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na

voorwoord

Dit onderzoek heeft betrekking op de stad Potsdam. Met zeven andere studenten binnen het afstudeeratelier 

Potsdam van de Technische Universiteit Eindhoven is onderzoek gedaan naar de verschillende typologieën 

binnen Potsdam. Persoonlijk heb ik mij hierna verdiept in de typologie die aanwezig is in de Brandenburger 

Vorstadt. De titel Potsdam Chance verwijst naar het idee dat Potsdam juist gezien moet worden als een stad 

met volop kansen in plaats van een stad die haar hoogtepunt heeft gehad.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het de meest leerzame tijd op de universiteit tot nu toe was. Het was een 

genoegen om onder Bernard Colenbrander, Christian Rapp en Haike Apelt af te studeren. De scherpte 

waarmee theoretisch onderzoek en het ontwerp bevraagd werden, heeft het gehele onderzoek en ontwerp 

naar een hoger niveau gebracht. 

Persoonlijk ben ik erg blij dat ik mijn visie over architectuur en stedenbouw binnen Europa in dit onderzoek heb 

kunnen uiten. Een visie waarbij de bestaande parameters uit de historie leidend zijn voor het in de toekomst 

te maken ontwerp. Alleen dan blijft een stad te begrijpen. 

Ik wil op deze plaats ook mijn atelier genoten bedanken voor de ontzettend leuke en leerzame tijd samen. 

Zonder hen was dit onderzoek niet met een dergelijke kwaliteit tot stand gekomen. De twee periodes die we 

samen in Potsdam hebben doorgebracht heeft ons als groep bij elkaar gebracht wat zowel de vriendschap 

als het project ten goede kwam. 

Tot slot wil ik mijn vrienden en speciaal mijn familie bedanken voor de opbouwende kritiek die zij geleverd 

hebben. Ook excuseer ik mij op deze plek voor de veel te schaarse momenten die ik met hen heb kunnen 

delen tijdens de periode van dit onderzoek.  
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samenvatting

De identiteit van Potsdam als stad wordt ontleend aan de fysieke omstandigheden zoals de historie, de 

context en de huidige realiteit. Het is ondenkbaar volgens Koolhaas dat de hedendaagse architectuur hier iets 

aan bijdraagt. De bevolkingsgroei in Potsdam sinds 1945 alsmede de verwachte toekomstige groei impliceert 

een onhoudbaar proces waarin de historische context te klein wordt voor de consumptieve vraag. Wanneer 

de identiteit duidelijk zó nauw samenhangt met de historische context, zal dit in de toekomst problemen geven 

voor de identiteit van Potsdam aangezien de periferie en het centrum dan uit verhouding raken. De centrale 

vraagstelling die hieruit volgt komt zodoende op het volgende neer:

Op welke wijze kan de woningbouwopgave dienen als versterking voor de niche-identiteit van Potsdam als 

bricolage stad ten einde contragewicht te bieden aan de generieke stadsontwikkeling?  

De hypothese die binnen dit onderzoek gehanteerd wordt, stelt dat door de woningbouwopgave te realiseren 

Potsdam wel degelijk in staat is - in tegenstelling tot hetgeen Koolhaas stelt - haar a-generieke karakter te 

behouden en te versterken. De niche identiteit van Potsdam kan versterkt worden met de realisatie van de 

bouwambitie. Er dient uitgegaan te worden van de bestaande architectonische kwaliteit die Potsdam als 

gevolg van de niche stad heeft. De kwaliteit die er nu is, kan benut, versterkt en doorontwikkeld worden. De 

architectuur van Potsdam is van een zodanige waarde dat de gebouwen en monumenten, de architectuur 

zelf, als het belangrijkste onderscheidend element gezien kunnen worden. De identiteit wordt bepaald door 

haar architectuur.  Het gevolg van de historische niches, de architectuur, is de huidige kracht van Potsdam. 

Functionele niches maken plaats voor de typologische niches: functionele indifferentie. De stad is a-generiek in 

haar architectuur. De architectuur is in staat een generiek programma te overleven. De niche is de architectuur 

die haar onderscheidend maakt van andere delen van Potsdam en in een groter perspectief Pruissen. 

Een mogelijk antwoord kan zo gevonden worden in het idee van Potsdam als collage stad: een bricolage. 

De opdeling in een historisch centrum en de periferie is al gemaakt. Er is echter nog een andere relevante 

indeling: de bricolage van verschillende niches. Potsdam probeert als excellerende niche stad aan het 

generieke te ontsnappen. De samenvoeging van verschillende elementen - de niches - vormt samen de 

stad. Potsdam verkeert in een identiteitscrisis omdat het op weg is haar niches, de bouwstenen van de 
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collage Potsdam, te verliezen. Het is daarom wellicht goed om de stad te benaderen als een museum. Een 

verzameling aan ideeën die samen een identiteit vormen. Deze ideeën hoeven niet per definitie functioneel te 

zijn, maar belangrijk is dat ze onderscheidend van karakter moeten zijn. 

een van deze onderdelen van de collage Potsdam is de Brandenburger Vorstadt. Dit onderzoek gaat over 

een typologische doorontwikkeling van een gebouw type binnen de voorsteden van Potsdam. Tegenover het 

voltooide werk of het vaste object veronderstelt het begrip stedelijk weefsel de mogelijkheid van transformatie. 

De typologische en morfologische ontwikkeling van de voorsteden heeft altijd gecorrespondeerd met de 

sociaaleconomische situatie van Potsdam in de tijd. Dit toont dat de voorstad toen aanpasbaar was hetgeen 

vandaag mogelijkheden biedt voor doorontwikkeling van de voorstedelijke morfologie en typologie: een 

transformatie. De identiteit van de voorsteden wordt in deze doorontwikkeling versterkt overeenkomstig met de 

theorie in cities within the city van O.M. Ungers (1978).1 Iedere voorstad heeft zijn eigen identiteit, morfologie, 

open of gesloten bouwblokken en typologie. Deze identiteit wordt in het ontwerp versterkt.

De voorsteden van Potsdam voldoen aan de fringe-belt theorie van M.RG. Conzen en zijn zodoende in staat 

grotere bouwwerken in zich op te nemen: zij hebben dit in het verleden bewezen.  Daarnaast laat de theorie 

van de fringe-belt zien dat er veel open ruimte aanwezig is in de voorsteden. Deze twee constateringen bieden 

beide kansen voor ontwikkeling en verdichting. De consolidatie van de drie onderzochte voorsteden gebeurt 

op verschillende wijzen: intensificatie, successie en vervreemding. De identiteit van deze consolidatie wordt 

versterkt in het ontwerp, opnieuw in overeenstemming met de genoemde theorie van O.M. Ungers. 

De voorsteden zijn momenteel onderhevig aan gentrification. De sociale heterogene fase waar de genoemde 

voorsteden nu in zitten kan als positief beschouwd worden maar een negatieve trend in de vorm van sociale  

homogenisering van de wijk door de kapitale klasse is ingezet.2 Het is onmogelijk het proces van gentrification 

te sturen en dit wordt dan ook onwenselijk geacht. Het is echter wel mogelijk de vier kenmerken voor stedelijke 

diversiteit van Jane Jacobs binnen het nieuwe ontwerp te incorporeren waar binnen dit onderzoek aan 

voldaan is.3

Binnen dit onderzoek wordt hierna verder ingegaan op de Brandenburger Vorstadt. Het meest voorkomende 

type binnen de Brandenburger Vorstadt is het Mietwohnhaus. Binnen het type van het Mietwohnhaus zijn 

drie subtypen te onderscheiden: de 5-asser, 7-asser en de 9-asser. Met as wordt hier een gevel-as bedoeld.  

Het aantal gevel-assen beïnvloedt logischerwijs de breedte van het kavel. De diepte van het kavel varieert. 

Het gevelbeeld wordt voornamelijk bepaald door een gepleisterde gevel waarop ornamenten zijn toegevoegd 

ten behoeve van de representatie. De gevel openingen zijn voorzien van een ornament. Deze ornamenten 

brengen ook een horizontale geleding teweeg op de gevel. De voorgevel is representatief, het hof bestaat 

volledig uit pleisterwerk. 

Het bouwvolume wordt bepaald door een voorhuis en eventueel een zijvleugel. Een ontwikkeling zoals in 

Berlijn waar ook al sprake is van een achterhuis was in Potsdam nauwelijks aan de orde. De historische 

plattegrond maakt in indeling alleen een onderscheid tussen een Zimmer en een Kammer. Er is sprake van 

functionele indifferentie: de investeerder liet de verdere indeling over aan de bewoner. Het enige onderscheid 

dat er is, is dat tussen representatieve en private ruimten. De ontsluiting gebeurt via een portiek aan de 
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2

3

Ungers O.M. (1978) Cities within the City, Lotus international, nummer 19, p. 82-97. 
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 27 februari 2013. Kenmerken van de overgang naar de fase waarin nog alleen de kapitale klasse zich 
binnen de voorsteden bevindt zijn een langere woonduur, hoger inkomen en wegtrekkend kleinbedrijf
JacObs. J (1961) Dood en leven van grote Amerikaanse steden,vertaald vanuit het Engels door Maarten Polman, SUN, Amsterdam, p. 195-206. Jane Jacobs 
benoemt vier kenmerken van diversiteit: Het district moet méér dan een primaire functie vervullen. Ten tweede moeten de meeste woonblokken kort van stuk zijn. 
Ten derde moet het district of de wijk een mengeling te zien geven van gebouwen die variëren in ouderdom en staat. Als laatste moet er een voldoende dichte 
concentratie van mensen zijn.

achterzijde. Van hieruit wordt het woongebouw ontsloten. De woningen zelf bestaan uit een corridor van 

waaruit de representatieve ruimten en de Berliner Zimmer worden ontsloten. Vanuit de Berliner Zimmer wordt 

vervolgens de private corridor ontsloten waaraan de private vertrekken zich bevinden. De Berliner Zimmer kan 

gezien worden als de schakel tussen de publieke en de private ruimten.

Voor zowel het bouwvolume, de gevel als de plattegrond worden er regels opgesteld, afgeleid van vijf 

voor dit onderzoek uitgevoerde casestudies op basis waarvan acht rationele, functioneel-indifferente 

doorontwikkelingen van het type zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt is hier een rationele doorontwikkeling met 

als belangrijkste criterium een maximale verdichting op het kavel. De rationele doorontwikkelingen dienen als 

hulpmiddel voor de drie locatie gebonden ontwerpen in de Brandenburger Vorstadt. De  rationalisering laat 

zien dat een typologische doorontwikkeling met als doel maximale verdichting mogelijk is. Het principe van 

representatieve corridor, Berliner Zimmer en private corridor is succesvol toegepast en  de toevoeging van 

een achterhuis levert geen problemen op. De maximale verdichting, op het kavel van de 9-asser gaat tot 

twintig woningen. Een verdichting van twee en een half maal de originele indeling. 

Het gebruik van zowel de diepte van het hof als ook de hoogte levert een verdichting op van factor vijf. De 

functioneel indifferente ruimtes nemen het programma, dat voor de drie te maken ontwerpen bestaat uit 

woningen, goed op en de vorming van het type naar de locatie levert geen problemen op. De Berliner Zimmer 

vangt alle vervormingen die door de kavelgrens gedefinieerd worden op. Het voorhuis blijft meedoen met 

de overheersende historische typologie in de straat, terwijl het achterliggende gedeelte de hoogte in gaat 

en meedoet in het hoogbouw ensemble, bestaande uit de torens in de Plattenbau typologie - van dertig en 

vijfenveertig meter hoogte - en de historische kerktorens van zestig meter en hoger. De verdichtende strategie 

werkt en laat zien dat een groot deel van het woonprogramma opgevangen kan worden binnen de historische 

stad voordat er op uitbreiding van het bestaande weefsel moet worden overgegaan. 





hoofdstuk 1
inleiding

de stad
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1.1 Potsdam: een stad op het kantelpunt

In de hedendaagse stadsplanning en architectuur lijkt Potsdam een stuurloos wezen. Het centrum is een 

gerenoveerde 18de-eeuwse winkelstraat, het Stadtschloss wordt teruggebouwd naar de oorspronkelijke 

situatie zonder de huidige veranderingen in het stedelijke weefsel in ogenschouw te nemen en meer dan 

de helft van de bewoners woont in de typologie van de Plattenbau in de periferie van de stad. De stad is op 

weg haar ooit zo sterke identiteit te verliezen en te veranderen in een generieke middelgrote stad in het groen. 

Potsdam wordt beschouwd als een stad die op een kantelpunt ligt tussen een a-generieke en generieke 

ontwikkeling. Het is een bricolage stad van al dan niet excellerende niches, welke eeuwenlang naast elkaar 

leefden en zich periodiek afwisselden. Met het begrip bricolage stad wordt hier bedoeld dat de stad opgevat 

kan worden als een geheel dat bestaat uit allemaal seperate bouwkundige elementen. Een niche wordt hier 

gedefinieerd als een a-generieke stedelijke ontwikkeling als gevolg van een politieke en sociaaleconomische 

drager. Sommige niches zijn in de laatste eeuw echter verdwenen. Dit schiep ruimte voor generieke 

stadsverschijnselen die binnen Potsdam als negatief bestempeld kunnen worden. Als deze trend doorzet zal 

deze nieuwe stedelijke laag het specifieke karakter van Potsdam gaan domineren, en zal de kanteling een 

feit zijn. 

De monarchie resulteerde in de 18e eeuw in een ontsnapping aan het generieke en leidde tot de residentiestad: 

een ceremoniële stad met een barokke stadsplanning. Dit werd versterkt door het garnizoen dat hier was 

gehuisvest. Deze twee factoren resulteerden in een economische niche die haar ontstaansrecht dankt aan de 

specifieke productie voor de ceremoniële stad en de garnizoensstad. De ontwikkeling van de laatste zeventig 

jaar waarin de monarchie en het garnizoen verdwenen zijn, heeft zij sporen nagelaten in het hedendaagse 

Potsdam waardoor deze stad zich richting het generieke ontwikkelt. De motor voor de economische niche 

is verdwenen en de enige overgebleven niche is Potsdam als wetenschapsstad. Het perifere karakter van 

deze niche heeft tot resultaat dat zij geen bijdrage levert aan de identiteit van Potsdam maar op zichzelf staat 

binnen de periferie. 

Potsdam kan gezien worden als een stad in overgang naar zijn volgende era, het heeft nog geen duidelijke 

identiteit gevonden en is zoekende naar een nieuwe positieve impuls. De 20ste eeuw heeft een desastreus 

effect gehad op Potsdam als stad. Haar twee drijvende niches trokken weg: de residentiestad en de 

garnizoensstad. De enige overgebleven niche is de wetenschap, al is de relatie met de stad altijd klein 

geweest vanwege haar perifere karakter. De bouwwerken van de ceremoniële niche hebben zich ontwikkeld 

tot een toeristische trekpleister.

1.2 Potsdam als collage stad

Wat overblijft uit de historische niches is de architectuur zelf. Ontstaan uit de architectuur van diverse 

historische niches, geeft zij Potsdam een onderscheidend karakter met een duidelijke architectonische 
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DE BRICOLAGE POTSDAM

Een collage van verschillende typologieën

identiteit. De architectonische kwaliteit die de Altstadt had, is weggevaagd door het bombardement in de 

Tweede Wereldoorlog, maar de overige architectonisch onderscheidende gebouwen en wijken staan nog 

steeds overeind en geven Potsdam een uniek en onderscheidend karakter. De stad heeft de potentie zich 

te ontwikkelen door zijn hoge esthetische en bricolage kwaliteiten. In de toekomst van de stadsontwikkeling 

moet blijken of deze kwaliteiten niet verloren raken en zullen verzanden in een generiek stadsontwikkeling 

patroon.

Koolhaas stelt dat de invloedssfeer van het historische karakter van een stad van grote invloed is op haar 

periferie, zij is hiermee verantwoordelijk voor de identiteit.4 Bij toenemende kracht van deze identiteit is er een 

sterkere mate van identificatie door omliggende entiteiten. Koolhaas (1994) stelt in het essay the generic city 

dat, wanneer het centrum en de periferie uit verhouding raken, dit zorgt voor een ontkrachting van de kern 

waardoor de afstand tussen deze en de omtrek tot een breekpunt oprekt. Het probleem van het centrum is 

dat het per definitie te klein is om te voldoen aan zijn verplichtingen.5 De concentrische obsessie door een alles 

5
6

KOOlhaas, r. (1994) The generic city, S,M,L,XL, 2e editie 1998, Monacelli Press, New York
KOOlhaas, r. (1994) The generic city, S,M,L,XL, 2e editie 1998, Monacelli Press, New York
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HET HISTORISCHE CENTRUM VERSUS DE PERIFERIE

het centrum in het rood, de periferie in het grijs
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bepalende kern veroorzaakt een verbanning uit het centrum naar de periferie. Deze cocktail van factoren lijkt 

zeer problematisch voor Potsdam. In hoeverre kan Potsdam haar historische identiteit behouden terwijl meer 

dan driekwart van de bevolking woont in de periferie?

 

De identiteit van Potsdam als stad wordt ontleend aan de fysieke omstandigheden zoals de historie, de 

context en de huidige realiteit. Het is ondenkbaar volgens Koolhaas dat de hedendaagse architectuur hier iets 

aan bijdraagt.6 De bevolkingsgroei in Potsdam sinds 1945 alsmede de verwachte toekomstige groei impliceert 

een onhoudbaar proces waarin de historische context te klein wordt voor de consumptieve vraag.7 Wanneer 

de identiteit duidelijk zó nauw samenhangt met de historische context, zal dit in de toekomst problemen geven 

voor de identiteit van Potsdam. 

Een mogelijk antwoord kan gevonden worden in het idee van Potsdam als collage stad: een bricolage. 

De opdeling in een historisch centrum en de periferie is al gemaakt. Er is echter nog een andere relevante 

indeling: de bricolage van verschillende niches. Potsdam probeert als excellerende niche stad aan het 

generieke te ontsnappen. De samenvoeging van verschillende elementen - de niches - vormt samen de 

stad. Potsdam verkeert in een identiteitscrisis omdat het op weg is haar niches, de bouwstenen van de 

collage Potsdam, te verliezen. Het is daarom wellicht goed om de stad te benaderen als een museum. Een 

verzameling aan ideeën die samen een identiteit vormen. Deze ideeën hoeven niet per definitie functioneel te 

zijn, maar belangrijk is dat ze onderscheidend van karakter moeten zijn. 

Potsdam moet gezien worden als een collage van niches, waarop de stad kan voortborduren en waaruit 

haar identiteit ontstaat. O.M Ungers (1978) gaat op deze theorie door in zijn Cities within the City waarin de 

stad opgevat wordt als een archipel. Een dergelijke opvatting houdt in dat de stadsplanning zich niet op het 

niveau van de stad als geheel afspeelt, maar op de kleinere schaal van stadsdistricten. Binnen het stedelijk 

weefsel worden deze districten geselecteerd op basis van herkenbare identiteiten, waarmee ze zich van elkaar 

onderscheiden.8 Vervolgens worden gebieden (door)ontwikkeld die hiertoe potentie hebben. In beginsel 

wordt dit plan op stadsniveau ingevuld, om spreiding van de districten te genereren, maar uiteindelijk speelt 

de daadwerkelijke planning en uitwerking zich af op het niveau van het district, op dat onderdeel waarmee het 

zich onderscheiden heeft van de rest. Op deze manier ontkomt de stad aan standaardisatie van (woon)types. 

De toekomstige bricolage Potsdam bestaat dan ook niet uit historische functionele niches maar voornamelijk 

uit architectonische gevolgen van deze niches. De wetenschapsstad is de enige overgebleven functionele 

niche. De Altstadt, Stadterweiterungen, Vorstadten, Siedlungen, Plattenbau en de typologie van de villa 

6
7

8

KOOlhaas, r. (1994) The generic city, S,M,L,XL, 2e editie 1998, Monacelli Press, New York
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 27 februari 2013. Tussen 1950 en 2013 is de bevolking van Potsdam van 110.000 naar 160.000 
gestegen. In de komende twintig jaar komen daar nog eens 20.000 inwoners bij. 
Ungers O.M. (1978) Cities within the City, Lotus international, nummer 19, p. 82-97. 
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worden onderscheiden op woontypologie. De ceremoniële niche is aanwezig in de overgebleven barokke 

stad. Zij dient opnieuw gedefinieerd te worden nu de niche zelf is vertrokken. De opgave die er ligt is juist deze 

elementen te versterken door het aandragen van architectonische ingrepen, zodat de identiteit van Potsdam 

behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. 

1.3 Een negatieve trend keren

De komende twintig jaar heeft Potsdam te maken met een populatiegroei van duizend inwoners per jaar. De 

woningvraag die daarmee gepaard gaat staat als geplande uitbreidingen op de agenda.9 Deze groei levert 

een essentieel probleem op: het gaat over Potsdam als niche stad en haar identiteit. Potsdam bevindt zich 

op het kantelpunt tussen de generieke en de a-generieke stad en ontwikkelt zich op dit moment van een 

a-generieke stad richting een generieke stad. Dit kan gekwalificeerd worden als een negatieve ontwikkeling 

omdat het bijdraagt aan een nog schevere verhouding tussen het historische centrum en de periferie. 

Een groot deel van de populatie van Potsdam woont in de zuidelijke periferie. De binnenstad en de voorsteden 

zijn relatief dicht bevolkt. Na de Tweede Wereldoorlog was een noordelijke uitbreiding niet mogelijk vanwege 

de Russische aanwezigheid in de vorm van een oefenterrein aan deze zijde hetgeen heeft geleid tot een 

massale zuidelijke uitbreiding, voornamelijk in de typologie van de Plattenbau.10 Er kan gesteld worden dat 

door de massaliteit van de uitbreidingen de periferie en het centrum uit verhouding zijn geraakt. 

Uit de statistiek van Potsdam kan geconstateerd worden dat er een trek is uit de zuidelijk gelegen sub-

urbane wijken gaande is.11 De historische binnensteden zijn verzadigd en we zien een bouwopgave in het 

noordelijke sub-urbane gebied, een nieuwe uitbreiding waar de groei van Potsdam wordt opgevangen.12 In 

dit onderzoek worden deze uitbreidingen zoals uitgelegd als negatief bestempeld, er zal eerst onderzocht 

worden of stedelijke inbreiding tot de mogelijkheden behoort. De bevolking in de zuidelijke perifere gebieden 

neemt af, terwijl de stad Potsdam als geheel groeit.11 Schlaatz bijvoorbeeld, een woongebied in Plattenbau 

typologie met ongeveer 9.000 inwoners, daalt in populariteit. De voorsteden en het centrum groeien, maar in 

absolute zin niet zo snel als Potsdam als geheel. Uit de statistieken van Potsdam kan geconstateerd worden 

dat tegenwoordig de bouwopgave zich in de noordelijke delen voltrekt.13 In de tijd van de DDR, voornamelijk 

in de periode van 1970 tot 1989, voltrok zich de bouwopgave in het zuidelijke gedeelte. Er werd nauwelijks 

iets toegevoegd aan  het centrum, waar de voorsteden tegenwoordig ook toe behoren. Deze negatieve trend 

leidt dan ook tot de kernvraag van dit onderzoek.

9
10
11
12
13

plannen stadsarchief Potsdam, gemeente Potsdam, ingezien 20 november 2012
plannen stadsarchief Potsdam, gemeente Potsdam, ingezien 20 november 2012
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 13 november 2012.
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 13 november 2012.
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 13 november 2012.
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DE OVERHEERSENDE PLATTENBAU TYPOLOGIE

het generieke deel van Potsdam
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1.4 De centrale probleemstelling

Op welke wijze kan de woningbouwopgave dienen als versterking voor de niche-identiteit van Potsdam als 

bricolage stad ten einde contragewicht te bieden aan de generieke stadsontwikkeling?  

De hypothese die binnen dit onderzoek gehanteerd wordt, stelt dat door de woningbouwopgave te realiseren 

Potsdam wel degelijk in staat is - in tegenstelling tot hetgeen Koolhaas stelt - haar a-generieke karakter te 

behouden en te versterken. De niche identiteit van Potsdam kan versterkt worden met de realisatie van de 

bouwambitie. Er dient uitgegaan te worden van de bestaande architectonische kwaliteit die Potsdam als 

gevolg van de niche stad heeft. De kwaliteit die er nu is, kan benut, versterkt en doorontwikkeld worden. De 

architectuur van Potsdam is van een zodanige waarde dat de gebouwen en monumenten, de architectuur 

zelf, als het belangrijkste onderscheidend element gezien kunnen worden. De identiteit wordt bepaald door 

haar architectuur.  Het gevolg van de historische niches, de architectuur, is de huidige kracht van Potsdam. 

Functionele niches maken plaats voor de typologische niches: functionele indifferentie. De stad is a-generiek in 

haar architectuur. De architectuur is in staat een generiek programma te overleven. De niche is de architectuur 

die haar onderscheidend maakt van andere delen van Potsdam en in een groter perspectief Pruissen. 

1.5 Een intensivering van de architectonische niche

De bovenstaande constateringen over de verhouding tussen het historische centrum en de periferie zullen 

in de toekomst leiden tot een ontkenning van het centrum en een verlies van identiteit voor de stad Potsdam 

als geheel. De functie wonen vormt de hoofdmaterie van de stad. De vorm van een woonwijk is een specifiek 

stedelijk feit en is sterk afhankelijk van de gebruiken, smaak en de levenswijze van haar bewoners. De 

ligging van de woongebieden is afhankelijk van geografische, morfologische en historische factoren maar 

vooral van de economische omstandigheid van de bewoners. Juist deze economische omstandigheden 

hebben, niet ten onrechte, in Potsdam voor een massale generieke stadsontwikkeling gezorgd buiten de 

historische kern. Het is van groot belang  de identiteit van de historische woongebieden van de stad te 

versterken nu ze overschaduwd worden door de generieke woningbouw wil de hoofdvraag beantwoord 

worden. Om tegenwicht te bieden aan de generieke stad zal de kwaliteit en identiteit van Potsdam versterkt 

en doorontwikkeld moeten worden om te voorkomen dat het centrum, in het geval van Potsdam inclusief de 

voorsteden, en de periferie uit verhouding raken. 

Binnen de genoemde hypothese wordt voorgesteld de voorsteden qua dichtheid groter te maken, terwijl haar 

identiteit behouden blijft: een intensivering van de niche. Verdichting van de identiteit van de voorsteden om 

de niche-identiteit van Potsdam als collage stad te versterken zonder dat de identiteit van de huidige voorstad 

teniet gedaan wordt. De typologische en morfologische ontwikkeling van de voorsteden binnen het politieke 

en sociaal-economische klimaat dient als model voor deze verdichting. Deze dient gezien te worden als een 

doorontwikkeling van de historische kwaliteit, een intensivering. Onder alle omstandigheden zal eerst de 

mogelijkheid van versterking van de binnenstedelijke identiteit onderzocht moeten worden voordat men tot 

uitbreiding overgaat als behouden van de identiteit het criterium is. 

Potsdam, als woonstad, bestaat uit 6 verschillende morfologisch coherente te onderscheiden eenheden: de 

Altstadt, de Stadterweiterungen, de Vorstädte, de Siedlung, de Plattenbau en de villawijk14. Zoals aangehaald 

zijn sommige delen van de stad in populariteit gedaald en vermindert hier het aantal inwoners, andere delen 
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zouden nu juist kunnen accelereren. Juist deze verminderde populariteit biedt kansen voor een versterking 

van de goed werkende typologieën. 

De strategie die toegepast wordt op de voorstad, een intensivering, zou ook toegepast kunnen worden op 

de andere duidelijk te onderscheiden typologieën binnen de stad, juist omdat deze niet te ontkennen zijn.  

Dit brengt ons bij het idee van Potsdam als archipelstad waarbij alle losse identiteiten samen de identiteit 

van Potsdam vormen. Potsdam als een pluralistisch stadsconcept waarbij dit onderzoek zich richt op de 

Brandenburger Vorstadt binnen dit idee.

1.6 De bouwopgave

Dit hoofdstuk kan gezien worden als een kritiek op het modernistische gedachtegoed. De ontkenning van 

historie, locus, historische lagen en de sociale en ruimtelijk ontwikkeling van de morfologie en typologie door 

het modernisme heeft eveneens gezorgd voor een ontkenning van de continuïteit, evolutie en transformatie 

van types en morfologie. De pure functionele lezing van type en morfologie in plaats van een waar zij gezien 

wordt als resultaat van een dynamische en doorlopende sociale, culturele en ruimtelijke processen leidt tot 

een verlies van identiteit door de breuk met het verleden. 

Voor de de bouwopgave wordt de fringe-belt theorie van Conzen aangehaald. De hypothese binnen dit 

onderzoek stelt dat juist omdat de voorsteden voldoen aan de fringe-belt theorie zij in staat zijn grotere 

bouwwerken in zich op te nemen, zij heeft dit in het verleden bewezen. Dit biedt mogelijkheden voor 

verdichting. De theorie van de fringe-belt ontwikkeling laat zien dat er veel open ruimte is. Dit biedt kansen 

voor ontwikkeling en verdichting. De hypothese binnen dit onderzoek stelt dat iedere voorstad zijn eigen 

identiteit, morfologie, open of gesloten bouwblokken en typologie heeft en dat deze zich gedraagt naar de 

theorie van Ungers’s Cities  within a city. Deze identiteit wordt in het ontwerp versterkt. De consolidatie van de 

drie onderzochte voorsteden gebeurt op verschillende wijzen: successie, intensificatie en vervreemding. Ook 

de identiteit van deze consolidatie wordt versterkt in het ontwerp. Verder wordt de theorie over gentrification 

aangehaald. De oorzaak en het gevolg van de gentrification in de voorsteden van Potsdam wordt bloot gelegd. 

Via de theorie van de gentrification komt de oplossing in de vorm van verdichting. Vanuit deze constateringen 

worden ook weer uitgangspunten voor het ontwerp gesteld.

Voor deze verdichting zullen morfologische en typologische analyses de leidraad vormen voor het latere 

ontwerp dat als oplossing dient voor de hoofdvraag. Binnen de morfologische en typologische analyse gaat 

het met name om de ontwikkeling door de tijd heen om zo te komen tot een doorontwikkeling van het 

voorstedelijk type binnen Potsdam en op deze manier de woningproblematiek op te lossen en de identiteit 

van de (voor)stad te behouden. Het moet ook het bewijs zijn dat een rationele doorontwikkeling van een 

bestaand type werkt.

Bij de morfologische analyse zal er geanalyseerd worden op verschillende schalen. Ten eerste de stedelijke 

schaal waarbij de drie meest typerende voorsteden behandeld worden. Vanaf hier maken we een keuze voor 

één van deze drie voorsteden: de Brandenburger Vorstadt. Deze keuze is gebaseerd op het type woonhuis 

in deze voorstad, het Mietwohnhaus. Met dit type werd in het verleden de hoogste dichtheid gehaald. De 

14 Potsdam Unraveled, Afstudeer Atelier Potsdam, Technische Universiteit Eindhoven, conclusies onderzoek
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hypothese is dat met een doorontwikkeling van dit type de meeste winst valt te halen als verdichting het doel 

is. Op deze manier krijgen wij op alle schalen grip op het voorstedelijke verschijnsel. 

Na het morfologisch onderzoek wordt een verdere verdieping in de typologie van het Mietwohnhaus 

besproken. Het typologische onderzoek richt zich op de meest voorkomende typologie in de Brandenburger 

Vorstadt. Er worden vijf case-studies besproken. Deze zullen als leidraad dienen voor het door te ontwikkelen 

type voor het ontwerp zodat het type weer past bij de sociale toestand van Potsdam zoals het daar eerder ook 

altijd bij paste. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in de continuïteit en de lang-bestaande parameters 

van de Voorstad en hoe deze parameters zich vertalen in het voorstedelijke type.  

In deze doorontwikkeling gaan we uit van de reeds aanwezige kwaliteit. Het gaat erom structureel een bepaald 

programma op te vangen, een functionalistische visie heeft hier geen enkele zin aangezien deze continu 

door de tijd verandert. Op zowel de 5,7 en 9-asser worden in totaal 8 rationele doorontwikkelingen gemaakt 

die moeten laten zien of een typologische doorontwikkeling perspectief oplevert voor het locatie gebonden 

ontwerp.

Het ontwerp zal, zoals besproken, gebaseerd zijn op deze theoretische, morfologische en typologische 

studies. De rationele doorontwikkeling dient als leidraad voor de locatie gebonden ontwerpen in Potsdam. 

Er wordt op de drie genoemde kavelbreedtes een ontwerp gemaakt waar de grenzen van de maximaal 

mogelijk verdichting opgezocht worden. In de rationele doorontwikkeling wordt met de bestaande gebouw 

hoogte en diepte gewerkt. In de drie gemaakt ontwerpen wordt de hoogte en diepte opgezocht om zo tot 

een maximalisering van het bouwvolume te komen op de genoemde drie kavel. 

Het bieden van meerdere ontwerpoplossingen binnen het stedelijke weefsel van de Brandenburger Vorstadt 

beantwoort zo de hoofdvraag. Het woonprobleem wordt opgelost door verdichting waardoorr de identiteit van 

deze architectonische niche vergroot wordt. 

1.7 de opbouw van de hoofdstukken

Om antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vraagstelling wordt eerst ingezoomd op achtergronden 

van de archipelstad en de theorie van O.M. Ungers (1978) om duidelijk te krijgen hoe dit principe werkt. 

In hoofdstuk drie wordt hett voorstedelijk verschijnsel  behandelt waar de nadruk ligt op de morfologsiche 

ontwikkeling van dit deel van de stad waar chronologsich de ontwikkeling van de voorsteden wordt besproken 

in een sociaal-economisch perspectief. In hoofdstuk 4 wordt er gereflecteerd op het voorgaande hoofdstuk 

middels de fringe-belt theorie.

Hoofdstuk vijf behandelt vijf case-studies die inzicht verschaffen in de typologie van het te behandelen 

voorstedelijke type: het Miethwohnhaus. Hoofdstuk zes gaat over de typologsiche doorontwikkeling die er van 

dit type gemaakt wordt. Het laatste hoofdstuk bevat het antwoord op de probleemstelling: het bouwontwerp 

zoals dat tot stand gekomen is op basis van de ontwerpcriteria uit de voorgaande hoofstukken. Tenslotte 

wordt de thesis afgesloten met een lijst van gebruikte literatuur.
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hoofdstuk 2
Potsdam als archipelstad

de stad en de theorie
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2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Potsdam valt op te delen in vele typologisch homogene wijken die 

zich onderling heterogeen verhouden. In dit hoofdstuk volgt een voorstel voor de versterking van die delen van 

de stad die dat verdienen en afbraak van de delen die dat niet verdienen, in overeenstemming met het essay 

Cities within the city van O.M. Ungers. De specifieke kenmerken van de stadsdelen die functioneel of redbaar 

zijn moeten benadrukt en versterkt worden15. 

Het concept gaat vervolgens ook in op de spanning tussen de historische centra, die bij uitstek gezien 

worden als traditionele openbare ruimten, en de grotere gefragmenteerde velden eromheen. De erkenning 

van beide sferen door het archipel concept laat zien dat Ungers het vermogen van architectuur wil verkennen 

om afgebakende gebieden van belang en betekenis het stedelijke veld in te brengen16. Juist deze erkenning 

is van belang voor Potsdam vanwege de dominante positie van de periferie. 

2.2 Versterken verschillende stadseenheden

Potsdam valt op te delen in diverse typologisch homogene wijken die zich onderling heterogeen verhouden. 

Potsdam, als woonstad, bestaat uit zes verschillende morfologisch coherente te onderscheiden eenheden: 

de Altstadt, de Stadterweiterungen, de Vorstädte, de Siedlung, de Plattenbau en de villawijk. Zoals aangehaald 

zijn sommige delen van de stad minder populair en vermindert hier het aantal inwoners. Andere delen zouden 

nu juist kunnen accelereren. Juist deze verminderde populariteit biedt kansen voor een versterking van de 

goed werkende typologieën. De strategie die toegepast wordt op de voorstad, een intensivering, zou ook 

toegepast kunnen worden op de andere duidelijk te onderscheiden typologieën binnen de stad, juist omdat 

deze niet te ontkennen zijn.  Dit brengt ons bij het idee van Potsdam als archipelstad waarbij alle losse 

identiteiten samen de identiteit van Potsdam vormen. Potsdam als een pluralistisch stadsconcept waarbij dit 

onderzoek zich richt op de Brandenburger Vorstadt binnen dit idee.

2.3 Potsdam als kunstwerk

Potsdam kan opgevat worden als een natuurlijk grid van groene tussenruimte waartussen de stedelijke 

fragmenten zich ontplooien: allemaal afzonderlijke wijken en buurten met uitgesproken en unieke identiteiten 

zijn ingebed in een groter stedelijk veld. Dit veld valt terug te leiden tot aan Plan Lenné uit 1833 waar Potsdam en 

omgeving wordt opgevat als een groot landschapseiland. Binnen dit ‘natuurlijke grid’ zijn losse ontwikkelingen 

tot stand gekomen die op zichzelf staan. Op dit punt kunnen we O.M. Ungers met A. Rossi (1966) vergelijken. 

De stad is niet ontstaan vanuit één grond idee maar bestaat juist uit vele, sterk van elkaar verschillende delen, 

zowel in hun vorm als in de sociologische kenmerken17. Hoewel deze delen autonoom en verschillend zijn 

vormen ze samen de stad18. Deze differentiatie is kenmerkend voor Potsdam als stad in geheel.

15
16
17
18

schriJver, l. (2006) De archipelstad: het samenvoegen van collectieven, OASE journal, nummer 71, p. 29.
schriJver, l. (2006) De archipelstad: het samenvoegen van collectieven, OASE journal, nummer 71, p. 19.
Rossi, A. (1966), De Architectuur van de Stad, vertaald vanuit het Italiaans door Ernest Kurpershoek & Henk Hoeks, tweede druk 2009, uitegeverij SUN, Nijmegen
Ungers O.M. (1978) Cities within the City, Lotus international, nummer 19, p. 86. 
Grossformen im Wohnungsbau werd gepubliceerd als nr. 5 van de Veröffentlichungen zur Architektur, TU Berlin, Berlijn, december 1966. Het essay was geba-
seerd op een toespraak die Ungers in Moskou had gehouden en het is later gepubliceerd in Aujourd’hui: Art et Architecture, nr. 57-58, oktober 1967, p. 108-113.
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Om het idee van een stad binnen een stad beter te begrijpen is het noodzakelijke terug te grijpen op eerdere 

begrippen van O.M. Ungers, om te beginnen met zijn Großformen im Wohnungsbau19. Met dit essay verschuift 

Ungers van de benadering van de stad als een analogie met de architectuur naar het idee dat architectuur een 

morfologische impact op de stad kan hebben20. De nadruk ligt op een architectonische autonomie binnen het 

stedelijke discours. Als er over Großformen gesproken wordt, wordt niet de schaal geduid maar een expressie 

van formele samenhang. 

In een eerder essay uit 1963, Die Stadt als Kunstwerk, -dat beschouwd kan worden als de voorloper van het 

essay over de Großform - wordt de verhouding gezocht van de structuur van architectuur en stad in de vorm, 

niet in de functie21. Zij stelt dat de vorm van de stad niet meer is dan de som van architectonische vormen. 

Hierop volgend wordt het idee van de Grossform later meer bepaald door de vorm dan door de schaal. De 

Großform gaat echter veel verder dan de som der delen. Ungers erkent dat er een strikt architectonische 

dimensie bestaat, een formele ‘toegevoegde’ waarde. Ungers waarschuwt dat een willekeurige verzameling 

der dingen niet meer oplevert dan een amorfe massa. Om een Großform te creëren moet een toegevoegde 

kwaliteit verrijzen boven de som van de delen. Het verschil tussen pure massa, de som der delen en de 

Grossform waarin juist de architectuur een belangrijke rol speelt wordt duidelijk in de afsluitende zinnen in 

Großformen im Wohnungbau:

“Warum Grossform? ... Die antwort: Die Großform schafft den Rahmen, die Ordnung und den geplanten 

Raum für einen unvorhersehbaren, nicht planbaren, lebenden prozess, für eine parasitäre architektur. Ohne 

diese komponente bleibt jede Planung star rund lebloss”.

In het essay De archipelstad: het samenvoegen van collectieven in de OASE journal nummer 71 duidt men 

deze betekenis als de maximale vrijheid van een unieke definitie voor afzonderlijke elementen binnen een 

groter kader dat de afzonderlijke elementen op hun plek houdt. De enclaves die aldus worden bevrijd uit de 

algemene stedelijke anonimiteit vormen dan als het ware de stadseilanden, een stedelijke archipel in een 

natuurlijke groene Lagune22. De groene zones omringen de stadseilanden met een amorf veld waarin ze een 

eigen karakter en definitie krijgen. 

2.4 Die Stadt in der Stadt

Voor dit voorstel binnen dit onderzoek zijn voornamelijk these 1,4,5 en 10 uit het essay Cities within the City 

van O.M. Ungers van belang. De eerste these gaat in op de bevolkingskrimp in Berlijn, dat als casestudy 

wordt gebruikt in het genoemde essay. Er wordt beredeneerd dat een bevolkingskrimp juist ingezet moet 

worden ter versterking van wijken die dat verdienen, en een afwaardering van wijken die dat niet verdienen. 

Momenteel heeft Potsdam juist te maken met een populatie groei. Overeenstemming is hier echter in de 

leegloop van niet werkende wijken zoals in Potsdam bijvoorbeeld het woongebied Schlaatz, gebouwd in 

de typologie van de Plattenbau23. Of een wijk slecht of goed is wordt in dit voorstel ten eerste gebaseerd 
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Grossformen im Wohnungsbau werd gepubliceerd als nr. 5 van de Veröffentlichungen zur Architektur, TU Berlin, Berlijn, december 1966. Het essay was geba-
seerd op een toespraak die Ungers in Moskou had gehouden en het is later gepubliceerd in Aujourd’hui: Art et Architecture, nr. 57-58, oktober 1967, p. 108-113.
schriJver, l. (2006) De archipelstad: het samenvoegen van collectieven, OASE journal, nummer 71, p. 23.
Ungers O.M (1963), Die Stadt als Kunstwerk, samenvatting in: Joan Ockman (red.), Architecture Culture 1943–1968, New York 1993, p. 362-364.
Ungers O.M. (1978) Cities within the City, Lotus international, nummer 19, p. 85.
www.potsdam.de, statsistik und Wahlen, raadgepleegd op 13 november 2012. De populatie van Schlaatz neemt af terwijl de stad Potsdam als geheel harder groeit 
dan de woningbouw die hedendaags wordt gerealiseerd. 
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DIE STADT IN DER STADT
Een collage van verschillende typologien in Potsdam
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op haar populariteit en ten tweede de mate van historiciteit die bepalend is voor de identiteit van de stad 

Potsdam als geheel. De populariteit is gebaseerd op de statistische gegevens van de gemeente Potsdam uit 

het vorige hoofdstuk die aangeven of een wijk groeit of juist krimpt. Er wordt een trek van deze slechte wijken 

naar simpelweg beter werkende wijken waargenomen. Zoals eerder vermeld wordt er voorgesteld deze trek 

uit de minder functionerende wijken op te vangen binnen de bestaande goed werkende wijken. Uitbreiding 

moet beslist de laatste optie zijn, dit maakt de verhouding tussen het historische centrum en de periferie nog 

schever hetgeen leidt tot verlies van identiteit. 

In these 4 wordt gesteld dat er binnen de stad kleinere en afgebakende gebieden gecreëerd moeten worden. 

Ungers stelt vast dat er binnen het stedelijke discours een neiging is naar a universal respect for giantism, 

zonder dat hier aanleiding toe is. De fysieke grootte staat niet in verhouding tot een verbetering in de kwaliteit 

van leven, big is not better. 

In The idea of the City in the City, these 5, wordt het basis concept gegeven voor Cities within the City. 

Berlijn, de casestudy, wordt voorgesteld als een city-archipelago waarin de stadseilanden zich qua identiteit 

onderscheiden in historie, sociale structuur en morfologische kenmerken. Als toevoeging op de twee 

genoemde criteria wordt hier gesteld dat de keuze om een gebied wel dan niet te handhaven, de duidelijkheid 

en begrijpbaarheid van de ontwerp beginselen een van de belangrijkste criteria is. Als startpunt zullen deze 

gebieden uitgekozen worden, vervolgens dienen ze gecomplementeerd worden mits zij dit nog niet zijn. De 

architecturale en urbane intenties zouden volledig gericht moeten zijn op het versterken van de criteria die 

hebben geleid tot de benoeming als stadseiland. Dit betekent dat bestaande kenmerken versterkt moeten 

worden. De kern van dit betoog komt tot uiting in these 10. Er wordt gesteld dat het probleem van de 

stedenbouw niet ligt in het ontwerpen van een compleet nieuwe omgeving, maar veel meer in de verbetering 

van hetgene dat al existent is. De kern van dit voorsel gaat niet om het ontdekken van nieuwe concepties, 

maar om de herontdekking van bewezen principes.

2.5 Großformen in Potsdam

Potsdam kan via de voorgaande theorie geplaatst worden in een pluralistisch stadsconcept, het is de 

antithese van de eenheidsstad. Er treedt een breuk op met de perceptie van de stad als een samenhangend 

geheel. In een gefragmenteerde stad als Potsdam is de rol van de architectuur van levensbelang voor de 

identiteit van de stad als geheel bestaande uit de losse stadseilanden. Ungers ziet een eenheid tot stand 

komen in een sterke vorm, de Großform, dan wel dankzij de intense individualiteit van de stadseilanden in de 

stad. De aandacht voor de individuele conditie biedt de architectuur een sterke positie binnen het stedelijke 

weefsel: ze kan het grotere stedelijke veld versterken door simpelweg specifiek te zijn. Ungers (1978) plaatst 

de architectuur centraal in de schepping van een collectief, maar eist dat alleen methoden van binnen de 

eigen discipline worden toegepast: architectuur als architectuur. Dat de architectuur binnen Potsdam centraal 

moet staan, wordt al snel duidelijk als er wordt gekeken naar de verhouding tussen de inwoners van het 

historische centrum en periferie. Deze helt zeer stevig over in het voordeel van de periferie. De identiteit van 

Potsdam wordt logischerwijs bepaald door het historisch centrum, de massale periferie heeft dit echter in 

gevaar gebracht. Daar waar we de periferie niet kunnen ontkennen dan wel ontkrachten door haar massa 

zal zij zelf ook een identiteit moeten dragen. Architectuur voor Potsdam als stad, voor zowel het historische 

centrum als ook de periferie, zal de kern moeten zijn van haar identiteit.  
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De stadseilanden worden gevormd door een sterk definiërende architectuur binnen ieder morfologisch coherent 

gebied. Juist de architectuur maakt ieder eiland uniek en door deze architectuur onderscheidt zij zich sterk 

van de andere stadseilanden. Er kunnen in Potsdam zes morfologisch en typologisch homogene gebieden 

onderscheiden worden. In overeenstemming met de theorie wordt voorgesteld om de onderscheidende 

morfologie, typologie en architectuur van ieder stadseiland binnen Potsdam te benadrukken en te versterken. 

Het kan gezien worden als een versterking van de identiteit. Het is interessant te zien hoe de Großform zo 

wordt ingezet om de diversiteit van een stad vast te houden. 

2.6 Een versterking van de identiteit

Voor de herontdekking en de doorontwikkeling van de ontdekte Großformen is het nodig dit begrip in 

architectonische termen te begrijpen. Ungers (1978) verdeelt het idee Großform in de twee categorieën 

van vorm en functie24. De functie omvat de sociale ruimte die door straten en plateaus wordt ingesloten. De 

vorm omvat de visuele impact van muren en torens, de bouwmassa. Deze laatste categorie verraadt Ungers’ 

belangstelling voor de typologie in de architectuur. De functie, de collectieve ruimte, kan beschouwd worden 

als leegten die ontstaan tussen sterke vormen. Er wordt dus niet uit gegaan van de Europese traditie van 

het stadsplein, maar van sterke vormen als tegenwicht tegen de leegten. De architectonische vorm schept 

de collectieve ruimte. Binnen dit concept is het noodzakelijk om vat te krijgen op de heersende morfologie 

en typologie binnen ieder stadseiland wil deze versterkt worden. Het creëren van formele eenheid puur en 

alleen door architectonische vormen impliceert dat juist de architectuur de kern is van de identiteit van ieder 

stadseiland.   

2.7 De archipelstad als antwoord

Voor Potsdam kunnen verschillende conclusies en uitgangspunten voor het verdere onderzoek getrokken 

worden. Ungers stelt in zijn essay dat de archipelstad het antwoord in huis heeft voor verschillende 

fundamentele stedenbouwkundige problemen. De oplossing voor het leeglopen van bepaalde wijken biedt 

juist kansen om de wijken die wel goed gedijen te versterken. De ongelimiteerde vergroting van de stad moet 

plaatsmaken voor een versterking van het bestaande. 

In Potsdam zal een van deze wijken eruit worden gehaald: de Brandenburger Vorstadt. Er wordt gekeken wat 

het genoemde principe oplevert. De versterking van de identiteit van een stadseiland leidt tot een intensificatie. 

De eminentie van de architectuur levert een stad op die zich kan aanpassen aan de functie die zich erin 

huisvest. De architectuur, de identiteit, is blijvend, de functie verandert met de tijd. Deze these impliceert een 

functioneel indifferente ingreep binnen ieder stadseiland met architectuur als kernpunt voor het nastreven van 

een identiteit. 

24 Ungers, O.M. (1963) Grünzug Süd. Ungers voert in dit essay het ontwerp voor Grünzug Süd op als een voorbeeld van een Großform. In het ontwerp komt zijn 
belangstelling voor een structuralistische orde (combinaties van basiseenheden) samen met die voor typologie en morfologie. Risselada en Van den Heuvel (red.), 
op. cit. (noot 7), p. 154.
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3.1 INLEIDING

De kern van dit deel gaat over het begrijpen van de voorsteden van Potsdam in haar historie. De 

morfologische ontwikkeling, en daarbinnen de typologische verbinding met deze morfologie, zal gebruikt 

worden als leidraad. De noordelijke voorsteden, de Brandenburger, Nauener en Berliner Vorstadt, worden 

besproken. Deze keuze is gebaseerd op de verschillen tussen deze drie voorsteden in hun morfologie en 

hun verschillende ontwikkelingsstadia binnen de voorstedelijke typologie. Ook zijn de drie voorsteden intern 

morfologisch homogeen en groot genoeg qua omvang zodat wij deze als stadseilanden kunnen typeren. 

Deze keuze verschaft een zo compleet mogelijk beeld van het voorstedelijke verschijnsel. Een accent wordt 

hierbij aangelegd op de Brandenburger Vorstadt.

Potsdam als stad groeit natuurlijkerwijs uit zichzelf, zij krijgt een bewustzijn en geheugen door haar historie. 

Tijdens haar constructie blijven de oorspronkelijke motieven bewaard, maar tegelijkertijd preciseert en wijzigt 

de stad de motieven van haar eigen ontwikkeling. Het is hierom van belang het morfologische en typologische 

verleden te begrijpen om zo de historische motieven van de voorsteden te achterhalen.

 

Door middel van de morfologische analyse wordt geprobeerd grip te krijgen op het stedelijke weefsel van de 

voorsteden. Als superpositie van verschillende structuren, die weliswaar op verschillende niveaus werkzaam 

zijn maar zich in elk deel van de stad articuleren, kan het stedelijk weefsel worden gedefinieerd als de 

samenkomst van drie logica’s: die van de wegen, met hun dubbele functie van geleiding en verspreiding, 

die van de verkaveling, waar de belangen van de grondeigendom zich verknopen en de private en publieke 

initiatieven tot uiting komen en als laatste die van de gebouwen die de verschillende activiteiten herbergen25. 

Door middel van tekeningen die al deze drie facetten bevatten worden allereerst de voorsteden in haar 

historische context besproken waarna de drie typische voorsteden uitgelicht worden. De ontwikkeling wordt 

zowel aan de hand van historische kaarten als ook aan de hand van gereconstrueerde kaarten blootgelegd.  
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25 castex J., Panerai P. & DePaUle J.c. (1984), De Rationele stad: van bouwblok tot wooneenheid, vertaald door J. Hoffmans & H. Hoeks, 4de herziende druk 2003, 
Uitgeverij SUN, Nijmegen. 
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Castex et al. (1984) stellen dat in oude steden - zo ook in Potsdam - telkens op een eigen wijze en met 

gebruikmaking van telkens specifieke methoden, de samenhang van het weefsel gewaarborgd blijft. De straat 

bestaat niet zonder de gebouwen die erlangs staan, de gebouwen staan op kavels die het kader aangeven van 

hun ontwikkeling. De ruimten hebben een status die evenzeer verwijst naar juridische verantwoordelijkheden 

als naar gebruiksmogelijkheden. Dit onderwerp en deze logica worden besproken in het financiële gedeelte 

van dit hoofdstuk.

De specifieke bevolking van de garnizoens-, residentie- en beambtenstad leidt tot een andere opgave dan 

in de metropole, grootindustriële stad of de handelsstad. Na Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) en zijn 

volgelingen Ludwig Persius (1803-1845), Ludwig Ferdinand Hesse (1795-1876) en Ferdinand von Arnim (1814 

– 1866) treden vele onbekende architecten aan in de generatie na het Schinkel tijdperk die vooral in private 

dienst opereerden26. De belangrijkste vraag is of er in de Potsdamse voorsteden een private ontwikkeling 

plaatsvindt die zorgt voor een genius loci waarmee Potsdam zich onderscheidt van andere steden, hoe de 

architectuur hier een rol in speelt en in hoeverre deze architectuur en typologie binnen de voorsteden onderling 

als onderscheidend element dient overeenkomstig met de genoemde theorie van O.M. Ungers (1978). 

Door toedoen van Friedrich Wilhelm III (1797-1840), maar met name de latere koning Friedrich Wilhelm IV 

(1840-1861) is het Potsdam ontstaan bestaande uit een groot cultuur en paradijs eiland. De laatste borduurde 

voort op de theorie van Lenné en Schinkel om zo het schoonheidsideaal te bereiken en paste dit ook toe op 

de voorsteden waardoor de schoonheid van de koninklijke parken doorgetrokken werd naar de voorsteden27. 

Het landschapsdenken maakt Potsdam als stad uniek. Dit denken heeft een enorme invloed gehad op 

de voorsteden. Potsdam gezien als lusteiland, zoals het door Lenné ontworpen was, moet gezien worden 

als een groot parkachtig landschap waarin stad en landschap versmelten28. Lenné ontwierp als koninklijke 
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bröcKer, U. (2004) Die Potsdamer Vorstädte 1861-1900. Von der Turmvilla zum Mietwohnhaus. Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Branden-
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Verl. f. Bauwesen, Berlin
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Gartendirektor onder meer het Havellandschap tussen Berlijn en Potsdam als Landschafsverschönerung, 

gericht op een volledige versmelting van natuur, cultuurlandschap, architectonische en stedelijke elementen.29 

De voorsteden waren in dit plan niet direct opgenomen, maar Lenné nam in 1840 wel kleine losse kavels 

voor de torens van de stad op in zijn plan. Dit werd gedaan om het landschap, waar nu de voorsteden zich 

bevinden, in te zetten als overgang tussen de koninklijke tuinen en de binnenstad. De oorsprong van deze 

voorsteden kan dan ook gevonden worden bij Lenné en de ontwerpen van Schinkel binnen dit plan ten 

behoeve van de verschönerung van het landschap. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de voorsteden zich verder ontwikkelen onder de 

weinig kunstzinnige Koning en latere keizer Wilhelm I (1861-1888), keizer Friedrich III (1888) en tenslotte onder 

keizer Wilhelm II (1888 – 1918). De vraag die hier ontstaat is of het landschapseiland doorgevoerd wordt of dat 

er een breuk ontstaat met de geschiedenis. Duidelijk is dat de desinteresse in de kunsten van de koning en 

keizers na 1861 voor een andere benadering heeft gezorgd. Er wordt in het vervolg van dit hoofdstuk dan ook 

een onderscheid gemaakt tussen het tijdperk waar de invloed van Lenné de toon voerde en de periode na 

1861 waarin het militaire beleid prioriteit nummer één was. Tot 1861 worden de voorsteden opgevat als een 

transitielandschap tussen de koninklijke tuinen en de binnenstad. Vanaf 1861 wordt het landschapsbeleid 

losgelaten en kunnen we de groei van de voorsteden verklaren door haar rol als investeringsobject. 

Tot slot wordt de huidige ontwikkeling van de voorsteden tegen het licht gehouden. De gentrification van de 

voorsteden wordt onderzocht aan de hand van de theorieën van Jane Jacobs en Neil Smith. De ontwikkeling 

wordt beschouwd en vanuit de geldende theorieën worden conclusies getrokken, leidend tot uitgangspunten 

voor een bouwkundige strategie voor de voorsteden.

3.2 DE PERIODE VAN VOOR 1860: EEN TRANSITIELANDSCHAP

3.2.1 De aanleg van vijf nieuwe gebieden

Vanaf 1750 begint Frederik de Grote, Frederik II van Pruisen, met de aanleg van vijf nieuwe gebieden buiten de 

omsloten Barokke stad door de tolmuur.30 De in het Zuiden ontstaande Teltower Vorstadt wordt voor het eerst 

afgebeeld op de kaart van Potsdam uit 1786 van C.G. von Tschirschky. De overige nieuwe gebieden krijgen 

de naam van de voorliggende torens: de Nauener, Berliner, Brandenburger en Jäger Tor. De Brandenburger 

Vorstadt komen we voor het eerst tegen op de Humbertschen Karte uit 1799. 

Op de Messtsich-Uraufnahme von Potsdam und Umgebung uit 1848 zijn alle voorsteden voor het eerst 

samen afgebeeld. De Nauener Vorstadt omvatte op dit tijdstip ook de huidige Jäger Vorstadt. De voorsteden 

werden gescheiden van de binnenstad door de stadsmuur. In deze tijd waren het de torens in de stadsmuur 

die de scheiding tussen de dichtbebouwde binnenstad en de open voorsteden aangaf. De omgeving om 

de historische binnenstad van Potsdam waarin de voorsteden herrezen bestaat voornamelijk uit wijnbergen, 

molens, akkerland, en zoomgebieden.31 Alleenstaande woningen vindt men enkel tegen de stadsmuur aan.32 
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cleMens steenbergen & WOUter reh (2011) Metropolitan Landscape Architecture, Urban Parks and Landscapes, eerste editie, Uitgeverij Thoth, Bussum. p. 146.
bröcKer, U. (2004) Die Potsdamer Vorstädte 1861-1900. Von der Turmvilla zum Mietwohnhaus. Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Branden-
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bröcKer, U. (2004) Die Potsdamer Vorstädte 1861-1900. Von der Turmvilla zum Mietwohnhaus. Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Branden-
burg, Wernersche Verlagsbuchhandlung, Worms, p. 16.
idem. bröcKer, U. (2004), p. 16.
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Deze grote woonpercelen behoren toe aan wijnmeesters, boeren en wevers. De woningen hebben zowel de 

functie van woning als werkplek. Ze onderscheiden zich daarmee van de latere private bouwwerken die alleen 

de woonfunctie omvatte. Daarnaast zijn er in deze qua bebouwing open voorsteden al zomerhuizen aanwezig 

voor leden van de adel, met name in de noordelijke wijngaarden in de Nauener Vorstadt. In 1800 worden 

deze huizen van de adel overgenomen door Friedrich Wilhelm III en legt hij hier de Neuen Garten aan. De as 

naar Berlijn in de Berliner Vorstadt is rond deze tijd al aan beide kanten door enkele huizen omgeven.33 Ook 

de Brandenburger Vorstadt kent al enige private bouwwerken aan de huidige Feuerbachstrasse.34 

Onder Friedrich Wilhelm II (1786 -1797) ontstaan er veel meer private huizen voor de poorten van de stad. Het 

Humbertsche Plan van 1799 documenteert deze uitbreidingen in de voorsteden. In 1790 ontstaat er in de 

Brandenbuger Vorstadt het eerste burgerhuis waarvan de bouwheer niet de koning is.35 Deze woningen zijn 

qua typologie van het eerste te onderscheiden type: het voorstedelijke woonhuis. Een goed voorbeeld van 

een dergelijke woning is de Persiusstrasse 3.  Een voorbeeld van het tweede type, de voorstedelijke villa, is 

Villa Tiedke. De reden dat de private initiatieven buiten de stadsmuren ontspringen lijkt gevonden te kunnen 

worden in de absolutistische fassade drang van de koning binnen de stadsmuren. Buiten de muren was men 

op privaat initiatief in staat te doen wat hen het meeste bekoort36.
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3.2.2 Plan lenné

In totaal worden er tot 1760 33 bouwwerken opgeleverd buiten de binnenstad, tot 1786 zijn dat er 303 en 

tot 1798 zijn het er 360.37 Tijdens de periode van Friedrich Wilhelm III neemt het aantal woningen buiten de 

stadsmuren fors toe. Ook de Villenbau neemt een sterke vlucht. De constructie van het paradijseiland neemt nu 

steeds serieuzere vormen aan naar het ontwerp van Lenné uit 1833, maar de echte landschafsverschönerung 

kwam pas in een latere periode tot stand. In de eerste jaren van de 19e eeuw blijft het stratennet zoals het 

was en wordt niet aangepast zoals blijkt uit een door J. Zipter gemaakt stadsplan voor Potsdam uit 1834.38 

In deze kaart is er al sprake van een onderscheidt tussen de Jäger en de Nauener Vorstadt. Het deel onder 

Aleksandrowska behoorde in deze tijd toe tot de Jäger Vorstadt, nu behoort zij tot de Nauener Vorstadt geheel 

in lijn met de aanwezige typologie. Waar binnen de Jäger Vorstadt voornamelijk voorstedelijke woonhuizen 

zullen verschijnen, worden er later in de Nauener Vorstadt veel meer Kleinmietshäuser gebouwd. Het idee 

van twee verschillende eilanden binnen de voorsteden zoals voorgesteld door O.M. Ungers vindt hier haar 

oorsprong.

Ondanks dat Potsdam zich snel vergrootte buiten de stadsmuren, biedt de binnenstad tot midden 19e 

eeuw genoeg wooncapaciteit. Tot aan de 19e eeuw behoorden de voorstedelijke woongebouwen meestal 

toe aan de boeren en wijnmeesters. Tijdens de regeerperiode van Friedrich Wilhelm III zijn het vooral veel 

militaire functies die naar de voorsteden gehaald worden. In de Nauener Vorstadt zien wij op het Zipter Plan 

uit 1834 de koninklijke onderofficiersschool van de oude Fasanerie terug aan de Jägerallee.39 De noordelijke 

voorsteden ontwikkelingen zich nu sneller dan de Berliner en Brandenburger Vorstadt, juist vanwege de 
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aanwezigheid van de belangrijke militaire functies in dit deel.40    

Tot het eerste kwart van de 19e eeuw is er voornamelijk groei geweest langs de uitvalswegen, bij kruisingen van 

deze uitvalswegen en voor de stadspoorten. Met de verschuiving van de bebouwing binnen de voorsteden 

van de stadstorens af begint de echte ontwikkeling van de voorsteden, die haar hoogtepunt zal bereiken in 

de tweede helft van de 19e eeuw. 

3.2.3 Landschaftsverschönerung

Aan het begin van de regeringsperiode van Friedrich Wilhelm IV (1840-1861) worden de voorsteden 

vormgegeven als landschappelijk element met daarbinnen representatieve woonhuizen voor de adel 

en militairen. Friedrich Wilhelm IV is de koning die daadwerkelijk werk maakt van het plan Lenné. Bröcker 

(2004) citeert een fragment  van een hoge militair dat duidelijk aangeeft dat de voorsteden een transformatie 

behoeven ten faveure van de landschaftsverschönerung:

“Zu beginn seiner Regierungszeit bot die Umgebung Potsdams an vielen Orten… noch ein trostloses bild. Die 

Residentzstadt war von ärmlichen Vorstädten umgeben, die ihr den Spottnamen “Potsdorf” einbrachten.” 41 

 

Onder zijn regering liet Friedrich Wilhelm IV de binnenstad nagenoeg onveranderd en focuste hij zich vooral 

op het landschap om de stad heen om zo zijn paradijseiland te verwezenlijken. Tegen zijn tuin directeur Peter 
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Joseph Lenné (1789-1866) krijgt de opdracht om Berlijn en Potsdam binnen een landschap te verweven en 

hiervoor een plan op te leveren. Dit plan kwam er in 1833 waarin een groot ontwerp werd opgesteld voor 

het paradijseiland Potsdam. De Neoclassicistische gebouwen gaan samen met het door Lenné gevormde 

landschap. De bijzonderheden van dit cultuurlandschap vindt men in het dichte systeem van zicht-assen die 

zich zowel bevinden binnen de stad, binnen de tuinen, tussen deze twee en tussen de torens, villa’s, sloten 

en hoogtepunten van het landschap onderling.

Naast de verscheidene koninklijke grote gebouwen zoals de Belvedere op de Pfingstberg en de Orangerie zijn 

er zoals besproken ook meerdere woningen ontstaan. Friedrich Wilhelm IV is geïnspireerd door de Italiaanse 

Renaissance en wil deze stijl ook in een kleinere bouwopgave verwezenlijken zodat de Italiaanse villastijl ook 

in Potsdam kan floreren.42 Overigens dient hier een opmerking gemaakt te worden over de voorstedelijke 

villa. Deze is door de tijd heen gedwongen gebruik te maken van een steeds kleiner kavel, de grond werd 

steeds schaarser, waardoor ze niet meer in een grote open tuin kwam te liggen. De villa’s hoeven hierdoor 

geen gesamtkunstwerk te zijn maar krijgen een sterke representatieve oriëntatie op de straat net zoals later de 

kleinmietshäuser en de mietwohnhäuser.

MESSTSICH-URAUFNAHME VON POTSDAM UND UMGEBUNG
1848
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3.2.4 Financiële logica

Friedrich Wilhelm IV had, net zoals zijn voorgangers het Immediat-Baufonds aangehouden om zo invloed te 

houden op de private bouwwerken. Dit Immediat-Baufonds bestaat al sinds Friedrich II en werd aangewend 

voor belangrijke bouwwerken in de private sector die invloed hadden op landschapsidealen van de koning:

“Förderung aller bauten, die zur verschönerung der stadt und umgebung gereichten. Dieses Letztere geschah, 

indem die baulustigen einen beitrag zu den baukosten erhielten, im verhältnis zu den von seiner Majestät 

genehmigten und von dem betreffenden Hofarchitekten angegebenen verschönerungen. Ausserdem 

wurden aber auch einzelne vorzügliche schöne und in der stadt oder den Vorstadten zum besonderen 

Zwecke oder Nutzen gereichenden Neubauten grösseren summen als boudouceur bewilligt.“ 43

De koning kon zo middels dit fonds persoonlijk de stadsgestalte en de architectuur van de private bouwwerken 

begeleiden en zo invloed uitoefenen. Als voorbeeld kunnen we hier Villa Tiedke noemen, waarbij de architect 

Ludwig Persius oorspronkelijk alleen een kubus in gedachte had.44 De koning vond dit niet verantwoord en 

voegde meer detail in de gevel toe. Duidelijk moge zijn dat de koning zich voornamelijk beroerde met zaken 

die op de zichtassen van de wegen lagen die de koning zelf gebruikte zoals dit hoekhuis bij de Kruising van 

de Jägerallee en de Reiterweg. Beide wegen waren belangrijke verbindingswegen naar de koninklijke tuinen 

en verdienden dus meer aandacht. Bij zijn dood, in 1861, werd het fonds opgeheven vanwege de militaire 

nadruk van het navolgende beleid dat ten koste gaat van het landschap denken. 

Concluderend kunnen we stellen dat de invloed van Friedrich Wilhelm IV door zijn financiële ondersteuning 

groot is geweest als eerste aanzet voor de ontwikkeling van de voorsteden. De voorsteden komen pas echt 

tot bloei na zijn dood door en na de stopzetting van het Immediat-Baufonds. Dit fonds kan zowel als de 

oorzaak van het ontstaan van kwalitatief hoogwaardige architectuur binnen de voorsteden gezien worden 

alsmede als een belemmering omdat er voldaan moest worden aan allerlei eisen van de koning voordat er 

gebouwd kon worden. Met het wegvallen van het Fonds komen de voorsteden tot bloei door middel van 

speculatief privaat vermogen. 

3.2.5 Morfologische totstandkomingen

In het stratennet is tot en met 1861 relatief met de navolgende periode niet veel veranderd. In het Oosten gaat 

de Neue Köningsstrasse, de huidige Berliner Strasse, over een vlakke landtong naar Berlijn. Door de Nauener 

Vorstadt richting het Noorden naar de Pfingstbergen gaat de Spandauerstrasse, de huidige Friedrich-Ebert-

Strasse, alsmede de Jägerallee die nog steeds zo genoemd wordt. In het noordwesten bevindt zicg de 

nog onbenoemde Allee nach Bornstedt, de huidige Schopenhauerstrasse. Richting het zuidwesten gaat de 

Luisenstrasse, de huidige Zeppelinstrasse, door het vlakke platteland. Deze hoofduitvalswegen bepalen tot 

en met het heden de hoofdstructuur van de voorsteden en zijn zodoende de langst bestaande parameters 

binnen deze delen van de stad. Ze volgen de genoemde definitie van Castex met betrekking tot het stedelijke 

weefsel. Deze hoofdwegen zijn zowel met de binnenstad als ook met het al bestaande weefsel van de 

voorsteden verbonden. Ze vormden de verbinding tussen de binnenstad en de koninklijke tuinen en kregen 

zo de verschijning van een allee met nevenstaande bomen. 
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De verbindingsweg van Park Sanssouci naar de Neuen garten, de huidige Voltaireweg, wordt nieuw aangelegd. 

Deze nieuwe allee, de huidige alleestrasse, overbrugde zo Park Sanssouci, kolonie Aleksandrowska en de 

Neuen Garten. In de Berliner Vorstadt kunnen de eerste militaire inrichtingen, een onderofficiersschool en een 

exercitieplaats, waargenomen worden als de gereconstrueerde kaarten van 1786 en 1869 naast elkaar gelegd 

worden. In vergelijking met de noordelijke voorstedelijke torens en pleinen heeft zich bij de Brandenburger Tor 

een groot plein gevormd: de Luisenplatz. Zij wordt gevolgd door een stilistische Pas de trois. Deze stilistische 

driedeling is verantwoordelijk voor de huidige morfologische situatie van de Brandenburger Vorstadt waar 

deze drie assen duidelijk kenbaar zijn. 

Aan de huidige Behlertstrasse, Eisenhartstrasse en Friedriech-Ebert-Strasse kunnen de eerste losse 

ontwikkelingen volgens het Mestischblatt van 1848 waargenomen worden. Aan de huidige Alleestrasse 

liggen volgens deze kaart vier gebouwen. De wijde vlaktes onder en boven de Alleestrasse zijn in 1860 

nog niet verkaveld. Later, op de gereconstrueerde kaart uit 1869, zien we dat dit wel gebeurd is. Omdat het 

gebied boven de Alleestrasse, verkaveld tussen de Neuen Garten en kolonie Aleksandrowska, grotendeels 

nog in handen is van wijnboeren, kunnen de huizen aan de alleestrasse maar tot aan deze grens verkaveld 

worden. 

In de Berliner Vorstadt zijn er rond 1869 niet veel meer gebouwen dan in 1830. Het vlakke land, dat leidt tot aan 

de Heilige See, wordt alleen onderbroken door de smalle molenwegen en is haast vrij van bebouwing. Buiten 

de huidige Behlertstrasse en de Berliner Strasse waren er in de Berliner Vorstadt geen straten aanwezig. De 

ruime aanwezigheid van niet betaste bouwgrond kan als een van de oorzaken worden aangewend waarom 

juist in de Berliner Vorstadt het type van de voorstedelijke villa tot bloei is gekomen wat heeft geleid tot een 

morfologisch en typologisch coherent geheel. Strookbebouwing zien we ontstaan aan de weg onder Park 

Sanssouci, deze huizen staan ten dienste van de koning.45 

Samenvattend kunnen we stellen dat de voorsteden tot 1860 langzaam aan dun bebouwd zijn maar dat zij 

haar landschappelijke karakter duidelijk bewaart in overeenstemming met het plan van Lenné. Het gaat in 

deze tijd juist om haar totstandkoming. Enkele villa’s accentueren dit landschappelijke karakter. Het binnenland 

van de voorsteden is onbebouwd en de bebouwing bevindt zich alleen langs de hoofdwegen of op kruisingen 

van de al bestaande morfologie in overeenstemming met de theorie van de buitenkantstad.46  
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3.3 DE BLOEIPERIODE 1860 - 1900

3.3.1 Inleiding

Binnen de voorsteden van Potsdam verschijnen steeds meer militaire inrichtingen met de daarbij behorende 

vraag naar woningen voor de hogere militairen. De Eisenbahnschluss, de nieuwe spoorverbinding met Berlijn, 

in combinatie met de landschappelijke schoonheid maakte de stad tot een aantrekkelijke omgeving om te 

wonen. De vraag naar woningen als gevolg van de combinatie van Potsdam als garnizoens, beambten en 

residentiestad leidde tot een grote bevolkingsgroei: van 42.000 inwoners in 1861 tot 60.000 in 1900.46 

Deze relatief grote vraag naar woonruimte heeft ertoe geleid dat binnen de voorsteden een voortreffelijk 

investeringsklimaat is ontstaan. Deze speculatie op de woningmarkt veroorzaakte een trend waarbij er steeds 

meer woningen per kavel werden gebouwd. Deze trend impliceert dat de woningen steeds kleiner werden. 

Met deze opdeling van woongebouwen in verschillende woningen viel het hoogste rendement te halen binnen 

de periode met een snel stijgende grondwaarde. 

3.3.2 De garnizoens-, beambten- en residentiestad

Terwijl Friedrich Wilhelm IV als ‘kunstkoning’ het Potsdamse cultuurlandschap vorm heeft gegeven, verschoof 

zijn opvolger Wilhelm I in 1861 de aandacht naar het garnizoen. Onvolledig afgebouwde koninklijke 

bouwwerken laat hij links liggen, het militaire bolwerk wordt daarentegen uitgebreid.47 Na een kort liberaal 

tijdperk tijdens zijn prinsentijd trok Wilhelm I vanaf 1861 de volmacht naar zich toe waardoor de adel en 

militairen weer de dienst uitmaakten.48

Het versterken van het garnizoen leidde vanaf het jaar 1860 tot een sterke stijging van nieuwbouw van kazernes 

buiten de binnenstad. De bouw van deze instituten zorgde voor een ommekeer in de ontwikkeling van de 

voorsteden. Voordat de aandacht op het garnizoen kwam te liggen, werden de voorsteden in samenhang 

met de natuur vormgegeven. Met de bouw van meerdere instituten werd er plaatsgemaakt voor een veel 

meer functionalistische benadering. De logische morfologische consequenties laten een duidelijke breuk 

met de geschiedenis zien. De gebouwde kazernes landen onafhankelijk van de landschappelijke context als 

separate volumes binnen de voorsteden waarmee een abrupt einde komt aan de landschappelijke coherentie 

van de morfologie. 

Met de uitbreidingen van de onderofficiersschool en met de bouw van de Ulanenkaserne in 1868 wordt de 

aanwezigheid van het Garnizoen steeds duidelijker.49 Veel hogere militairen laten villa’s of woonhuizen voor 

zichzelf bouwen in de voorsteden. Ook een woning binnen een Kleinmietshaus of Mietwohnhaus is een veel 

gekozen optie. Veel woningen werden door de militairen van de adel gevorderd. Dit leidde tot een tweede 

private bouwopgave waarbij de adel een nieuw huis voor de familie bouwt.

Keizer Wilhelm II, die in het Drei-Kaiser-Jahr Friedrich III opvolgde, vergrootte het leger evenzeer. In de Berliner 

Vorstadt wordt het  vierstöckige Kasernecomplex tussen 1891 en 1893 in Neorenaissance stijl gebouwd 
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aan de huidige Berliner strasse 109.50 Op het Messtischblatt van 1901 staan zes groter militaire complexen 

afgebeeld, naast meerdere exercitie pleinen en schietbanen. De relatieve hoge aanwezigheid van militairen 

binnen de voorsteden kan gezien worden als de aanjager voor de voorstedelijke woningen die om deze 

kazernes heen zijn gegroeid. Het militairenaandeel in de bevolking bedraagt veertien procent: 8713 militairen 

waarvan 490 officieren. Twee derde werd gehuisvest binnen de voorsteden wat de grote hoeveelheid 

woningbouw verklaart.51

Enerzijds was de economie van Potsdam voornamelijk gericht op het dienen van de Garnizoensstad, anderzijds 

werd de beambtenstad bedient. Friedrich Wilhelm III haalt in 1809 de Kurmärkische regerung naar Potsdam 

en in 1817 komt ook de Oberrechnungskamer haar zetel nemen in Potsdam.52 Door het naar Potsdam halen 

van deze twee hogere instanties bestaat de bevolkingsstructuur steeds meer uit lieden van adel naast de 

vakwerklieden, wijnmeesters en boeren die er primair woonden. De komst van de rechtbank en de bouw 

van het bijbehorende Landgerichgebäudes in 1880-1883, in additie op andere grote complexen, leidde tot 

een verdere fragmentering van de voorsteden.53 De gewaarwording van zulke grote complexen binnen het 

voorstedelijke weefsel leidt logischerwijs tot schaarser wordend land en des gevolge tot een afname van 

de potentiële wooncapaciteit bij een onveranderd type woning. Juist deze schaarste heeft geleid tot een 

toename van het aantal Mietwohnhäuser binnen de voorsteden. De groei van het aantal Mietwohnhäuser had 

een dubbelledige oorzaak. Enerzijds konden op deze manier een groter aantal woningen worden gerealiseerd 

op een gelijkblijvend aantal kavels, anderzijds wordt er door de verhuur of verkoop van meerdere woningen 

per kavel meer winst gerealiseerd door de speculanten. 

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de voorsteden is het in dienst nemen van de Potsdamer-Pferde-

Eisenbahn. De verbinding tussen het centrum en de voorsteden verbeterde drastisch wat de bouwactiviteit 

in de voorsteden aanzienlijk bevorderde. Aangezien het transport betaalbaar was geworden met deze 

verbinding kunnen niet alleen vermogende huishoudens maar ook huishoudens met een kleiner inkomen 

het zich veroorloven om in de voorsteden te gaan wonen in de Mietwohnhäusern en Kleinmietshäusern. 

Additioneel trokken ook vele uit de binnenstad naar de voorsteden vanwege plaatsgebrek in de binnenstad. 

Het pand kon in de binnenstad niet dienen als én fabriek, én opslag én verkooppunt.

3.3.3. Private woningbouw zonder traditie

De Stad Potsdam is het resultaat van vele koninklijke handelingen ter bevordering van het paradijseiland. De 

koning heeft alles in eigendom. Vele andere Residentie- en handelssteden, bijvoorbeeld ook Amsterdam, 

hebben daarentegen private kavels uitgegevens die zijn verkocht. Een dergelijke, lang in de geschiedenis 

teruggrijpende private bouwtraditie, is in Potsdam niet aanwezig.54 Mielke beschreef Potsdam typerend als 

een Maske dat door de koning dwangmatig een stijl is opgedrongen. In de 18e eeuw woonden in Potsdam 

handelaars in simpele huizen achter een door de koning gebouwde paleisgevel.  Tussen 1770 en 1780 

worden de gevels vervangen door de architect G.C. Unger.55 De Grossfassade die over een groot deel 
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van de binnenstad werd gelegd, leidde opvallend genoeg niet tot problemen met een verschuiving van de 

verdiepingen ten opzichte van de gevel. De plaatsing van de gevel was leidend, dat deze niet aansluit op de 

oorspronkelijk constructie was hierbij bijzaak. 

Met Wilhelm I brak een nieuw tijdperk binnen het private bouwen aan. Voorheen was het nauwelijks mogelijk 

als privaat persoon te bouwen zonder koninklijke opdracht. Financieel was het ook vaak niet mogelijk om aan 

de hoge esthetische eisen van de koning te voldoen. Door de het groeiende aantal vermogenden binnen de 

private sector en door het versoepelde esthetische beleid van Wilhelm I was het nu mogelijk dit wel te doen. 

Er was de mogelijkheid onafhankelijk bouwgrond te verwerven en te bouwen volgens algemeen geldende 

Preussische voorschriften onder toezicht van de lokale bouwpolitie.56 De Potsdamse burgergemeenschap 

kwam zodoende pas heel laat tot privaatbouw.

Vanaf 1861 worden de burgers samen met de adel de grootste private opdrachtgever binnen de voorstedelijke 

gebieden. De afschaffing van het feodale pachtsysteem in 1850 en de algemene invoering van het bekende 

moderne grondeigendom zorgde voor een breed gedragen bouwopgave. De voorsteden werden in percelen 

gedeeld en verkocht. De grondprijs steeg snel en investeren werd hierdoor interessant voor speculanten. Hier 

opvolgend ontstond een versnelde ontwikkeling van de voorsteden. 

Door de industrialisering van de bouwmethode kon er op ‘voorraad’ worden gebouwd. De vergroting van 

de bouwsnelheid het daarmee samenhangende bouwvolume leverde een snelle verdichting op van de 

voorstedelijke morfologie. Hierin speelden de Potsdamer Bau- en Mauermeister een belangrijke rol. Zij waren 

verantwoordelijk voor de aanleg en het ontwerp van nieuwe straten en de verkaveling van de grond, het ging 

niet om hele nieuwe wijken maar om kleine delen daarvan zoals een straat of enkele kavels.57 Behalve de 

Mauermeisters en zimmermeisters, was er ook de Potsdamer Bauverrein, de architect Ernst Petzholtz was 

voorzitter van deze vereniging. De invloed van Petzholtz is vooral aan het eind van de 19e eeuw sterk zichtbaar 

met ontwerpen voor vele Mietwohnhäuser. 

3.3.4. De morfologie van de Brandenburger Vorstadt

Uit het voorgaande kan geconstateerd worden dat iedere voorstad zijn eigen morfologie en typologie bezit. 

Vanwege de vatbaarheid van dit onderzoek wordt maar van één van deze voorsteden de gedetailleerde 

morfologische ontwikkeling uitgewerkt. Binnen  dit deel van het hoofdstuk wordt de morfologische ontwikkeling 

van de Brandenburger Vorstadt verder uitgelicht. De keuze is op deze voorstad gevallen wegens meerdere 

redenen, alhoewel zij in principe een keuze is die willekeurig van aard is. Een dergelijke keuze kan met 

evenveel logica op een van de andere voorsteden vallen. 

Wanneer echter wordt gekeken naar het doel van dit onderzoek, het versterken van de identiteit van de 

voorsteden met het vergroten van de dichtheid als criteria, zijn er wel degelijk bepaalde waarden die meespelen 

om het onderzoek verder te richten op de morfologie en typologie van de Brandenburger Vorstadt. De 

belangrijkste rede is gebaseerd op het type woonhuis in deze voorstad, het Mietwohnhaus. Met dit type 
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werd in het verleden de hoogste dichtheid gehaald per kavel. Recente cijfers uit de statistieken van de stad 

Potsdam bevestigen dit (bron). De hypothese is dat met een doorontwikkeling van dit type de meeste winst 

valt te halen als verdichting het criterium is. 

De morfologische bespreking van de Brandenburger Vorstadt die nu volgt is gebaseerd op de reconstructie 

van historische kaarten op zes tijdstippen: 1789, 1869, 1876, 1886 1938 en 2013. Samen met de enige 

tekst die er over dit gebied beschikbaar, de morfologische bespreking in Die Potsdamer Vorstädte van 

Ulrich Bröcker, wordt de ontwikkeling van de Brandenburger Vorstadt besproken. 

Tijdens hun constellatie ontwikkelden de voorsteden zich morfologisch voornamelijk langs de assen die vanuit 

de historische binnenstad door de stadspoorten heen kwamen zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt. Tussen 

1860 en 1880 werd er door speculanten erg veel gebouwd; vanaf 1890 volgt een verdichting die met name 

zichtbaar is in de Brandenburger Vorstadt met het typische Mietwohnhaus. Meerdere families woonden nu 

boven en naast elkaar in een woongebouw op één enkel kavel. 

De typologische ontwikkeling van de voorsteden in de bloeiperiode vindt plaats binnen verschillende periodes, 

elk met haar eigen karakteristieken en type woningen. In de regeringsjaren van Wilhelm I worden voornamelijk 

voorstedelijke woonhuizen en villa’s gebouwd. In de eerste jaren van het Keizerrijk, vanaf 1871, worden de 

eerste dan nog vrijstaande Kleinmietshäuser gebouwd. Dit type bestaat uit een woongebouw met twee 

woningen boven elkaar. De periode van de laatste regeringsjaren van Wilhelm I wordt gekenmerkt door een 

verdichting van de bebouwing: Kleinmietshäuser die met beide, of op zijn minst met één zijde, zijn ingesloten 

tussen de omringende bebouwing. Ook de eerste Mietwohnhäuser worden in deze tijd gebouwd. De eerste 

regeringsjaren van Wilhelm II, tussen 1889 en 1900, worden gekenmerkt door een bebouwing bestaande 

uit met elkaar in verband staande Kleinmietshäuser en Mietwohnhäuser. De alsmaar duurder wordende 

bouwgrond leidt tot een forse groei van het aantal Mietwohnhäuser, voornamelijk in de hier te bespreken 

Brandenburger Vorstadt. 

De verdichting in het laatste kwartiel van de 19e eeuw levert het typische beeld van een tussen gesloten en 

open bouwblok wisselend straatbeeld. In het huidige Potsdam kunnen we drie straattypen herkennen. De 

eerste is de straat met de open bebouwing bestaand uit losstaande voorstedelijke woonhuizen, villa’s en de 

Kleinmietshäuser. Het tweede type bestaat uit gemixte bebouwing: uit de voorgenoemde bebouwing samen 

met aan elkaar gesloten Kleinmietshäuser. Ten slotte hebben we het gesloten type, bestaand uit aan elkaar 

gesloten Kleinmietshäuser en Mietwohnhäuser. De voorsteden zijn door deze menging van types sociaal 

zwaar gedifferentieerd.

Binnen de Brandenburger Vorstadt is geen kazerne of andere institutie aanwezig die gerelateerd is aan 

het hof waardoor juist hier veel werd gebouwd en verdicht, voornamelijk in de Geschwister-Scholl-Strasse. 

De afwezigheid van juist deze instituties zorgde voor veel minder bemoeienis van het hof wat het bouwen 

gemakkelijker maakte.  

De Potsdamer Bau- en Mauermeister legden enkele straten aan, maar met name de Potsdamer Bauverrein, 

onder leiding van de architect Ernst Petzholtz, was zeer actief in de Brandenburger Vorstadt. Parallel aan de 
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Eisenbahn wordt grond verkaveld waar meteen op gebouwd wordt. Voor de in 1770 gebouwde Brandenburger 

Tor, waar ook voor 1860 al relatief veel woonhuizen stonden,  werd een verdichtende bebouwing gerealiseerd. 

Deze bouw ging gepaard met de ontwikkeling van de Luisenplatz en de stilistische pas de trois die nu pas 

echt als zodanig werd gerealiseerd door een dichte bebouwing langs de drie uitgaande straten, voornamelijk 

vindt er een forse verdichting plaats langs de genoemde Geschwister-Scholl-Strasse. 

In 1869 wordt de stadsmuur neergehaald aan de westelijk kant, de kant die aan de Brandenburger Vorstadt 

grenst. De eliminatie van de muur bij de Brandenburger Vorstadt zorgde voor een opening van de oude 

binnenstad naar dit deel. Deze openings zorgde voor een veel betere bereikbaarheid van de Brandenburger 

Vorstadt waardoor het juist hier interessant werd op woningen te bouwen. Dit is de tweede rede waarom juist 

hier aaneengeschakelde mietwohnhäuser met een hoge dichtheid ontstonden. 

In de Brandenburger Vorstadt worden tot 1876 de huidige Clara-Zetkin-Strasse en de Carl-von-Ossietzky-

Strasse aangelegd als verbindingswegen tussen de oudere Feuerbachstrasse, de Lennéstrasse en het 

westelijke deel van Geschwister-Scholl-Strasse. Deze nieuwe wegen worden in deze tijd echter nog niet 

bebouwd. Kavels worden verkocht waarna er later op gebouwd wordt. De voorstedelijke infrastructuur werd 

flink verbeterd door infrastructurele voorzieningen tot ver in de voorsteden wat opnieuw een aanjager was voor 

de bouwnijverheid in deze delen van de stad. 

In de laatste regeringsjaren van Wilhelm I treed er een sterke verdichting op. Op de Topografische Karte von 

Potsdam und Umgebung is de in 1880 in dienst genomen Pferdenbahnlinien te zien. De aanleg van deze lijn 

komt de bereikbaarheid van de Brandenburger Vorstadt ten goede en zorgt voor een bouwacceleratie in dit 

deel van de stad. Vanaf 1880 worden op het driehoekige terrein tussen de huidige Feuerbachstrasse en de 

Geschwister-Scholl-Strasse verbindingsstraten aangelegd: de Clara-Zetkin-Strasse en de Sellostrasse. Tot en 

met 1886 worden deze beide straten compleet volgebouwd met voornamelijk de vier verdiepingen tellende 

Mietwohnhäuser. Loodrecht op deze twee wegen wordt de Meistersingerstrasse aangelegd. Ook werd het 

plan gemaakt voor de uitbreiding van de Sellostrasse naar het Noorden. Vanaf 1876 ziet ook de magistraat 

de zeer snelle ontwikkeling van de Brandenburger Vorstadt. De snelle ontwikkeling maakt het noodzakelijk 

gestructureerde plannen te maken voor dit gebied:

“Wünschenswert für die am meisten von allen Vorstädten in der Entwicklung begriffenen Brandenburger 

Vorstadt in absehbarer Zeit in besitz des Bebauungsplan zu gelangen”.

De lokale bouwpolitie moest vanaf dit moment niet alleen toestemming geven voor de bouw maar kreeg ook 

een belangrijker aandel bij de planning van het gebied waar dit eerst bijna voltallig in handen was van de de 

Bau- und Mauermeister van Potsdam. Het stratennet van de Brandenburger Vorstadt wordt in deze tijd verder 

ontwikkeld. De Nansenstrasse wordt toegevoegd en de Meisteringerstrasse verlengd tot aan deze nieuwe 

straat. Beide worden direct bebouwd. In 1890 was de buurt tussen de Lenné Strasse en de Zeppelin Strasse 

volledig bebouwd. Middelpunt van deze buurt is de van 1886 tot 1898 gebouwde Märkische Erlösenkirche 

van bakseen door de architect Möckel op de kruising tussen de Nansenstrasse en de Meistersingerstrasse. 

De Sellostrasse wordt aan het eind van de 19e eeuw definitief verlengd naar het noorden. Karakteristiek voor 

de gehele Brandenburger Vorstadt zijn de tot vier verdieping hoge Mietwohnhäuser. 
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3.4 1900-HEDEN: TELOORGANG EN WEDEROPSTANDING

3.4.1 Inleiding

Het tijdperk na 1900 tot en met eind 20ste eeuw gebeurt er op bouwkundig niveau weinig in de voorsteden. 

De bouwversnelling in het interbellum gaat over de voorsteden heen en vindt voornamelijk plaats in een ander 

type woongebouw: de wohnsiedlung. De voorsteden blijven onaangetast en de wohnsiedlungen worden in 

grote woongebieden om deze voorsteden heen gebouwd. 

Na de tweede wereldoorlog, in de DDR periode, werden de voorsteden totaal aan de teloorgang overgelaten. 

Het representatieve karakter van de woongebouwen in deze voorsteden paste niet in het Communistische 

gedachtegoed van gelijkwaardigheid. De bouwmethode van de Plattenbau werd geïntroduceerd: een 

massale bouwmethode waarin meer dan veertig duizend mensen werden gehuisvest in Potsdam.59 Een 

direct gevolg hiervan was dat al het geld in de genoemde Plattenbau werd gestoken en de voorsteden 

vanwege de bovenstaande rede werden verwaarloosd.   

 

Na deze verloedering zijn de voorsteden sinds de val van de muur onderhevig aan een herwaardering 

waardoor de kwaliteit van voor de Tweede Wereld oorlog opnieuw gewaardeerd wordt. De oorzaak van 

deze herwaardering lag grotendeels aan de aanbod-zijde van de markt: het verschil tussen gerealiseerde 

opbrengsten en potentiële opbrengsten bij optimale inrichting was in de voorsteden zo groot dat herinvesteren 

interessant werd: het zogenaamde value-gap.60 Niet de mensen, maar het kapitaal kwam als eerste terug in 

de voorsteden.

3.4.2 Het principe

De herwaardering van de voorsteden kan begrepen worden met de theorie van gentrification. De term 

gentrification wordt toegeschreven aan Ruth Glass, die het proces van fysieke en sociale transformatie 

beschreef van arbeiderswijken in London in de vroege jaren zestig.61 Gentrification beschrijft het proces waarbij 

de gegoede middenklasse, de gentry, een arbeiderswijk overneemt en deze fysiek, sociaal en economisch 

opwaardeert.62 

Het verschijnsel gentrification logenstraft de klassieke theorie over stedelijke ontwikkelingen zoals die was 

uiteengezet door Burgess (1925) en Hoyt (1939). In deze opvattingen is de interne geleding van steden 

in economische zin het resultaat van de relatie tussen biedprijzen en afstand tot het centrum. Lage 

inkomensgroepen zijn in deze redenering aangewezen op wijken in de onmiddellijke nabijheid van het zaken- 

en dienstencentrum en wonen er in hoge dichtheden. Deze theorie impliceert dat de meer gegoede klassen 

verder van het centrum wonen. Het proces van gentrification gaat hier tegenin en laat zien dat ook de gegoede 

klasse in deze wijken dicht bij het centrum willen wonen. 

3.4.3 Aanleidingen voor de gentrification in de voorsteden

Gentrification vindt niet alleen plaats in de metropolen, ook kleine steden met een historische kern zoals 

Potsdam zijn onderhevig aan dit verschijnsel.63 Gentrification komt dan ook niet voort uit de weerzin tegen het 
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dorp, het is eerder een tegenreactie op de uitgebreide suburbanisatie.63 De aanleidingen voor gentrification 

liggen sterk uiteen. De eerste aanleiding voor Potsdam was het enorme value-gap dat ontstaan was in de 

voorsteden tijdens de DDR periode waarin voornamelijk werd gebouwd in de Plattebau typologie. Investeringen 

in deze suburbane omgeving waren veel efficiënter dan investeren in de bestaande stad. De wijken glijden 

steeds verder af, de ligging blijft echter goed. Dit betekent dat op de binnenstedelijke locaties onder de oude 

bebouwing en de vaak slechte staat een nog onbenutte waarde ligt. Het value-gap is precies het verschil 

tussen deze hoge, onbenutte waarde en de lage, op moment toegekende waare.64 In de voorsteden is de 

waarde van de panden in de periode van de DDR drastisch verminderd. Vanaf 1995 zien we dat de waarde 

zoveel is gezakt onder de potentiële waarde dat het rendabel werd om te herinvesteren. Dit is duidelijke terug  

te zien in de Feuerbachstrasse en de Sellostrasse waar hedendaags op enkele panden na de hele straat in 

zijn oude glorie is hersteld.  

Geassocieerd met de devaluatie van het binnenstedelijke is het wegtrekken van de industrie. Het is de 

oorzaak ervan.65 In Potsdam en in de grotere context in heel Brandenburg vindt na de val van de muur 

een decentralisatie van fabrieken en industrie plaats en juist een centralisatie van hoofdkantoren en andere 

beslissingen makende centra. De dé-industrialisatie, in Potsdam gepaard met het leegtrekken van de 

kazernes, heeft geleid tot reconstructie van deze grootschalige complexen. Vaak werden zij herbestemd tot 

woongebouwen. De centralisatie van diensten in het centrum van Berlijn heeft te maken met de behoefte 

van deze sector om in direct contact met elkaar te staan. De productie van kapitaal gaat juist naar de periferie 

omdat er in deze sector geen behoefte is aan centralisatie. De prijzen van het centrum stijgen, die van de 

periferie dalen logischerwijs. 

Binnen de grotere regio van Berlijn kan Potsdam nu dan ook gezien worden als een van haar suburbane 

gebieden. De goede treinverbinding en de magnifieke natuur maakt Potsdam tot een ideale woongelegenheid 

voor forensen die in Berlijn werken waardoor de vraag naar woningen in de buurt van het station toenam. Dit 

is de tweede rede voor de herwaardering van de voorsteden en het op gang komen van het gentrification 

proces juist hier en op deze specifieke locatie. 

De gigantische economische groei van West-Duitsland heeft geleid tot een stagnatie van overvloedig kapitaal.66 

De val van de muur leidde tot een opportuniteit om het opgebouwde kapitaal in het voormalige Oost-Duitsland 

te investeren, zo ook in de voorsteden van Potsdam waarmee de derde aanleiding is blootgelegd voor het 

proces van de gentrification in dit gebied.

De voorstedelijke wijken waren vanaf het begin al geen arbeiderswijken, maar een door de DDR verwaarloosde 

wijk voor de rijke bourgeoisie. In de periode van de DDR is de bevolkingsopbouw sociaal geëgaliseerd en 

de architectuur verwaarloosd. De nadruk lag in deze tijd op de ontwikkeling van massa in vorm van de 

Plattenbau, een bouwopgave die zich over de voorsteden heen heeft ontwikkeld.

De demografische veranderingen die het proces van gentrification simpelweg met zich meeneemt leiden 

ook tot de vraag naar nieuwe voorzieningen binnen deze voorsteden. Tezamen leiden deze fenomenen tot 
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een wijk die voldoet aan de vier punten van jane Jacobs voor een wijk met stedelijke diversiteit.67 Een gevaar 

ligt in de voorsteden op de loer, gentrification kan aan zijn eigen succes ten onder gaan. Door veryupping 

maken sociaal gemengde stadswijken plaats voor chique kapitale wijken.68 Vervlakking treedt op in de vorm 

van Disneyfication en musealisering, de karakteristieke bebouwing kapot gerestaureerd. Juist dit is wat aan 

de hand is in de gecommercialiseerde binnenstad van Potsdam die is omgebogen tot een voetgangerszone  

met politiek correct formule-entertainment. De drijfveren voor gentrification lagen van het begin, en liggen 

nog steeds, bij het omgekeerde van vervlakking: men zit juist in de stad om zich van commercialisering en 

oppervlakkigheid los te maken.69 

3.4.4 Stedelijke diversiteit als graadmeter

Het begrip stedelijke diversiteit speelt volgens Jane Jacobs (1961) de kernrol in het proces van gentrification. 

Om in straten en districten van een stad overvloedige diversiteit tot stand te brengen zijn volgens Jane Jacobs 

vier voorwaarden onmisbaar. Het district, en eigenlijk zoveel mogelijk segmenten ervan, moet méér dan een 

primaire functie vervullen. Deze moeten aanwezigheid garanderen van verschillende mensen op verschillende 

tijdstippen. Ten tweede moeten de meeste woonblokken kort van stuk zijn; dat wil zeggen, er moeten veel 

straten en gelegenheden zijn om een hoek om te slaan. Ten derde moet het district of de wijk een mengeling 

te zien geven van gebouwen die variëren in ouderdom en staat, waaronder een flink percentage oude 

gebouwen zodat ze variëren in het economische rendement dat zij moeten opleveren. Als laatste moet er 

een voldoende dichte concentratie van mensen zijn, met welke doeleinden ze er zich ook mogen bevinden. 

De sociale menging die de voorsteden nu bezitten, kan als positief beschouwd worden. Er is een goede sociale 

mix aanwezig en er is nog net voldoende kleinbedrijf aanwezig om levendigheid overdag te garanderen.70 

Er is echter zoals aangehaald ook een nieuwe negatieve trend ingezet, deze moet gestopt worden om 

zelfdestructie in de toekomst te voorkomen. Gentrification gaat vaak ten onder aan haar eigen succes, zowel 

Jane Jacobs als de auteurs van het OASE JOURNAL nummer 73 beamen dit. Het diverse karakter wordt 

teniet gedaan door de overname van de wijk door de kapitale klasse wat zorgt voor een homogenisering van 

de wijk waardoor haar intrinsieke kwaliteit verloren gaat, homogeen zowel door de massale aanwezigheid 

van de kapitale klasse als ook monotoon in functie. Het dupliceren van de meest profijtelijke gebruiksfaciliteit 

ondermijnt de grondslag van haar eigen aantrekkelijkheid. Uit het proces van de mogelijke zelfdestructie van 

diversiteit en daarmee de wijk komt in Potsdam één gebruiksfaciliteiten als overwinnaar tevoorschijn: het 

wonen. Dit schendt de diversiteit van de voorsteden aanzienlijk. De ergste potentiële bedreiging voor diversiteit 

binnen de voorsteden op de lange termijn, is de kracht die ontketend wordt door haar opmerkelijke succes. 

Kenmerken van de overgang naar de fase waarin nog alleen de kapitale klasse zich binnen de voorsteden 

bevindt zijn een langere woonduur, hoger inkomen en wegtrekkend kleinbedrijf.71 Deze kenmerken worden 

bevestigd door de cijfers over de voorsteden en dit leidt tot een vernietiging van sociale en functionele 

diversiteit. Dit moeten we niet willen. 
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Naarmate Potsdam blijft groeien gaat het karakter van de voorsteden, dat ze aantrekkelijk en functioneel 

maakte bij haar constellatie, verloren. Naarmate zij verzwolgen worden door de stad en er diep in ingebed 

raken, verliezen ze natuurlijkerwijs hun voormalige geografische nabijheid tot de periferie en daarmee hun 

onderscheidend perifere karakter. De voorsteden zijn hedendaags onderdeel van het centrum en verliezen 

hun bescherming tegen mensen die in economisch en sociaal opzicht niet bij elkaar passen. De voorsteden 

verliezen hun afzijdigheid van de specifieke problemen van het stedelijke leven. Eenmaal opgeslokt door een 

stad en haar alledaagse problemen, bezitten de voorsteden niet de stedelijke vitaliteit om de problemen het 

hoofd te bieden.72

De relatie tussen de concentratie van mensen en de diversiteit van een bepaalde wijk wordt vaak nauwelijks in 

aanmerking genomen wanneer het om staddistricten gaat die voornamelijk worden gebruikt om te wonen.73 

Toch vormen woningen een groot deel van de meeste stadsdistricten. De mensen die in een district wonen, 

vormen gewoonlijk ook een groot deel van de mensen die de straten, parken en de neringen ter plaatse 

gebruiken. Zonder behulp van de concentratie van de daar woonachtige mensen kan er weinig gerief of 

diversiteit zijn waar mensen wonen en waar ze zulks verlangen.  Woningdichtheid is zo belangrijk voor de 

meeste stadsdistricten en voor hun toekomstige ontwikkeling, en wordt zo weinig in aanmerking genomen als 

factor van vitaliteit, terwijl het de belangrijkste factor van stedelijkheid is.74 Er moet nu echter ook een belangrijke 

kanttekening geplaatst worden. Logischerwijs is Potsdam niet te vergelijken met een metropole stad en dus 

kan het argument gelden dat de bovenstaande theorie niet geldig is voor een middelgrote stad als Potsdam. 

Jane Jacobs richt haar argumenten namelijk voornamelijk op de metropoolsteden. De identiteitskwestie die 

aan het begin van dit onderzoek aan de orde werd gesteld speelt nu weer op. Er is gesteld dat de groei 

die Potsdam doormaakt, twintig duizend mensen in de komende twintig jaar, opgenomen moet worden 

door het historische centrum omdat zij anders uit verhouding raakt met de periferie. Dit impliceert dat de 

concentratie mensen per definitie omhoog gaat binnen de voorsteden waardoor de theorie van Jacobs wel 

degelijk opgaat voor de voorsteden in Potsdam. De stedelijkheid, in termen van concentratie, gaat zo omhoog 

en de verhouding tussen de periferie en het historische centrum wordt rechtgetrokken. 

3.4.5 Gentrification als strategie

De voorsteden zijn monotoon geworden, met als enig overgebleven functie wonen. Het kleinbedrijf, met 

voornamelijk winkels die de lokale bevolking voorzien, is aan het wegtrekken. De populariteit van de wijk, 

en de daarmee gepaard gaande winstgevendheid voor investeerders, heeft nu geleid tot een monotoon 

gebruikspatroon. Het proces van gentrification kan niet gestuurd worden en er wordt dan ook niet getracht 

dit te doen. Wat wel gedaan kan worden, is zorgen dat de vier kenmerken voor stedelijke diversiteit van Jane 

Jacobs binnen nieuwe toevoegingen in het bestaande stedelijke weefsel geïncorporeerd worden. Dit zal de 

meeste kans van slagen opleveren. 

Meegaand met de gedachtegang van Jane Jacobs en beweren dat steden een hoge woningdichtheid 

en een hoge bebouwingsgraad nodig hebben wordt doorgaans beschouwd als laaghartiger dan de zijde 

kiezen van de mens-etende haai. Ons probleem is niet langer hoe wij mensen dicht opeen in stedelijke 

JacObs. J (1961) Dood en leven van grote Amerikaanse steden,vertaald vanuit het Engels door Maarten Polman, SUN, Amsterdam, p. 195-206.
Idem, JacObs. J (1961),  p. 195-206.
Idem, JacObs. J (1961), p. 195-206.
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agglomeraties kunnen onderbrengen met vermijding van de vernietigende werking van ziekte en slechte 

hygiëne. Het is anachronistisch in deze termen te blijven denken. Ons probleem vandaag de dag is veeleer 

hoe wij mensen in stedelijke agglomeraties kunnen onderbrengen met vermijding van de vernietigende 

werking van apathische en hulpeloze buurten.75 De oplossing kan niet liggen in vergeefse pogingen van de 

stadsplanning in Potsdam om, verspreid door de stedelijke agglomeratie, nieuwe  uitbreidingen te plannen. 

De oplossing moet gevonden worden binnen de besproken theorie van O.M. Ungers. Juist de voorsteden, 

samen met het oude centrum, zijn van levensbelang voor Potsdam vanwege haar architectuur die bepalend 

is voor de identiteit van Potsdam als stad. Het proces van gentrification heeft deze architectuur in haar oude 

waarde hersteld. Juist de historische  delen van de stad die verantwoordelijk zijn voor de identiteit van Potsdam 

moeten versterkt worden. Hier zit dan ook de kernopgave voor Potsdam als stad. 

3.5 CONCLUSIE

Uit de analyses uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de typologische en morfologische 

ontwikkeling van de voorsteden altijd heeft gecorrespondeerd met de politieke en sociaaleconomische 

situatie van Potsdam in de tijd. In de periode voor 1861 wordt zij als landschappelijk element ingezet. In de 

bloeiperiode tussen 1861 en 1900 wordt ze veel functionalistischer gebruikt als opvangnet voor functies 

die niet in het centrum passen. Dit toont dat de voorsteden toen aanpasbaar waren en dat biedt vandaag 

mogelijkheden voor doorontwikkeling van het voorstedelijke weefsel en type, een transformatie.

Ten tweede wordt geconstateerd dat iedere voorstad zijn eigen morfologie en typologie bezit waarmee zij zich 

onderscheidt van de rest van de stad en de andere voorsteden. Ze gedragen zich binnen de besproken theorie 

van Ungers (1978). De Brandenburger Vorstadt bezit momenteel de hoogste dichtheid, een doorontwikkeling 

van het type dat aanwezig is in deze voorstad biedt dan logischerwijs het meeste perspectief voor een 

doorontwikkeling, als verdichting het belangrijkste criterium is. 

Als laatse conclusie wordt de sociale gemengde fase waar de voorsteden nu in zitten als positief beschouwd. 

De beschreven nieuwe negatieve trend moet gestopt worden. We kunnen het proces van gentrification niet 

sturen en we moeten dit ook niet willen doen. Wat wel gedaan kan worden, is zorgen dat de vier genoemde 

kenmerken voor stedelijke diversiteit van Jane Jacobs binnen het nieuwe ontwerp geïncorporeerd worden. 

Dit zal de meeste kans van slagen oplevere en wordt meegenomen als een van de uitgangspunten voor het 

ontwerp.  
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4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk moet gezien worden als een reflectie op het voorgaande deel. Het gaat door op de constateringen 

van de voorgaande analyses. Na de voorgaande morfologische analyses is duidelijk geworden dat de 

voorsteden op een andere manier zijn ontstaan dan het gros van het stedelijke weefsel van Potsdam. Waar 

de Altstadt, de Siedlung en de Plattenbau ontstaan zijn binnen een gecoördineerde stadsplanning, zijn de 

voorsteden veel meer het gevolg van politiek beleid dan dat ze als een bouwkundig element gepland zijn. De 

voorsteden lijken zich te gedragen binnen de theorie van de fringe-belt, wat binnen dit hoofdstuk getoetst gaat 

worden. Deze reflectie dient ervoor om de sociaaleconomische, morfologische en typologische geschiedenis 

binnen een theorie in te kaderen om de gedane analyses tot een systeem te kunnen verheffen waarmee 

conclusies omgezet kunnen worden in ontwerp uitgangspunten. 

4.2 Het principe van de fringle-belt 

Het begrip fringe-belt werd voor het eerst geïntroduceerd door de geografisch onderzoeker Herbert Louis in 

een studie naar ‘Stadtrandzone’ in Berlijn in 1936.76 Hierbij werd het fringe-belt concept voor het eerst ingezet 

als onderdeel van een methodische definiëring van verschillende zones in de stad. In deze studie gaat hij uit 

van een drietal belangrijke vooronderstellingen.77 Ten eerste  zijn er verschillende zones te onderscheiden op 

basis van vorm en locatie binnen een stedelijke gebied. Ten tweede wordt er gesteld dat reeds bestaande 

stedenbouwkundige structuren maar ook sociaaleconomische factoren een kader vormen waarbinnen de 

vormveranderingen in een zone kunnen plaatsvinden. Tot slot kan men patronen herkennen in dergelijke 

zones en hun relatieve compositie die de- morfologische - historie reflecteren waartegen de ontwikkeling zich 

heeft afgespeeld.78 Als we deze vooronderstellingen op Potsdam reflecteren kunnen we de voorsteden als 

een dergelijke zone onderscheiden. 

De stad is op zichzelf een resultaat van middelpuntzoekende energie, maar een fringe belt kan ontstaan op 

het moment dat de energie weer middelpuntvliedend wordt.79 Niettemin gaat het hier allerminst om vormen 

van bebouwing die het gevolg zijn van hoogconjunctuur, met alle explosieve effecten van dien.80 Fringe-belts 

ontstaan juist in periodes van lage groei, wanneer ze zich als een urbane ‘jaarring’ aftekenen in de periferie81. 

Ook in latere stedelijke groeifasen blijven ze als morfologisch element herkenbaar.82 Conzens definitie luidt: 

‘a belt-like zone originating from the temporarily stationary or very slowly advancing fringe of a town and 

composed of a characteristic mixture of land-use units initially seeking peripheral locations’.83

Steden blijken te transformeren via een aantal los van elkaar staande creatieve fasen, ieder met een eigen 

impuls, die naast en over elkaar in het landschap aanwezig blijven.84 Fringe-belts komen voort uit processen van 

interne herstructurering tijdens een lage conjunctuur. Het zijn vaak grote complexen die buiten de stad komen 

te liggen vanwege een gebrek aan ruimte binnen het bestaande stedelijke weefsel al dan niet vergezeld van 

M.P gOnzen (2009) How cities internalize their urban fringes:a cross-cuftural comparison ,University at Birmingham, Birmingham , p.30 
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woningen voor de mensen die er werken. Fringe-belts bevatten vaak losse kleine huizen voor nieuwkomers, 

instituties, industrie gebouwen en grote complexen waarvoor in het centrum geen plaats is. Op het moment 

dat de lage conjunctuur weer overgaat in een fase van snelle ontwikkeling voltrekt de bouwexplosie zich niet 

in eerste instantie in de fringe-belt: de stroom van nieuwbouw gaat er doorgaans overheen, om verder naar 

buiten neer te slaan, de fringe-belt achterlatend als een fossiel van een eerdere ontwikkelingsfase van de 

stad.85

Volgens Whitehand (2009) houden de karakteristieken van de fringe-belt in dat er maar een beperkt wegennet 

aanwezig is met een laag percentage aan radiaal wegen.86 Dit zien we terug in de morfologische analyse als 

we de kaarten van voor 1860 beschouwen. De wegen die ontstaan in Potsdam komen voort uit het verlengde 

van het binnenstedelijke weefsel. Van radiaal wegen is nog bijna geen sprake. Binnen de fringe-belts zijn er 

kavels met zeer grote afmeting aanwezig met vaak instituten of instellingen of architectonische landmarks zoals 

een Barok Paleis. Dit is het tweede kenmerk van de fringe-belt. Het derde kenmerk bestaat uit de heterogene 

kavelopbouw en functieverdeling van de fringe-belt.87 Deze kenmerken komen overeen met de bevindingen in 

de bespreking van de morfologische geschiedenis van de voorsteden van Potsdam in het vorige hoofdstuk. 

Qua dichtheid intensiveert de fringe-belt, nieuwe functies komen dus buiten de binnenste fringe-belt te liggen. 

Er ontstaat een belt-like distributie van kavels die om een bepaalde reden een perifere locatie opzoeken. 

Deze ring kan topografisch geassocieerd worden met stadsringen, zoals ook de stadsmuur. Een fringe-

belt is vaak opgebouwd uit drie sub-belts: de binnenste, middelste en buitenste5. Alle fringe-belts worden 

gekenmerkt door een ontwikkeling van een opgedeelde verspreidde zone tot een compacte verdichte zone7. 

Ook de ontwikkelingsfasen van een fringe-belt kunnen we weer onderverdelen: de  beginnende fase, de 

ontwikkelingsfase en de definitieve fase. Het residuele land gebruikt

De fringe-belt ontstaat vanuit de fixation-line, de oude stadsmuur om de stadsuitbreidingen heen, en in tijden 

van lage groei. Naast een fysieke barrière in de stadsontwikkeling die aangetroffen is in de aanwezigheid 

van de stadsmuur is er namelijk ook sprake zijn van een hiaat in de economische expansie. Grofweg maakt 

Whitehand (2009) een onderscheid tussen periodes van economische voorspoed, waarin grootschalige 

gebieden worden ontwikkeld, en minder gunstige tijden waarin de groei van een stad stagneert en enkel de 

periferie dichtgroeit.88 De voorsteden van Potsdam bevatten veel parken, instituten en paleizen en zijn qua 

morfologie zeer heterogeen. Het perifere karakter trekt een bonte verzameling van programma aan zoals 

barokke paleizen en andere overheidsgebouwen, publieke instanties, militaire barakken, ziekenhuizen of 

fabriekscomplexen. Maar ook kerkhoven en transportstructuren89 Als enige thematische overeenkomst heeft 

deze verzameling baat bij perifere condities. 

De voorsteden van Potsdam behoorden in de 19e eeuw bij hun ontstaan tot de periferie van Potsdam. Ze 

kunnen nu beschouwd worden als post-perifeer. De drie geanalyseerde casestudies: de Nauener, Berliner 

en Brandenburger Vorstadt doorlopen zowel de fases van constellatie, expansie en consolidatie. Uit het 
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voorgaande hoofdstuk kunnen al een paar overeenkomsten van de voorsteden van Potsdam met de fringe-

belt theorie gevonden worden. De voorsteden verdichten geleidelijk. De stedebouwkundige ontwikkeling 

gaat bij groei van de  economie en de bevolking in het interbellum over de voorsteden heen. Samenvattend 

kunnen we de eigenschappen van een fringe-belt in het kort benoemen en tot een definitie komen die we 

hierna verder zullen toetsen op de voorsteden van Potsdam binnen de verschillende periodes van constellatie, 

expansie en consolidatie die zij doorlopen. De definitie waarmee gewerkt zal worden luidt als volgt:

 

Een fringe-belt ontstaat om het oude weefsel van een stad heen in tijden van lage groei of stagnatie nabij 

een fixation-line. De kavelgrootte varieert drastisch, kenmerkend is dat veel grote complexen en parken 

zich binnen de fringe-belt bevinden leidend tot een heterogeen verschijnsel. Ze verdicht zich geleidelijk, de 

sub-belts vertonen hier verschillende gradaties van ontwikkeling. De fringe-belt kent fasen van constellatie, 

expansie en consolidatie. Bij acceleratie van de economie gaat de nieuwe ontwikkeling doorgaans over de 

fringe-belt heen.

4.3 Formatie en expansie

Essentieel in het vormen van een fringe-belt is de geleidelijke transformatie van de continue open ruimte buiten 

de stadsmuur tot een ringweg om de stad heen. Deze ring vormt de basis voor de nieuw te ontwikkelen 

kavels in het binnenste gedeelte van de binnenste belt. De fringe-belt gedraagt zich als een continue 

contactzone tussen de binnenstad en de nieuwe functies buiten de stad. Het kan een gesloten fringe-belt 

worden genoemd aangezien ze zich continu om de stad vormt. De binnenste fringe-belt heeft zich langzaam, 

vaak niet planmatig, ontwikkeld en verdicht buiten de voormalige stadsmuur. Het onderscheidt zich van de 

binnenstad qua morfologie door haar grotere kavels en haar meer open karakter. 

Buiten de gesloten binnenste fringe-belt ontstaan ook verder in de periferie verspreide bouwwerken, fysiek 

losstaand van de binnenste fringe-belt. Functioneel behoren ze echter wel tot de binnenste fringe-belt 

zodoende dus ook in locatie. De kavels staan los van de binnenste fringe-belt en Conzen beschrijft dit 

met het begrip distal extramural: ze liggen op een afstand van de binnenste fringe-belt, in functie zijn zij 

DE AANWEZIGHEID VAN GROTE INSTITUTEN IN DE VOORSTEDEN

eerste kenmerk van de fringe-belt
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echter gelijk. Het onderscheid tussen deze twee is van belang aangezien ze zich beide zeer verschillend 

ontwikkeld hebben in de groei van de stad. Fringe-belt ontwikkelingen in de distal extramural gebeuren vaak 

op geïsoleerde kavels of groepen van kavels en qua functie bevatten zij een andere vorm dan landbouw. In 

Potsdam herkennen we deze kavels die op grotere afstand liggen in de vorm van meerdere kazernes. Veel 

van deze grotere complexen zijn later omringd door de groei van de stad.

Een dergelijke ring, eenmaal ontstaan, creëert zijn eigen omgeving en zijn voorwaarden om verder te 

ontwikkelen in termen van kavel grootte, type en functie. Een fringe-belt vertegenwoordigt zowel mogelijkheden 

als begrenzingen voor ontwikkelingen. In de binnenste fringe-belt is de kavelgrootte meestal een stuk kleiner 

dan de buitenste twee fringe-belts waardoor functies met de behoefte voor een groot kavel doorgaans buiten 

de binnenste belt komen te liggen. 

Behalve de binnenste belt bestaat een fringe-belt ook uit een middelste en een buitenste belt. Er zijn forse 

verschillen tussen deze binnenste en buitenste belts. De binnenste fringe-belt ontstaat vanuit een fixation line 

die voor vaak lange tijd de grens van de gebouwde omgeving heeft aangegeven. Dit laat de intense relatie zien 

van de binnenste fringe-belt met de oude binnenstad. De middelste en buitenste fringe-belt kunnen overal 

ontstaan, mits ze maar op korte afstand van de binnenstad liggen, in verband de afstand tot het centrum. Vaak 

zijn grote complexen met opzet wat verder buiten de stad gezet. In Potsdam kenmerkt zich dit voornamelijk 

in kazernes en oefenplaatsen. In de beginfase van deze twee ringen is de landbouw prominent aanwezig, de 

meest, en vaak enige, belangrijke straten waren de uit de binnenstad komende historische straten en alleëen. 

DE AANWEZIGHEID VAN GROTE PARKEN IN DE VOORSTEDEN

tweede kenmerk van de fringe-belt

BINNENSTE, MIDDELSTE IN BUITENSTE FRINGE-BELT

verschillende morfologische kenmerken
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De twee buitenste belts worden gekenmerkt door kavels die zeer  variëren qua grootte. Woongebouwen 

verrijzen in kleine tot middelgrote afmeting naast instituten en instellingen die in de buitenste twee belts gebouwd 

worden.90 In de buitenste fringe-belt ontstaan veel villa’s vanwege het perifere karakter van deze locatie.91 

Soms hebben woonbuurten zich sneller ontwikkeld dan de fringe-belt waartoe zij behoorden waardoor deze 

uit de fringe-belt vallen en zich ontwikkelen tot een woonbuurt zonder fringe-belt eigenschappen. Dit is wat is 

gebeurd in de Brandenburger Vorstadt.

Functioneel klopt de ontwikkeling van de fringe-belt met de genoemde definitie: grote functies zoals kazernes 

werden van binnen het oude stedelijke weefsel naar buiten gehaald, kleine en grote woningen verschenen om 

deze functies heen. Parken lagen in deze fringe-belt en de woningbouwontwikkeling ging er in het begin van 

de 20ste eeuw overheen. De fringe-belts raakten meer en meer ingevuld, door functies die geen plaats mee 

vonden in het stadscentrum: in Potsdam waren dit voornamelijk kazernes De voorsteden verdichtten meer en 

meer zonder het karakter van de wijk teniet te doen. Het straatbeeld bleef behouden, er werd geïntensiveerd. 

Deze lichte verdichting in plaats van uitbreiding is logisch te verklaren door het water en berglandschap van 

Potsdam. Zou men toentertijd over de fringe-belt heen ontwikkelen, zou de afstand te groot worden. 

Tijdens de periode onder Wilhelm I wordt het leger weer het belangrijkste focuspunt. De ontwikkeling van het 

landschap verdwijnt naar de achtergrond en ook wordt het fonds voor de verschönerung, het immediatenfonds, 

afgeschaft. De Nauener, Jäger en Berliner Vorstadt zien wij verdichten. Binnen de Brandenburger Vorstadt 

zien wij hele nieuwe straten met bijbehorende woonhuizen ontstaan ten behoeve van speculanten. Deze 

behoren duidelijk niet tot de fringe-belt. 

4.4 Consolidatie 

Het proces dat zich voltrekt na een fringe-belt formatie en expansie is de consoliderende fase. Tot de 

mogelijkheden van consolidatie behoren fringe-belt intensificatie, -successie, -reductie of -vervreemding. 

lntensificatie betekent een verdichting in de vorm van een eerder omschreven fringe-belt element. Een 

BOUWKUNDIGE ONTWIKKELING IN HET INTERBULLUM

een ontwikkeling over de voorsteden heen

cOnzen, M.r.g. (1960) Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, Philip, Londen, The institure of British Geographers, publication no. 27, p. 114.
cOnzen, M.r.g. (1960) Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, Philip, Londen, The institure of British Geographers, publication no. 27, p. 115.
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successieve ontwikkeling houdt in dat het ene element met fringe-belt karakteristieken wordt opgevolgd 

door een ander element. Reductie treedt op wanneer typerende percelen worden herverdeeld waardoor 

een lokaal morfologisch coherent segment ontstaat. Woningbouw is de voornaamste aanjager van deze 

ontwikkeling. Tot slot is er de mogelijkheid van fringe-belt vervreemding, wat betekent dat een fringe-belt 

element totaal wordt geïntegreerd in een andere -geplande- ontwikkeling en ze haar specifieke kenmerken 

verliest door deze normalisering. 

Het proces van intensificatie zien wij duidelijk bij de Nauener & Jager Vorstadt waar er tijdens de consoliderende 

fase meer instituten bijkomen. Het Amtsgericht van 1883 en het Neues Stadthaus uit 1902 zijn grote 

complexen die binnen deze voorstad toegevoegd worden. Ook de bouw van de Kaiser Wilhelm Karree, een 

complex van paardenstallen, kan gezien worden als een intensificatie van de fringe-belt. 

GARDEN-ULANEN-KASERNE

1933

KAISER WILHELM KARREE
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In de Berliner Vorstadt is een zelfde ontwikkeling te zien. Naast de aanwezigheid van de Leibgarde-

Husaren-Kaserne komen er nog twee andere kasernes bij. Als eerste de Garde du Corps Kaserne aan 

de Mangerstrasse en als tweede de kazerne aan de Berliner Strasse in het oostelijke deel van de Berliner 

Vorstadt. In de Brandenburger Vorstadt zien we een heel duidelijke proces van vervreemding. De ontwikkeling 

tot een woongebied heeft alle fringe-belt eigenschappen die het had weggenomen.

4.5 Conclusies 

De fringe-belt theorie wordt geaccepteerd en geadopteerd voor de verdere ontwikkelingen van de voorsteden 

binnen dit onderzoek. De voorsteden voldoen aan de kenmerken van de definitie. Het meest duidelijk is de 

binnenste belt. Het overgebleven deel van de binnenste belt kan beschreven worden als de allee die nu op 

de plaats van de voormalige stadsmuur om de stad heen loopt. Voornamelijk in de Berliner, Nauener en Jäger 

NEUES STADTHAUS

1902

LEIBGARDE-HUSAREN KASERNE

1840
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1869

AANWEZIGHEID INSTITUTEN BERLINER VORSTADT

2013: een intensificatie



76

AANWEZIGHEID INSTITUTEN BRANDENBURGER

1869

AANWEZIGHEID INSTITUTEN NAUENER EN JAGER VORSTADT
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Vorstadt zien we bijna alle kenmerken van de definitie terug komen. Tijdens de bouwboom in het interbellum 

is de ontwikkeling over de voorsteden met fringe-belt eigenschappen heen gegaan. De Brandenburger 

Vorstadt is daarentegen in de periode van de consolidatie vervreemd en heeft haar fringe-belt eigenschappen 

verloren.

Met de huidige herstructurering van Potsdam kunnen de voorsteden de functie van fringe-belt weer overnemen 

als in het centrum woningen worden gesloopt of er groei plaats vindt. Het kan zo dienen als opvangnet voor 

functies die geen plaats meer hebben binnen de binnenstad. Tegenover het voltooide werk of het vaste object 

veronderstelt het begrip weefsel de mogelijkheid van transformatie. Het blootleggen van de aanpasbaarheid 

van de voorsteden door de aanwezigheid van haar fringe-belt eigenschappen biedt de mogelijkheden 

voor de versterking van de identiteit. Juist omdat de voorsteden voldoen aan de fringe-belt theorie is zij 

in staat grotere bouwwerken in zich op te nemen, zij heeft dit in het verleden bewezen. Zij kan zo dienen 

om de scheve verhouding tussen periferie en historisch centrum recht te trekken door een implementatie 

van woonprogramma. De identiteit van de voorsteden blijft zo intact, terwijl het woonprobleem kan worden 

opgelost. Iedere voorstad heeft zijn eigen identiteit, morfologie, open of gesloten bouwblokken, en typologie 

en gedraagt zich naar de theorie van Ungers’ Cities within the city. Deze identiteit wordt in het ontwerp 

versterkt. De consolidatie van de drie onderzochte voorsteden gebeurt op verschillende wijzen: Successie, 

intensificatie en vervreemding. De identiteit van deze consolidatie wordt ook versterkt in het ontwerp.





hoofdstuk 5
de architectuur in de 19e eeuw

het kavel
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Inleiding

Dit deel van het onderzoek kan gezien worden als een vervolg op werken van Mielke, Giersberg, Guest 

(1909), Haeckel (1912) en Kania (1926 en 1939). In deze werken wordt nauwelijks gesproken over het 

Mietwohnhaus. In het Bürgerhaus in Potsdam gaat Mielke dieper in op het classicistische bürgerhaus tussen 

1786 en 1820 . Ook Hans-Joachim Giersberg gaat verder in op het bürgerhaus in das bürgerhaus um 1800 

(1965). Ook in Friedrich Mielke’s standaardwerk Potsdamer Baukunst. Das Klassische Potsdam blijven de 

private bouwwerken van de voorsteden buiten schot. U. Bröcker gaat in Die Potsdamer Vorstädte 1861-

1900. Von der Turmvilla zum Mietwohnhaus verder in op de eerste drie typologieën: het wohnhaus, die 

vorstädlichen villa en het Kleinmietshaus. Het  typologische onderzoeking van het Mietwohnhaus blijft hier 

echter onderbelicht ten opzichte van de andere drie. Dit biedt een kans voor een verdere onderzoeking om 

zo het scala compleet te maken.

In de Brandenburger Vorstadt kan het Mietwohnhaus als bepalend voor dit gebied beschouwd worden, het 

is het stadsvormende, het formatieve, type. De drie of vier verdiepingen hoge Mietwohnhäuser staan los, 

eenzijdig of dubbelzijdig ingesloten en worden door middel van een kleine voortuin van de straat gescheiden. 

OVERZICHT VAN DE VIJF CASE-STUDIES

Brandenburger Vorstadt
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Er is geen achtertuin, meestal wordt er gebruik gemaakt van hoven die door meerdere gebouwen ontsloten 

worden. De hoofdingang bevindt zich aan de straatkant, de hof ingang aan de zijkant van het achterhuis, 

als deze aanwezig is. De verdiepingen huisvesten een tot twee woningen per etage, afhankelijk van de 

kavelbreedte dat gebaseerd is op het aantal gevel-assen.  

De plattegrond is rechthoekig of L-vormig en de woonhuizen staan met elkaar in verband. De voornaamste 

bouwperiode van dit type is in de tachtiger en negentiger jaren van de 19e eeuw.  Het onderscheidt zich 

van het Kleinmietshaus simpelweg door het hogere aantal wooneenheden per gebouw. Qua uiterlijke 

verschijning onderscheidt het zich in het aantal verdiepingen en daarmee de steilere verhoudingen in de 

gevel. De navolgende vijf case-studies beslaan de drie te onderscheiden typen van de typologie van het 

Mietwohnhaus: het type met vijf, zeven en negen gevel assen.
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FEUERBACHSTRASSE 5

Voorhuis met zijvleugel

7 woningen met bediende

1 woning zonder bediende

2 winkels

Voorgeschiedenis

4 maart 1893 wordt het huidige kavel, de toenmalige Feldstrasse 5, aangekocht door zimmermeister Ernst 

Maurer. Een nieuw ontwerp voor een woongebouw op dit kavel wordt door hemzelf ingediend op 14 Maart 

1895. 18 december 1895 wordt een tweede versie ingediend, de indeling van de kamers is hier verand-

erd naar de huidige indeling. 6 maart 1896 wordt begonnen met de ruwbouw, 24 augustus 1896 wordt 

deze goedgekeurd door de koninklijke Polizei-Präsident. Op 6 januari 1897 wordt het pand opgeleverd en 

opgenomen in het kadaster. 

Op 25 augustus 1917 doet Ernst Maurer nog een verzoek tot een kleine verbouwing aan de begane grond. 

De representatieve ruimte aan de oostzijde wordt een normale private ruimte en verliest zijn functie als winkel. 

De vensters worden kleiner gemaakt, zichtbaar in de huidige situatie. Op 15 maart 1919 wordt deze verbou-

wing opgeleverd.

27 januari 1939 wordt het eigendom van de woning overgenomen door Günther Kauder. De straat van het 
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pand heet ondertussen de Kronprinzstrasse. Op 26 juni 1942 wordt het dak en de balkons grondig ger-

enoveerd door Dachdeckmeister Scholten. Dit was tot na de wende de laatste reparatie die aan de huidige 

Feuerbachstrasse 5 gedaan is. Tijdens de DDR is het pand zwaar onderhevig geweest aan verloedering. Na 

de wende, is het onderhevig geweest aan gentrification en is er een vijfde verdieping bijgekomen.

Circulatie

In het pand kunnen wij drie circulatie stromen herkennen. De primaire stroom is deze van de hoofdbewoners, 

de secundaire van de bezoekers van de winkels op de begane grond en de tertiaire van de bedienden. De 

entree voor de primaire en secundaire stroom bestaat uit een dubbele deur aan de middelste as die toegang 

geeft tot de onderdoorgang die leidt tot het hof. De deuren, van hout en crème wit geverfd, liggen ongeveer 

een halve meter terug en geven een doorkijk naar binnen. De materialen van de muur van de inham zijn het-

zelfde als het gebruikte gevelmateriaal.

Vanuit de centrale onderdoorgang komen wij uit bij de deur naar het hof die in het verlengde van de entree van 

het pand ligt. Deze deur is van hetzelfde materiaal als de eerder genoemde deur en beschikt ook over een 

ENTREE NAAR HET PORTIEK

Feuerbachstrasse 5

EEN REPRESENTATIEVE RUIMTE AAN DE STRAATGEVEL

Feuerbachstrasse 5

DE PUBLIEKE CORRIDOR 

Feuerbachstrasse 5

CENTRALE ONDERDOORGANG

Feuerbachstrasse 5
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doorkijk, ditmaal naar het hof. De onderdoorgang is breed genoeg voor paard en wagen en werd hier dan ook 

voor gebruikt om zo goederen naar het zijhuis te vervoeren. In de huidige situatie wordt de onderdoorgang 

niet meer gebruikt voor voertuigen op wielen en dient zij als hal voor zowel de bewoners als het advocaten-

kantoor dat er huisvest aan de westzijde. Aan de oostkant van de centrale onderdoorgang bevindt zich de 

entree naar de toenmalige winkel, deze is er nu niet meer. De woning aan deze kant is er nog wel. De winkel 

wordt binnengegaan via een trap van drie treden en een groen geverfde klapdeur van hout met doorkijk. 

Haaks op de onderdoorgang bevindt zich aan de westkant de ingang van het trappenhuis van het voorhuis 

leidend naar een tweede hal van waaruit het trappenhuis ontsloten wordt. Deze tweede hal is te bereiken via 

een klein trapje van drie treden en een klapdeur met een doorkijk. Het trappenhuis ligt parallel aan de centrale 

onderdoorgang en is te bereiken via de genoemde ingang en een gang die negentig graden de hoek om gaat 

vanuit deze deur naar de centrale trappen. Vanuit deze tweede hal wordt ook het advocatenkantoor ontsloten, 

vroeger zat hier ook een winkel waarnaast men aan de achterkant woonde, net als bij de oostelijke winkel.  

Het westelijke deel van de hoofdtrap wordt als eerste als stijgpunt gebruikt waarna de trap draait aan het 

noordelijke deel en vervolgens aan de oostkant omhoog gaat naar de eerste etage. Op deze verdieping 

HET PORTIEK MET ZICHT OP DE ENTREE VAN DE WONING

Feuerbachstrasse 5

EEN REPRESENTATIEVE RUIMTE AAN DE STRAATGEVEL
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bevinden zich twee woningen. De beide woningen worden ontsloten via een houten groen geverfde deur 

met erboven een venster. De oostelijke woning wordt intern ontsloten via een corridor waarop alle ruimtes 

aangesloten zijn. Omdat de westelijke woning naast een gedeelte in het voorhuis ook de zijbeuk omvat, heeft 

de westelijke woning naast de corridor in het voorhuis ook een corridor in de zijvleugel en een hybride ruimte, 

de Berliner Zimmer, die deze twee verbindt. De tertiaire stroom verschilt tussen de oostelijke en de westeli-

jke woning. De oostelijke woning wordt ontsloten op dezelfde manier als de primaire stroom, deze stromen 

kruisen elkaar. De tertiaire stroming voor de westelijke woning wordt ontsloten via het zuidelijke trappenhuis in 

de zijvleugel van waaruit de bediende meteen haar eigen kamer kan bereiken alsmede de keuken. Het ver-

schil in circulatiemodel is te verklaren door de grootte van de woningen te vergelijken, deze oostelijke woning 

is aanzienlijk groter en heeft hierdoor een dergelijke kostprijs dat gescheiden routes van de primaire en tertiaire 

stroom een vereiste is. De regelgeving stelt ook dat er binnen tien meter een mogelijkheid moet zijn om te 

ontsluiten waardoor een extra trappenhuis een noodzaak is. 

Ruimten

Binnen het pand wordt er een onderscheid gemaakt tussen de stationaire, transitie en hybride ruimtes. De 

transitie ruimtes hebben we in het vorige gedeelte uitgebreid besproken. Ze kunnen onderverdeeld worden 

in  het primaire en secundaire trappenhuis en de primaire corridor, een secundaire corridor voor de bediende 

is niet aanwezig. 

Een onderdeel van de transitie ruimten dat nog geen aandacht heeft gehad is de hybride ruimte. In het pand is 

deze aanwezig op elke verdieping in de vorm van de Berliner Zimmer. Deze functioneert zowel als transitie als 

stationaire ruimte. Als stationaire ruimte is zij binnen het sociaal hiërarchisch schema zowel een representatieve 

als een private ruimte. De Berliner Zimmer doet dienst als doorgangsruimte tussen het meer representatieve 

gedeelte van de woning en het meer private gedeelte. De kamer is gepland als eetkamer maar is in feite een 

multifunctionele kamer. Deze ruimte die door zijn slechte belichting meestal ondergeschikt zal zijn aan andere 

ruimtes krijgt een extra ruimtelijke kwaliteit doordat ze georiënteerd is over de diagonaal van het hof.  

Op de begane grond doen twee representatieve ruimten dienst als winkel. Een andere behoort tot de woning 

aan de westkant waar waarschijnlijk de gasten werden ontvangen. De ruimte deed dienst als bibliotheek of 

werkkamer. In de zijbeuk en aan de westelijke achterkant van de voorvleugel bevinden zich de private ruimten 

met als voornaamste functie de slaapkamer, badkamer en het toilet. Het noordelijke deel van de zijvleugel 

bestaat uit de kamer voor de dienstmeid, een keuken en een toilet. De plaatsing van de ruimtes in combinatie 

met het circulatie schema maken duidelijk hoe de routing van de primaire en tertiaire stromen vloeiend in elkaar 

overgaan. De dienstmeid kan te alle tijden alle kamers bereiken onafhankelijk waar de primaire gebruiker zich 

bevindt. 

Licht: aanzicht en doorsnede

Het pand is een vier verdieping hoge negen asser  met een centrale as waar de entree zich bevindt. De 

uitkragingen in de vorm van twee boven elkaar liggende balkons bevinden zich op de 3e en 7e as. De 

gevelopeningen op de begane grond en de eerste verdieping zijn voorzien van ornament aan alle zijden. De 

verdiepingen worden benadrukt in de gevel door een horizontale strook die op iedere verdieping telkens terug 

komt. De bovenste twee verdiepingen hebben alleen aan de boven en onderzijde een ornament, zij het op 
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de bovenste verdieping aan de onder kant zeer bescheiden. De dakrand sluit het geheel af en waarborgt dat 

het schuine dak niet van de straatzijde zichtbaar is. De plaatsing van de deur en de balkons maakt het pand 

leesbaar. Het is duidelijk waar het primaire trappenhuis zich bevindt en waar de woningen zich bevinden. 

De vensters gaan tot bijna de plafond hoogte wat voor voldoende lichtinval zorgt om de diepte van de repre-

sentatieve ruimtes aan de voorkant van het pand tot zes meter te laten gaan. De meer private ruimten aan de 

achterkant zijn vijf en een halve meter diep aangezien deze minder belicht worden. Het aantal ramen per ruimte 

verschilt per type ruimte: de representatieve vertrekken worden belicht door twee of drie vensters, de private 

vertrekken door één venster. Zowel het primaire als het secundaire trappenhuis wordt op iedere verdieping 

belicht door een venster, de corridor is donker. De dakverdieping heeft alleen aan het hof gevelopeningen en 

wordt zo maar van een kant belicht. Hoewel de dakverdieping oorspronkelijk niet bedoeld was voor bewon-

ing, wordt deze verdieping van zowel het voorhuis als de zijvleugel tijdens het proces van gentrification na de 

wende opgehoogd zodat ook dit gedeelte bewoond kan worden. Gevolg is dat er ook vensteropeningen 

opgenomen werden in het dak en dat het dak meer naar voren is komen te liggen waardoor het vanaf de 

straat tegenwoordig zichtbaar is. 
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SELLOSTRASSE 18

voorhuis en zijvleugel

9 gevel assen

8 woningen met bediende

2 winkels

Voorgeschiedenis

Op 13 december 1892 wordt de eerste bouwaanvraag voor de voormalige Waldemarstrasse 18 ingediend 

in opdracht van de bouwheer P. Neuber. 16 februari 1893 wordt de bouwvergunning goedgekeurd. Een 

tweede herziend ontwerp volgt op 13 november 1893. Er wordt meteen gestart met de ruwbouw. De defini-

tieve tekeningen voor de afbouw volgen een jaar later. 

Op 16 februari 1894 worden de uiteindelijke bouwtekeningen aangeleverd door Ernst Petzholtz, de architect 

van het woongebouw. Op 5 maart 1894 worden deze door de Bau-polizei goedgekeurd. 

14 juni 1894 wordt het gebouw opgeleverd. 31 oktober 1894 wordt het souterrain uitgebreid met een aparte 

entree behorende bij Frau Kemmler Bierselbst ten behoeve van haar winkel.
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Op 19 februari 1895 wordt gestart met de aanleg van de riolering en de wateraansluiting. Vanaf 11 Maart 

1944 wordt ook de dakverdieping van de toenmalige Waldemarstrasse 18 gebruikt als noodwoning na ste-

vige bombardementen op de stad. 

 

Circulatie

Binnen dit woongebouw zijn wederom drie circulatiestromen te herkennen. Twee winkels zijn gehuisvest op 

het souterrain en worden ontsloten via een aparte trap vanaf de voortuin. Men komt de woning binnen via de 

entree die aan de vijfde en middelste gevel as gelegen is. Voordat men bij de voordeur is worden er eerst vier 

treden opgegaan. In de hal is vervolgens nog een trap van acht treden aanwezig die naar het portiek leidt aan 

de gevelzijde van het hof. Aan beide zijde bevindt zich een entree naar een woning en in het portiek bevindt 

zich een venster dat uitkijkt over het hof. 

Beide woningen worden na de entree binnengegaan in een diepe corridor van waaruit alle ruimten in het 

voorhuis ontsloten worden. De representatieve ruimten zijn ook onderling verbonden door middel van een 

houten deur. Doordat alle representatieve ruimten behalve met de corridor ook altijd met minimaal een andere 

kamer verbonden zijn kunnen zowel de primaire als de secundaire circulatiestroom zich onafhankelijk door de 

woning begeven. De Berliner Zimmer dient ook in dit huis weer zowel al stationaire als ook als transitie ruimte: 

ze vormt de schakel tussen het voorhuis en het achterhuis en tussen de representatieve en private ruimtes. 

Ruimten

De verschillende verdiepingen zijn qua indeling nauwelijks verschillend. Op het souterrain bevindt ze de winkel 

en achterdoor opslag en wasruimte voor de bovenliggende functies. De representatieve ruimten liggen aan 

de gevel. In de noordelijke woning zijn drie representatieve ruimten aanwezig. De meest noordelijke kamer aan 

het hof is verbonden met de representatieve kamer aan de voorgevel waardoor een kamer en suite ontstaat. 

DE ENTREE HAL

Sellostrasse 18

ENTREE NAAR DE WONING

Sellostrasse 18

DE ENTREE HAL

Sellostrasse 18
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De zuidelijke woning bezit behalve de kamers in het voorhuis ook een zijvleugel met daarin twee private kam-

ers. Het voorhuis wordt met de zijvleugel verbonden via de Berliner Zimmer. Ook hier ontstaat weer een kamer 

en suite wegens de verbinding met een aan de voorgevel gelegen kamer. 

Gevel en doorsnede

De gevel is in zijn geheel in de oude staat gerestaureerd na de wende. De ornamentuur is ook hier weer 

van kalkzandsteen en verwijst naar de klassieke bouwstijl met een kolom en een latei bij ieder raam. Op de 

tweede sluit het ornament om het raam af met een fronton. De ramen op de bovenste verdieping zijn kleiner 

uitgevoerd. Hoe hoger de verdieping hoe minder representatief. Op deze verdieping is dan ook nog alleen een 

omlijsting te vinden. Een sterk uitstekende dakrand beëindigd de gevel op een duidelijke manier. 

Op de derde en zevende as bevindt zich een balkon op de eerste en tweede verdieping waarmee de lees-

barheid van het gebouw wordt versterkt: er zijn twee appartementen aanwezig wat van de straatzijde nu 

zichtbaar wordt. De entree aan de vijfde as, is het midden, zorgt voor de symmetrie. De balkons versterken 

deze symmetrie. 
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SELLOSTRASSE 16

voorhuis en zijvleugel

7 gevel assen

8 woningen zonder bediende

2 winkels

Voorgeschiedenis

De eerste tekeningen voor het pand aan de toenmalige Waldemarstrasse 16 worden gemaakt op 26 maart 

1895 in opdracht van P. Neuber. De architect die voor het pand is aangewezen is Ernst Petzholtz. Op 15 mei 

1895 wordt de bouwaanvraag goedgekeurd. Op 7 juli 1896 wordt het pand opgenomen in het kadaster na 

goedkeuring door de Bau-Polizei. Tijdens de bouw, op 16 april 1896 wordt het pand direct aangesloten op 

het waternetwerk van Potsdam.
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In 1902 wordt het huis verkocht aan Herr Ramm door Schumacher lapuhs, deze had het huis na oplever-

ing van Peter Neuber gekocht. Ook de dakverdieping werd door beide voorgenoemde eigenaren verhuurd, 

voornamelijk aan bedienden van de bewoners. Vanaf 3 Maart 1937 geeft de Bau- Polizei toestemming ook 

de kelderverdieping als woning te verhuren waar deze voorheen als winkel fungeerde. Eis is dat de verdie-

pingshoogte groter is dan 1,80 meter.

Circulatie

Binnen het pand aan de Sellostrasse 16 zijn drie circulatiestromen te onderscheiden. De primaire en secun-

daire gebruikers maakten gebruik van de aan de hof zijde gelegen portiek. Bij binnenkomst van de hal via drie 

treden aan de buitenzijde komt men in het portiek dat van de voorgaande is afgesloten via een enkelzijdige 

houten deur. Het portiek ontsluit aan beide kanten een appartement en aan de westzijde, de kant aan het hof, 

bevindt zich wederom een venster van waaruit men op het genoemde hof uitkijkt. De bedienden woonden 

op de zolderverdieping en maakten ook gebruikt van het genoemde portiek. Op het Souterrain waren twee 

winkels gevestigd: één aan de noordzijde en een aan de zuidzijde. Zij worden apart ontsloten via de trappen 

die van de voortuin naar het souterrain gaan waardoor er hier geen menging ontstaat van circulatiestromen. 

Vanuit het portiek splits de circulatie zich vervolgens op in twee stromen: een van de woning aan de noordzi-

jde en een van de woning aan de zuidzijde. Beide woningen worden ontsloten via een centrale publieke cor-

ridor. In de zuidelijke woning worden alle ruimten via deze corridor ontsloten, in de noordelijke woning liggen 

alle ruimtes behalve de ruimte in de zijvleugel aan de genoemde corridor. De Berliner Zimmer treedt hier op als 

verbindingsruimte. Zij heeft een hybride functie. Ze kan zowel gebruikt worden als verblijfsruimte maar ook als 

onderdeel van de circulatie binnen de woning. De Berliner Zimmer kan gezien worden als de schakel tussen 

het voorhuis en de zijvleugel: de hoekruimte wordt zo optimaal gebruikt in plaats van deze als probleem te 

zien. De schuine blik over het hof maakt van de hoek weer een volledige benutte ruimte. 

Ruimten

Ook in dit woongebouw zijn de plattegronden van de verschillende verdiepingen weer nagenoeg identiek. 

Alleen de dakverdieping wijkt af. Op de dakverdieping bestaat de woning uit drie woonkamers, drie kamers 

voor een bediende en een grote leefruimte en een keuken. De Bau-polizei heeft echter liever niet dat mensen 

op de dakverdieping wonen omdat het niet meer aan het bouwschrift van 1894 voldoet. De dakverdieping 

moet worden leeggeruimd en staat tot aan de wende leeg. 

De hoofdverdiepingen, het souterrain en de drie bovenliggende verdiepingen, bestaan telkens uit twee sepa-

rate woningen. De zuidelijke woning bestaat uit een zimmer, een kammer, een speisekammer en een küche. 

Wegens de kleine afmetingen bevindt zich logischerwijs een niet representatieve ruimte aan de straatkant. De 

noordelijke woning is qua afmetingen een stuk ruimer en beslaat behalve een deel van het voorhuis het gehele 

achterhuis. Ze bestaat uit twee zimmers, een kammer gelegen in de zijvleugel, een speisekammer, een kuche 

en de Berliner Zimmer. De representatieve ruimten liggen aan de voorgevel. De Berliner Zimmer verbindt de 

representatieve ruimten en de private ruimte in de zijvleugel. De küche en de Speisezimmer liggen aan het hof. 
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Gevel en doorsnede

De gevel is opgebouwd uit zeven assen waarvan de tweede en zesde as voorzien is van een balkon op de 

eerste en tweede etage. De bel-etage gaat één meter de grond in en door de beplanting in de voortuin speelt 

zij niet mee in het gevelbeeld. Waar het woongebouw vroeger vijf verdiepingen telde zijn dit er tegenwoordig 

zes door een ophoging van het dak met dakkapellen. Opvallend aan de hedendaagse verschijning van het 

pand is ook de versmalling van de gevelopening van de derde verdieping. Navraag bij de gemeente leert dat 

dit pand, net als vele anders uit de Sellostrasse, totaal verwaarloosd waren in de tijd van de DDR. Zowel het 

dak als de gevel zijn grondig gerenoveerd waarbij sommige kenmerken  van het type verloren zijn gegaan. 

De overige kenmerken van het type zijn bewaard gebleven. De plint heeft een andere verschijningsvorm dan 

de rest van het gebouw. Waar zij vroeger van steen was, is zij na de periode van de gentrification nu ook van 

stucwerk met om en om een laag betonsteen waardoor zij nog steeds qua verschijningsvorm wel degelijk 

afwijkt van de rest van het gebouw.  De scherpe dakrand is aanwezig en het ornament om de ramen heen 

verwijst naar de klassieke tempel met haar kolommen en lateien. De horizontale banden aan de vierde ver-

dieping zijn verdwenen maar de horizontaliteit verdwijnt hier niet door de horizontaliteit van het ornament zelf 

op de genoemde verdieping. De balkons maken het gebouw leesbaar: twee woningen per verdieping. De 

hofgevel is helemaal van stucwerk en het strakke ritme van de voorgevel wordt hier losgelaten ten behoeve 

van de functionaliteit van de plattegrond.
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FEUERBACHSTRASSE 2

5 gevel assen

voorhuis

4 woningen met bediende

Voorgeschiedenis

Op 27 november 1876 wordt het kavel aangekocht door de Zimmermeister Lierip. 

Uit de akta specialia kunnen we halen dat de eerste correspondentie over het te bouwen pand is geweest op 

10 januari 1877. Op 21 maart in 1879 worden de plannen goedgekeurd voor het idee van de bouw van een 

pand op dit kavel. Het gaat om drie aan elkaar gebouwde zelfstandige woongebouwen, waarvan de huidige 

Feuerbachstrasse er een van is, binnen een ontwkkeling. In de akten is verder geen architect te vinden be-

halve Zimmermeister Lierip zelf. We kunnen er zodoende vanuit gaan dat hij het pand zelf ontworpen heeft. 

Op het kavel, op de toenmalige Feldstrasse 2, woonde  voordat de bouw kon beginnen, heer Hegger. Op 17 

augustus 1879 wordt voor het eerst over de sloop gecorrespondeerd. De eerste bouwaanvraag vindt plaats 

op 14 november 1889. Deze wordt goedgekeurd en de ruwbouw begint waarna de uiteindelijke tekeningen 

in 1890 goedgekeurd worden. Op 5 mei 1890 wordt de ruwbouw opgeleverd enwordt het pand door middel 

van een bezichtiging goedgekeurd en geregistreerd door de baupolizei. 

De afbouw wordt vervolgens later goedgekeurd op 1 juli 1891.
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Op 10 Maart 1892 vindt de eerste transformatie plaats aan de Feuerbachstrasse 1. De kelder verdieping 

wordt groter gemaakt en komt naar voren en er komt een nieuwe losse entree voor de begane grond ten be-

hoeve van de winkel. Vanaf 8 augustus 1894 wordt begonnen met het uitwerken van het plan voor aansluiting 

op het waternetwerk van de stad Potsdam. De definitieve aansluiting volgt 10 Mei 1895. In 1937 wordt het 

pand ook aangesloten op het elektriciteit netwerk. 

Circulatie

Binnen het pand aan de Feuerbachstrasse 2 zijn twee circulatiestromen te onderscheiden. De primaire 

stroom heeft betrekking op de bewoners, de secundaire op de bedienden. De entree ligt voor beide groepen 

aan de straatzijde. Het pand is ingesloten aan beide kanten waardoor een entree voor de bediende aan de 

achterzijde, de niet representatieve zijde, niet tot de mogelijkheden behoort. De bediende maakt zodoende 

gebruik van hetzelfde circulatiepatroon als de bewoners.

Vanuit de entree komt men uit in de hal van waaruit een trap van zes treden het portiek ontsluit via een dubbele 

houten deur voorzien van een glazen doorkijk. Het portiek, voorzien van een venster aan de noordzijde, sluit 

zowel aan op de genoemde hal als op het achtergelegen hof. De woning op de bel-etage wordt direct links 

van de hal ontsloten via een houten groenen deur met een bovenlicht erin. De bovenliggende verdiepingen 

worden net als de bel-etage aan de westzijde van het portiek ontsloten. 

Vanuit de binnendeur die naar de woning leidt komt men uit in de publieke hal van waaruit zowel de publieke 

als de private ruimtes ontsloten worden. Ook binnen in de woning maar de diensmeid gebruik van hetzelfde 

circulatiepatroon als de bewoners zelf. 

ENTREE HAL

Feuerbachstrasse 2

ENTREE HAL HOFZIJDE

Feuerbachstrasse 2

PORTIEK

Feuerbachstrasse 2

ENTREE WONING

Feuerbachstrasse 2
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Ruimten

De plattegrond voor alle vier de woningen is nagenoeg identiek. De woningen op de eerste en tweede ver-

dieping wijken af van de woningen op de begane grond en de vierde verdieping vanwege de aanwezigheid 

van een balkon op de als eerste genoemden. 

Vanuit de centrale corridor worden de representatieve ruimtes ontsloten aan de zuidzijde van het pand, de 

private ruimten en de ruimte voor de bediende liggen aan het hof. De representatieve ruimten zijn aan elkaar 

geschakeld via een dubbele houten tussendeur. De meeste westelijk gelegen representatieve kamer sluit aan 

op een kamer aan het hof waardoor hier een kamer en suite ontstaat. Beide zijn zodoende aangesloten op 

de centrale corridor.

Ook bij het ontwerp van dit pand is in de historische plattegrond alleen het onderscheid gemaakt tussen 

een zimmer en een kammer. Dit onderscheidt valt te interpreteren als het verschil tussen de representatieve 

ruimtes aan de straat en de private ruimtes aan het hof. Doordat elk van deze kamer met minimaal één andere 

kamer en de corridor in verbinding staat kunnen de bediende en de bewoners zich onafhankelijk van elkaar 

door de woning bewegen. De zolder werd tot aan de wende niet gebruikt voor bewoning. Het proces van de 

gentrification sins 1995 heeft de er voor gezorgd dat ook dit deel van het woongebouw bezet kan worden. De 

zolderverdieping is tegenwoordig opgedeeld in drie kamers die worden verhuurd aan studenten. 

REPESENTATIEVE RUIMTE

Feuerbachstrasse 2

RUIMTE AAN HET HOF

Feuerbachstrasse 2

REPESENTATIEVE RUIMTE

Feuerbachstrasse 2
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Gevel en doorsnede

De gevel van het pand bestaat uit 5 assen als gevolg van de kavelbreedte. De uitkragende balkons maken 

het gebouw leesbaar: één balkon betekent één verdieping: Een zelfde systeem als er aanwezig is bij de 

Feuerbachstrasse 2. Ook hier versterken de horizontale banden van gips de leesbaarheid van de opbouw 

van het woongebouw. Het ornament verwijst naar de klassieke bouwregels van een kolom met daarboven 

een latei. Het ornament is van gips gefabriceerd en heeft hierdoor geen fysieke functie, het is puur en alleen 

aanwezig ten behoeve van de representatie. Aan het hof wordt al het detail abrupt weggelaten vanwege de 

aanwezigheid van alleen private ruimtes aan deze kant van de woning. 

De vensters lopen vanaf de vensterbank door tot bijna het plafond wat zorgt voor veel lichtinval in de represen-

tatieve ruimtes. Aan het hof hebben de ramen een kleinere afmeting. De representatieve ruimtes hebben twee 

ramen, de private ruimtes één. De gering breedte van het pand, veroorzaakt door het smalle kavel, heeft tot 

gevolg dat er ook een private ruimte aan de straat kant is gepositioneerd: de kamer die in verbinding staat met 

de aan het hof gelegen kamers. De terug liggende raamopeningen, van binnenuit bekeken, worden aan de 

bovenkant voorzien van een ronde afwerking in het stucwerk, van de buitenkant wordt alleen het rechthoekige 

kozijn waargenomen. 

De dragende muur, parallel aan de gevel, deelt het woongebouwen in tweeën. De corridor komt te liggen aan 

de noordzijde wat ervoor zorgt dat de representatieve ruimtes een diepte kunnen hebben van zes meter, de 

een meter twintig breed. De overige ruimte wordt gebruikt door de kamers aan het hof. 
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CLARA-ZETKIN-STRASSE 16

voorhuis en zijvleugel

5 gevel assen

3 woningen zonder bediende

Voorgeschiedenis

Het Bouwverzoek voor dit woongebouw wordt op 4 september 1888 Ingediend bij de Polizei-president van 

de Bau-Polizei. Hofbau- en Hofmauermeister Ernst Petzholtz heeft het  gebouw gebouwd en ontworpen in 

opdracht van Marie Hintze. Ook hier wordt weer middels drie officiële aktes gewerkt: Toestemming voor de 

ruwbouw, toestemming voor de afbouw en de opname van het gebouw in het kadaster. 

Zimmermeister van de verschillende appartementen was Herr Schmidt waarbij er natuurlijk voornamelijk aan-

dacht naar het appartment van Marie Hintze op de bel-etage ging. Op 24 september 1889 keurt de konin-

klijke Polizie-Präsident Bogdt Geut het pand goed na een bezichtiging waarna registratie in het kadaster in 

oktober volgt. 13 augustus 1895 wordt zowel een waterleiding aangelegd onder verantwoordelijkheid van de 



122

Zimmermeister Herr Schmidt. Deze wordt, na goedkeuring in de vorm van een officiële akte, op het straten-

kanaal aangesloten. Er wordt gezorgd voor afwatering van de was faciliteiten in de kelder, voor een bad op 

alle verdiepingen en ook voor een wc op alle verdiepingen. Ook worden alle keukens aangesloten op het 

waternetwerk van de stad. Het pand wordt in 1895 van stroom voorzien, voor zover op te maken valt uit de 

bouwakten. Op 22 november 1895 wordt het na goedkeuring aangesloten op het electriciteitsnetwerk van 

de stad. 

Circulatie

Binnen dit woongebouw is voor het eerst alleen sprake van de primaire circulatiestroom: de bewoners. Men 

komt het gebouw binnen via een kleine veranda waar de voordeur zich aan begeeft. Via een grote rechthoe-

kige deur van hout betreedt met de hal al vanwaar men uitkomt op het portiek van het gebouw dat zich be-

geeft aan de hofzijde. De hoofdwoning van mevrouw Hintze wordt ontsloten aan de westzijde van de corridor. 

Vanuit de centrale corridor van deze woning heeft men toegang tot de twee representatieve woonruimten, 

de Berliner Zimmer, de küche en het toilet. De speisezimmer ligt direct aan de keuken. Ook in deze woning 

verbind de Berliner Zimmer de publieke ruimten en private ruimten met elkaar waardoor zij wederom zowel de 

PLATTEGROND BEL-ETAGE
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functie van transitieruimte als ook stationaire ruimte heeft. In ze zijvleugel bevinden zich twee private vertrekken 

die zich openen naar het hof toe en ontsloten worden door de genoemde Berliner Zimmer. 

De bovengelegen woningen worden op eenzelfde manier ontsloten. De noordelijke kamer aan de gevel heeft 

toegang tot een balkon. Opmerkelijk is dat we in de historische plattegronden uit het archief twee entrees 

naar de woning zien: een die logischerwijs uitkomt op de corridor en die direct uitkomt in de kamer gelegen 

aan het genoemde balkon. 

Ruimten

De woning van Marie Hintze wijkt in plattegrond nauwelijks af van de twee bovengelegen woningen. Het enige 

verschil is de extra kamer die de bovengelegen woningen bezitten aan het balkon en het balkon zelf, dat de 

woning van Marie Hintze niet bezit. Er is in alle woningen geen kamer voor een bediende aanwezig. 

Alle kamers in het voorhuis zijn zowel aan de corridor verbonden als ook aan een andere naastgelegen kamer. 

De zuidelijke representatieve kamer is verbonden met de Berliner Zimmer via een houten deur waardoor een 

chambre en suite ontstaat. 
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Gevel en doorsnede

De gevel van de Clara-Zetkin-Strasse 16 bestaat uit vijf gevel assen. De gevel zelf is weer opgebouwd uit drie 

delen, wat een uitzondering is in de voorstedelijke typologie van het Mietwohnhaus. De linker twee assen 

komen komen ligt naar voren en wordt bekroon met een fronton. De meeste representatieve ruimte wordt zo 

ook in de gevel benadrukt. 

Ook de meeste rechtse gevel as wordt benadrukt vanwege de entree aan deze kant. De benadrukking van 

deze twee vlakken in de gevel laat de derde en vierde gevel as terug liggen wat zorgt voor een asymmetrische 

verschijning van het gebouw. Ook in dit pand lopen de vensters aan de representatieve zijde van het gebouw 

vanaf de vensterbank bijna helemaal door tot aan het plafond wat een uitstekende belichting teweeg brengt. 

Opvallend aan de hofgevel zijn de twee ramen in de hoek van het hof. De regelgeving die gaat over de 

abstandsflächen stelt dat een raamopening vanwege de brandveiligheid pas op 0,4h van de raamopening 

van de tegenoverliggende gevel mag liggen. De hoekoplossing in de voorgaande casestudies laat zien hoe 

de inkeping van de hoek bij de Berliner Zimmer dit probleem oplost waardoor het raam van de zijvleugel 

inderdaad op voldoende afstand komt te liggen. Bij dit woongebouw zien we echter bij de berliner Zimmer 

twee tegenover elkaar liggende ramen wat volgens de genoemde regelgeving niet mogelijk zou moeten zijn. 

DETAIL VENSTER DERDE VERDIEPING

rechts onder

DETAIL VENSTER TWEEDE VERDIEPING

links onder

DETAIL VENSTER EERSTE VERDIEPING

rechts boven

DETAIL VENSTER BEGANE GROND 

links boven
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AANZICHT GEVEL

1:200

DOORSNEDE

1:200





hoofdstuk 6
een typologische doorontwikkeling

het kavel
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6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk kan gezien worden als een kritiek op het functionalistische gedachtegoed. De ontkenning van 

historie, locus, historische lagen en de sociale en ruimtelijk ontwikkeling van de morfologie en typologie door 

het functionalisme heeft gezorgd voor een ontkenning van de continuïteit, evolutie en transformatie van types 

en morfologie. De pure functionele lezing van type en morfologie in plaats van een lezing waar zij gezien wordt 

als resultaat van een dynamische en doorlopende sociale, culturele en ruimtelijke processen leidt tot een 

verlies van identiteit door de breuk met het verleden. 

In deze doorontwikkeling gaan we uit van deze reeds aanwezige kwaliteit in de bestaande typologie en 

morfologie. De historische morfologie en typolgie wordt als instrument gebruikt voor de te realiseren 

bouwopgave. Zij heeft bewezen in het verleden te werken waardoor zij dit in de toekomst waarschijnlijk ook zal 

doen. Het gaat erom structureel een bepaald programma op te vangen, een functionalistische visie heeft hier 

weinig zin aangezien de functie continu door de tijd verandert. Op zowel het kavel met de afmetingen van de 

5,7 en 9-asser worden in totaal acht doorontwikkelingen gemaakt die moeten laten zien of een typologische 

doorontwikkeling perspectief oplevert voor een locatie gebonden ontwerp in de Brandenburger Vorstadt.

Voor zowel het bouwvolume, de gevel als de plattegrond zijn er regels opgesteld, afgeleid van de vijf case-

studies waarmee 8 rationele, functioneel-indifferente doorontwikkelingen van het type worden uitgevoerd. Het 

uitgangspunt is hier een rationele doorontwikkeling met als belangrijkste criteria een maximale verdichting op 

het kavel. De rationele doorontwikkelingen dienen als hulpmiddel voor de drie locatie gebonden ontwerpen 

in de Brandenburger Vorstadt. 

6.2 Een verdichting

Het criterium van verdichting wordt ingezet als oplossing voor de hoofdvraag van dit onderzoek, mits de 

architectonische identiteit intact blijft om zo de verhouding tussen de periferie en het historische centrum 

recht te trekken. Vaak zijn het niet de zittende bewoners die van deze vernieuwing profiteren, maar de nieuwe. 

Binnen de theorie van de gentrification moeten we hier echter niet vergeten dat beide, zolang de sociale mix 

gewaarborgd blijft, wel degelijk onderdeel zijn van dezelfde trend. Critici zeggen dat herstructurering   gericht 

moet zijn op het op het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de zittende bewoners.92 Hier ligt de 

opgave: het nieuw te injecteren programma moet de wijk als geheel verbeteren en voor zowel de nieuwe als 

de oude bewoners een verbetering zijn. Het probleem is de oplossing.

Dit is mogelijk in de voorsteden omdat er ten eerste geen verdringing van de oude bewoners plaats vindt. 

Momenteel is er een goede mix van sociale klassen aanwezig, het is belangrijk deze in stand te houden en 

te verbeteren aangezien het een van de populairste wijken van Potsdam betreft. Hoe meer mensen hier, op 

de genoemde voorwaarden, kunnen wonen des te beter is dat voor de identiteit van de voorsteden is. Het 

zal gaan om stedelijk vernieuwingsbeleid op woning en buurt niveau, niet om grotestedenbeleid. Het gaat 

er bovenal om wat we doen met de toekomstige woningbehoefte van Potsdam. Kiezen we opnieuw voor 

een grootschalige uitleg die de verhoudingen tussen binnenstad en periferie nogmaals uit elkaar trekt of 

gaan we voor binnenstedelijke injecties in de buurten die al als goed worden gezien? In dit onderzoek  wordt 

gekozen voor het laatste. Kleinschalige stedelijke injecties op kavel en blokniveau kunnen de woningvraag 

92 aviDar P., haviK K. & MUlDer D. (2007) Gentrification, OASE Journal, juli 2007, nummer. 73, NAi Publishers, Rotterdam
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opvangen van de komende decennia waarbij geprofiteerd kan worden van het huidige positieve karakter 

van de voorsteden. Een vaak identiteit loze suburbane uitleg kan hiermee voorkomen worden. Een grotere 

dichtheid in de voorsteden, zonder een suburbane uitbreiding, zorgt er voor dat de verhoudingen tussen stad 

en periferie weer deels hersteld worden. Dit betekent dat de identiteit van Potsdam meer bepaald wordt door 

het historische gedeelte, wat uiteindelijk de enige niche is die Potsdam nog heeft: de architectuur. De identiteit 

van Potsdam bestaat uit haar historische architectuur die aanwezig is in het oude centrum en de voorsteden, 

samen vormen zij het huidige centrum. 

6.3 Het bouwvolume

Het bouwvolume wordt bepaalt door een voorhuis en eventueel een zijvleugel. Een ontwikkeling zoals in 

Berlijn waar wij ook al achterhuizen zien was in Potsdam nog niet aan de orde. Binnen het type van het 

Mietwohnhaus zijn drie subtypen te onderscheiden: de 5-asser, 7-asser en de 9-asser. Met as wordt hier 

gevel as bedoeld. De breedte van het kavel bepaalt zo hoe de gevelopbouw eruit ziet. De verschillende kavel 

breedtes zijn zodoende een vermenigvuldiging van het aantal assen. Uit de case-studies blijkt dat de as een 

breedte heeft van 2,5 meter. De gevel met vijf assen heeft zo een breedte van 12,5 meter, de gevel met zeven 

assen 17,5 meter en de gevel met negen assen heeft een breedte van 22,5 meter. De diepte van het kavel 

varieert. Voor deze doorontwikkeling wordt echter een diepte van vijfendertig meter aangehouden, dit is de 

meeste voorkomende diepte. 

De doorontwikkelingen van het voorgaande voorstedelijke type wordt dan ook onderverdeeld in de drie 

genoemde aantal gevel assen. Vervolgens wordt er een strategie opgesteld voor een doorontwikkeling met 

als belangrijkste criterium het bereiken van een maximale verdichting op het kavel. De eerste stap is hierin de 

maximalisatie van het bouwvolume. Als tweede wordt er rekening gehouden met de belichting. Uit de case-

studies uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het volume dat van twee kanten daglicht ontvangt twaalf meter breed 

is. De zijvleugels, die aan een kant daglicht ontvangen, zijn vijf meter breed. De aanwezigheid van een corridor 

in het voorhuis maakt dat de diepte geen tien meter is maar twaalf.

Als derde stap woren de bouwkundige regels binnen Brandenburg toegepast. Het maken van een opening 

in de gevel is niet mogelijk op de kavelgrens zelf. De gevel moet vijf meter terug liggen van de kavelgrens wil 

er een gevelopening gemaakt worden. Als het naastgelegen gebouw terug ligt dient er een minimale afstand 

aangehouden te worden van twee en een halve meter. Binnen de voorsteden is het ook noodzakelijk dat er 

minimaal drie meter wordt afgeweken van de kavelgrens aan de straatkant om zo het straatbeeld intact te 

houden. Als vierde criteria is de doorwaadbaarheid van het kavel een voorwaarde. Brandvoorschriften stellen 

dat men de mogelijkheid moet hebben zich van de straatkant naar de kant van het hof te begeven, dit is 

noodzakelijk zodat de brandweer bij de achtergelegen woningen kan. De binnenkant van het blok is binnen de 

Brandenburger Vorstadt een semi-openbare ongedefinieerde ruimte die publiekelijk bereikbaar is. Dit karakter 

wordt in deze bouwopagave gehandhaafd: het gaat puur en alleen om een maximale verdichting op het kavel, 

de huidige identiteit van de voorstad moet intact blijven.

6.4 De plattegrond

De plattegrond maakt, zo blijkt uit de voorgaande case-studies alleen een een onderscheid tussen een 

Zimmer en een Kammer. Er is sprake van functionele indifferentie. De investeerder liet de verdere indeling 

over aan de bewoners. Het enige onderscheid dat er is, is dat tussen representatieve en private ruimten. De 
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representatieve ruimten liggen logischerwijs aan de straatkant, de private ruimten aan de kant van het hof. De 

ontsluiting gebeurt via een portiek aan de achterzijde van waaruit de woning wordt ontsloten. De woningen 

zelf bestaan uit een publieke corridor van waaruit de representatieve ruimten en de Berliner Zimmer wordt 

ontsloten. Vanuit de Berliner Zimmer wordt de private corridor ontsloten waaraan de private vertrekken zich 

bevinden. De Berliner Zimmer kan gezien worden als de schakel tussen de publieke en de private ruimten. 

Deze ordening van ruimten wordt in de doorontwikkeling als leidraad gebruikt waarbij de Berliner Zimmer 

wordt ingezet als oplossing voor de hoek. 

6.5 De gevel

Het gevelbeeld aan de straatkant wordt voornamelijk bepaald door een gepleisterde gevel waarop het 

ornament is toegevoegd. Alleen de voorgevel is representatief, het hof bestaat volledig uit pleisterwerk.

Het ornament verwijst naar een klassieke draagconstructie van kolommen en een bovenliggende balk, de 

latei. Deze ligt heel miniem naar voren zoals blijkt uit de detailopname van de gevelopeningen in het vorige 

hoofdstuk. Overheersend in het gevelbeeld is de horizontale geleding: zij maakt het gebouw leesbaar door 

de benadrukking van iedere verdieping. Deze horizontale band bestaat uit hetzelfde pleisterwerk of is van 

kalkzandsteen. De kalkzandsteen wordt dan vaak in een andere kleur aangebracht als het pleisterwerk zoals 

blijkt uit de casestudies, meestal in rozerood (appelbloesem), paars (heidekleur), geel en blauw. Binnen de 

horizontale band zijn de dorpels geïncorporeerd, zij steken uit. De historische dak verdieping wordt afgesloten 

met een sterker gedefinieerde horizontale band dan de overige verdiepingen. 

In de doorontwikkeling is er sprake van een driedeling van plint, middenstuk en afsluiting, die terug ligt. Het 

gebouw wordt van voren eigenlijk twee keer afgesloten. Eerst op de derde verdieping, overeenkomstig met 

de typologie. In plaats van kleinere vensters, zoals vroeger vanwege het minderwaardige karakter van deze 

verdieping , zitten er nu juist grotere vensters. Deze verdieping vormt een band. In de besproken case-studies 

wordt geconstateerd dat sommige van hen zijn opgehoogd met een verdieping waardoor zij nu bestaan uit 

vijf verdiepingen. Dit wordt binnen de doorontwikkeling overgenomen. De opgehoogde verdieping wordt 

als volwaardig beschouwd maar refereert wel aan de oude typologie. De verdieping is ontworpen met een 

minieme setback. Het doorlopende balkon benadrukt deze setback. Verder hoeven de ramen niet meer 

voorzien te zijn van een kruisraam omdat de ramen tegenwoordig tegelijkertijd kunnen draaien en kiepen. De 

ruimten worden functioneel indifferent ontworpen, er dient dus ook aan alle ramen een balkon te zijn zodat 

iedere functie erin kan. De historische balkons komen terug in hun originele verschijning, de toegevoegde 

balkons zijn ontworpen als Franse balkons.  

Alle vijf de casestudies bezitten een plint van één verdieping van kalkzandsteen in de voorgenoemde kleuren. 

Het adopteren van de punten van diversiteit van Jane Jacobs betekent voor het ontwerp dat de plint ingezet 

wordt als commerciële ruimte. Dit wordt benadrukt doordat iedere opening aan de plint twee gevel-assen 

beslaat. Hierdoor verdwijnt de directe entree naar het souterrain. De kelder die hierdoor ontstaat wordt ingezet 

als berging. 

In de gevel aan het hof wordt de horizontale band  eruit gehaald, het hof is niet representatief voor het gebouw 

als geheel. De ruimtes aan het hof zelf zijn echter wel representatief en dus blijft het ornament rondom het 

venster gehandhaafd. 
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AANZICHT HOFGEVEL 
maquette foto, hekwerk van de balkons is niet aanwezig
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AANZICHT STRAATGEVEL 
maquette foto, hekwerk van de balkons niet aanwezig
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HET WOONGEBOUW MET 5 GEVEL ASSEN

voorhuis, zijvleugel en achterhuis
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HET WOONGEBOUW MET 7 GEVEL ASSEN

voorhuis, zijvleugel en achterhuis
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HET WOONGEBOUW MET 7 GEVEL ASSEN

voorhuis en middenvleugel
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HET WOONGEBOUW MET 7 GEVEL ASSEN

voorhuis, middenvleugel en achterhuis
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HET WOONGEBOUW MET 9 GEVEL ASSEN

voorhuis, zijvleugel en achterhuis
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HET WOONGEBOUW MET 9 GEVEL ASSEN

voorhuis, achterhuis en aan beide zijde een zijvleugel
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HET WOONGEBOUW MET 9 GEVEL ASSEN

voorhuis en middenvleugel



148



149

HET WOONGEBOUW MET 9 GEVEL ASSEN

voorhuis, zijvleugel en achterhuis





hoofdstuk 7
het ontwerp van drie woongebouwen

het kavel
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SITUATIE DRIE ONTWERPEN 
Brandenburger Vorstadt

SITUATIE DRIE ONTWERPEN 
maquette foto
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INLEIDING

In de typologische doorontwikkeling zagen wij een reeks die gebaseerd was op de meest voorko-

mende diepte binnen de Brandenburger Vorstadt. Het aantal verdiepingen is gebaseerd op de case-

studies uit hoofdstuk vijf. In dit hoofdstuk wordt nog een stap verder gegaan. De grenzen van de 

maximaal mogelijke verdichting worden opgezocht. Het bieden van meerdere ontwerpoplossingen, 

gebaseerd op het onderzoek naar de typologie binnen het stedelijke weefsel van de Brandenburger 

Vorstadt dient als antwoord op de hoofdvraag om zo het woonprobleem op te lossen en de identiteit 

van deze architectonische niche te vergroten. Zowel op het kavel met vijf, zeven en negen gevel assen 

wordt een ontwerp gemaakt waarmee aangetoond wordt dat een rationele doorontwikkeling van het 

type werkt.

SITUATIE DRIE ONTWERPEN 
maquette foto
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HET WOONGEBOUW MET 5 GEVEL ASSEN

voorhuis met zijvleugel en twee achterhuizen met toren

vijf gevel assen

24 woningen zonder bediende

2 winkels

Als gesteld ligt de breedte van de kavels vast, de diepte varieert echter. In het eerste ontwerp, op het kavel 

van vijf gevel assen, wordt dan ook de diepte opgezocht. Voor het ontwerp op het kavel toebehorend aan het 

type met vijf gevel assen zijn de grenzen van verdichting opgezocht binnen de afmetingen van het kavel. Het 

gekozen kavel heeft een diepte van 67 meter wat mogelijkheden biedt voor een extra hof. 

Ook de mogelijkheden van het gebruiken van de hoogte worden onderzocht en ook deze blijkt weer samen 

te hangen met de breedte van het kavel. De brandvoorschriften van Brandenburg schrijven voor dat er tot 

een hoogte van 32 meter gebouwd mag worden gebruik makende van één trappenhuis en één lift. Wil men 

hoger bouwen zal er gezorgd moeten worden voor de aanwezigheid van een brandtrap. Binnen het geringe 

oppervlak van de achterhuizen, die twaalf en een halve meter meet aan beide zijden, is het inbrengen van een 

brandtrap geen optie. De maximale hoogte wordt dan ook gesteld op 32 meter, wat een ophoging van vier 

verdiepingen betekent. Beide achterhuizen worden met dit volume verhoogd waardoor er op dit kavel nu 24 
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AANZICHT VOORGEVEL
1:200

woningen worden gerealiseerd. In het historische type was er een maximum van vier woningen, zoals uit de 

case-studie van de Feuerbachstrasse 2 blijkt. De woningplattegronden worden afgeleid van de typologische 

doorontwikkeling waarin de Berliner Zimmer weer de schakel vormt tussen de representatieve en private 

ruimten. De representatieve ruimten bevinden zich aan de voorgevel aan de zijde waar men het hof binnen-

komt, de achterhuizen, voor de woningen aan de hoven. De private vertrekken bevinden zich of in de zijvleugel 

of aan het hof van het blok. Op de begane grond bevinden zich drie lobby’s en twee commerciële ruimten. 

De laatste bevinden zich in de zijvleugel. De kelder verdieping dient als opslagruimte.
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MAQUETTE FOTO
1:50

De gevel van de torens veranderen ook mee met het ontwerp van een toren.  Als eerste komen de horizontale 

banden van kalkzandsteen terug. Het gebouw is hier weer representatief, het doet mee in het hoogbou-

wensemble. Vanaf de vijfde verdiepingen worden de vensters breder gemaakt, overeenkomstig met de rede 

die voor het breder maken van de bovenste verdieping van de voorgevel wordt aangevoerd. Het breder mak-

en van de vensters levert ook een meer verticale geleding van de gevel op. Dit wordt versterkt in de zevende 

en achtste verdieping waar de vensters in tweeën worden opgedeeld. In de gevel van de bovenste verdieping 

wordt op de latei na, die noodzakelijk is, al het ornament weggehaald. De vensteropening blijft zo gelijk, maar 

het verticale effect dat zo bereikt wordt is groot, het vormt de afsluiting van het woongebouw. 



158

PLATTEGROND DERDE VERDIPEING
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SITUATIE 1:1000
maquette foto

DETAILOPNAME TOREN
maquette foto
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DETAILOPNAME VOORGEVEL
maquette foto
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PLATTEGROND MIDDELSTE TOREN VERDIEPING 5 & 6
1:200

PLATTEGROND ACHTERSTE TOREN VERDIEPING 5 & 6
1:200
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DETAILOPNAME VOORGEVEL
maquette foto
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HET WOONGEBOUW MET 7 GEVEL ASSEN

voorhuis met middenvleugel en een toren

zeven gevel assen

20 woningen zonder bediende

1 winkel

In het ontwerp voor het woongebouw met zeven gevel-assen wordt voor een verdere verdichting gekozen 

met het type van het voorhuis en de middenvleugel. Het kavel is aan beide zijden bebouwd door alleen een 

voorhuis, er zijn op de naastgelegen kavels geen zijvleugels aanwezig. Dit biedt mogelijkheden voor een 

verbreding van de middenvleugel. Er kunnen zo openingen in de gevel worden gemaakt op 2,5 meter van de 

kavelgrens, in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de abstandflächens. De verbreding 

van de middenvleugel levert zo de mogelijkheid op ook hier aan de achterkant een verhoging aan te brengen 

waardoor er een woongebouw ontstaat met twintig woningen. 
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VOORAANZICHT
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SITUATIE 
maquette foto
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PLATTEGROND TOREN VIJFDE EN ZESDE VERDIEPING
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PLATTEGROND DERDE VERDIEPING
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HET WOONGEBOUW MET NEGEN GEVEL ASSEN

voorhuis met twee zijvleugels en een achterhuis met een toren

negen gevel assen

35 woningen zonder bediende

2 winkels

Vanwege de grote breedte van dit kavel wordt het in dit ontwerp mogelijk een brandtrap binnen een construc-

tieve kern te incorporeren. De mogelijkheid van een brandtrap, die in het ontwerp wordt verwezenlijkt met een 

‘wokkeltrap’, maakt een hoogte tot zestig meter mogelijk. Hoger is ook niet wenselijk aangezien het dan boven 

de rest van het hoogbouwensemble in Potsdam uit zou steken. De toren wordt ontworpen als een drietrap-

per. Het onderste gedeelte doet mee met de Plattenbau complexen van 30 meter hoogte, het middelste 

gedeelte doet mee met de Plattenbau torens van 45 meter hoogte en de top van de toren doet mee met de 

historische kerktorens. Er wordt voorgesteld de toren niet als een einzelgänger te ontwerpen. Net zoals de 

Plattenbau torens in een ensemble van overwegend drie staan, moet dat ook hier gebeuren zodat zij mee 

doet in het stedelijke hoogbouwensemble en niet wordt opgevat als een los stedelijk element. Vanwege de 

vatbaarheid van dit onderzoek is het ontwerp van het ensemble niet meegenomen, maar het is des te meer 

een voorwaarde voor het ontwerp.
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In de Plattegrond van het de lager gelegen verdieping aan het hof is te zien hoe de Berliner Zimmer de 

vervormingen die de vorm van het kavel met zich meeneemt, opvangt. Op de begane grond zijn net zoals 

bij de voorgaande twee ontwerpen twee lobby’s aanwezig en in de zijvleugel en het voorhuis bevinden zich 

commerciële ruimten. De kelder verdieping wordt ingezet als parkeergarage die men via een auto lift aan de 

rechterzijde van de voorgevel binnenkomt. 

De gevel van de toren is hetzelfde opgebouwd als de vorige twee besproken torens. In het bovenste deel 

wordt de tweedeling van het raam in het middelste gedeelte doorgetrokken in een verticale band waardoor 

de verticaliteit benadrukt wordt. De toren wordt afgesloten met een kroon die toren laat opgaan in de lucht. 
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SITUATIE 
maquette foto

conclusie

Het gebruiken van de diepte van het hof en het gebruiken van de hoogte levert een verdichting op van factor 

vijf. De functioneel indifferente ruimtes nemen het programma, dat bestaat uit woningen, goed op. De vorming 

van het type naar de locatie levert ook geen problemen op. De Berliner Zimmer vangt alle vervormingen op. 

Het voorhuis blijft meedoen met de overheersende typologie in de straat, terwijl het achterliggende gedeelte 

de hoogte in gaat en meedoet in het hoogbouw ensemble, bestaande uit torens in de Plattenbau typologie 

en historische kerktorens. De verdichtende strategie werkt en laat zien dat een groot deel van het woonpro-

gramma opgevangen kan worden binnen de historische stad voordat wij op uitbreiding van de bestaande 

stad moeten overgaan.
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AANZICHT HOFGEVEL TOREN
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PLATTEGROND TOREN VERDIEPING 5,6 & 7
1:200

BERLINER ZIMMER
interieur
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