor een 
zoektocht naar een mogelijke vorm 
vandezesamenkomstisergekeken 
naar de twee uiteinden van het 
spectrum van stedenbouwkundig 
ontwerpen. Aan deze uiteinden 
van dit spectrum zijn negen 
casestudies gekozen welke met 
betrekking tot hun procesmatige 
principes onderzocht zijn. Deze 
casestudies zouden kunnen 
warden gezien als archetypische 
stedenbouwkundige modellen 
welke inzichtelijk hebben gemaakt 
welke stedenbouwkundige 
ingredienten bij samenkomst tot 
een nieuw model zouden moeten 
gaan leiden. 

Aan de ene kant van het spectrum 
is er onderzoek gedaan naar de 
archetypische voorlopers van 
het West-Europese model in de 
vorm van ideaalsteden. Hierbij 
zijn projecten uitgekozen die qua 
schaal zich tussen architectuur en 
stedenbouw bevinden en waarbij 
beheersing en disciplinering 
belangrijke uitgangspunten zijn 
geweest. Door voor deze klassieke 
en extreme casestudies te kiezen 
kan naar het West-Europese 
model in zijn puurste vorm warden 
gekeken. De gekozen casestudies 
aan deze zijde zijn : de Griekse 
polis, het klooster Sank! Gallen, 
La saline de Chaux van Claude 
Nicolas Ledoux, de Familistere 
van Jean-Baptiste Andre Godin, 
de Russische oorsprong van het 
Existenzminimum, Cite lndustrielle 
van Tony Garnier en de Wiener 
Hi:ifen . 
Met betrekking tot de andere 
zijde is er onderzoek gedaan 
naar de bottom-up principes 

van zelforganiserende steden. Hiervoor zijn twee 
casestudies gekozen die een extreme mate van 
zelforganisatie kennen. Als casestudies hebben 
hiervoor de sloppenwijken van Rio de Janeiro en 
het loopbruggensysteem van Hongkong gediend. 
In het onderzoek naar de sloppenwijken in Rio de 
Janeiro ofwel de favelas en het loopbruggen systeem 
in Hongkong is er voornamelijk gekeken naar de 
contextuele elementen die deze stadsvormen hebben 
doen groeien . De onderzochte contextuele elementen 
zijn van geografische, culturele, sociale, politieke en 
economische aard. 

Met de kennisneming van de maatschappelijke 
uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen 
aan de verschillende ideaalsteden en de emergentie 
die de zelforganiserende steden doet vormen is er 
stelling gekozen ten opzichte van huidige vorm van 
West-Europese stedenbouw. Deze stellingname 
is verwerkt in een ontwerpend onderzoek dat heeft 
geleid tot het ontwerp van een stedelijk cluster 
in Amsterdam Zuidoost. Naas! verschillende 
eigenschappen die uit het theoretisch onderzoek naar 
voren zijn gekomen als dichtheid, functiespreiding 
en meervoudig ruimtegebruik is het juist het proces 
dat stellingname neemt tegen de huidige vorm van 
stedenbouw in West-Europa. In het ontwerptraject 
is gekozen voor een aanpak die als bottum-up te 
beschrijven valt. Vanuit in beginsel autonome 'ideale' 
kavels is na intensief conflict met de directe buren, 
vervolgens met de volledige stad en als laatste met 
bestaande context een werkend stuk stedelijkheid 
ontstaan. Hierbij zijn de autonome kavels volledig 
komen te vergroeien met de rest van de kavels 
waardoor het geheel een stedelijk gebied geworden 
is dat veel meer is dan de som der individuele delen. 

Na het afronden van dit 'stedenbouwkundige' 
ontwerptraject is er een schaalsprong gemaakt 
waarbij iedere student een architectonisch ontwerp in 
deze stad heeft uitgewerkt. Door deze ontwerpen uit 
te werken op een detailniveau zijn hiermee de kansen 
die een dergelijke dichtheid en functiemenging 
biedt aangetoond. Daarnaast tonen de individuele 
architectonische uitwerkingen dat deze vorm van 
stedelijkheid een veelheid van interessante en 
prettige plekken kan bevatten. 
Het individuele architectonische project dat in dit 
specifieke afstudeerproject is uitgewerkt behelst 
een integraal ontwerp van meerder woonfuncties, 
commerciele functies en hotelfuncties. Er is in deze 
uitwerking gezocht naar een maximale uitbuiting van 
de meerwaarde die deze samenvoeging van functies 
kent. Voor de architectonische uitwerking van dit 
ontwerp heeft vooral een procesmatige aanpak van 
het ontwerpen als meervoud centraal gestaan om het 
sublieme effect van de omringende stedelijkheid te 
kunnen evenaren. 




