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Voorwoord 

Het afstuderen aan de Technische Universiteit van Eindhoven kenmerkt zich door een 

hoge mate van vrijheid in het ontwikkelen van een project. De student definieert zijn eigen 
opgave voor een zelf gekozen locatie dat op een zelf te ontwikkelen methode ontworpen 

client te worden. De student is gelijktijdig opdrachtgever en architect. Deze gespleten 

positie opent de weg naar zelfverwezenlijking. 

Dit gegeven heeft mij geprovoceerd om mijn persoonlijke voorkeur in stijl, vorm en 

ontwerpstrategie te ontwikkelen. Berlijn vormde het decor voor dit ondernemen. Om 

tot een eigen stelling voor mijn afstudeeropgave te kunnen komen werd het experiment 

niet geschuwd. Dit leidde tot een proces waarin het uiteindelijke product obscuur bleef. 

Ik heb gezocht naar het typische van Berlijn, maar heb uiteindelijk een onbekende kant 
van mijzelf gevonden. 

In de ontwikkeling van het afstudeerproject stond ik er niet alleen voor. Hier wil ik graag 

iedereen bedanken voor hun geduld en ondersteuning. In het bijzonder gaat mijn dank 

uit naar mijn begeleiders; prof. dipl.-ing. Christian Rapp, dr. Jacob Voorthuis en prof. dr. 

Bernard Colenbrander. De discussies, de aanbevelingen en voornamelijk de aansporingen 

zaken af te ronden gaven het project rich ting en, heel belangrijk,, een eind. Mijn ouders 

wil ik graag bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Een speciale vermelding gaat 

uit naar Jana Heidacker, die gedurende het proces mij scherp hield, bleef navragen en 

mij altijd weer de motivatie gaf door te gaan. 

Hans Ringenier 

Eindhoven, juli 2009. 
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Algemene Samenvatting 

Berlin 
De formele context van de opgave. 
Een stedelijkheid dat door het project gerepresenteerd wordt. 

B-Seite 
Een verwijzing naar de informele context. De aard van het alledaagse random 
het grondstuk van de ontwerplocatie. 8-seite verwijst naar de achterkant van 
een single, zoals insiders weten zijn hier de meer experimente/e songs te vinden. 
De A-kant is eerder mainstream, op de 8-kant laat de artiest zijn karakter veel 
sterker zien, dat wat de artiest in wezen eigenlijk wit zijn; creatief. 

BLOCKBUSTER 
Een stedelijk model dat haar eigen stedelijke conditie binnen de dominerende 
structuren van de Wrangelkiez plaatst. 

De Kreuzberger Mischung herzien 
Een herinterpretatie van de gemengde bouwblokken, bestaande uit wonen en 
werken, een leefmodel dat uiterst geschikt is gebleken voor de creatieve 
industrie en tot een levendige stedelijke sfeer heeft geleid. 

Samenvatting 

Op het lege grondstuk van Schlesische Strasse 33-34 wordt doormiddel van een alternatief 

stedelijk concept, BLOCKBUSTER, een nieuwe wijkentree ontworpen. 11 losgesneden 

huizen bespelen 10 binnenhoven die allemaal in elkaar grijpen en met elkaar in balans zijn 

gebracht. Bezoekers en bewoners worden uitgenodigd om langs de huizen te flaneren en het 

grondstuk te doorwaden. Hun bewegingen tussen de Spree en de wijk worden begeleid door 

publieke functies en kleinschalige handel in de begane grond zones en door de verlopende 

gevellijnen van de verschillende huizen. Door de aansluiting tussen de wijk en de Spreeoever 

te verleggen van de straat naar het blokbinnenste ontstaat de mogelijkheid deze overgang te 

verlengen en te bespelen met program ma voor een verhoging van de verblijfskwaliteit. 

De in elkaar vloeiende tussemuimten van BLOCKBUSTER bieden de passant een sequentie 

van ruimtelijke condities aan, die in schaal en impressie haar referentie vindt in de 

omringende historische bebouwing dat het karakter van de Wrangelkiez tot op de dag van 

vandaag vergaand bepaald. 
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Het plan functioneert formeel gezien als stadsreparatuur dat haar kader vindt in een 

'griinderzeitliche' bouwbestand en een creatieve 'l~iezcultnur'. Het lege grondstuk wordt 

gevuld en de straatwanden worden bebouwd. De traditionele blokrandbebouwing wordt 

opgeheven, de straatwand wordt onderbroken waardoor het blokbinnenste toegankelijk 

wordt. Alie huizen en binnenhoven van BLOCKBUSTER staan met elkaar in verbinding. 

Er wordt zo een collectief gevormd, vrij toegankelijk en de mensen die hier wonen en werken 
in contact brengt met de bewoners en bezoekers uit de 'Kiez'. 

Door de doorwaadbaarheid zijn losgesneden huizen ontstaan waarbinnen een varierend 

woon- en werkaanbod te vinden is. Samen met de publieke functies in de begane grond zones, 

zoals een restaurant of een cafe, kleinere winkeltjes en galeries, wordt een veelzijdig 
speelveld aangeboden voor kleinere ondernemingen en start-up firma's die gecombineerd 
worden met moderne woonvormen. De inhoud van BLOCKBUSTER heeft tot doel de jonge 

creatieve niches te openen en in de zichtbare publieke waarneming te plaatsen. 
De verdeling van het programma is gebaseerd op een bewerking van de klassieke 

'Kreuzberger Mischung' . De typische kiez-structuur van Kreuzberg uit de 19e eeuw met 

Mietshuizen langs de straten met daarachter gelegen Gewerbe- en gemengd gebruikte 
achterhoven. Deze scheiding tussen wonen en werken kan voor de creatieve doelgroep 

opgeheven worden, omdat het wonen en werken een synergie vindt binnen de wanden van 

een Woonatelier, een Gewerbeloft of een studio. Doel van het varierende woon- en 

werkaanbod voor verschillende levensstijlen is om de levendige menging te behouden 
dat kenmerkend is voor de Wrangelkiez. 

De huizen van BLOCKBUSTER zijn gevuld met typologische varianten van wonen en 

werken die voortkomen uit de creatieve industrie. Kenmerkend is dat iedere woning een 

ruimte bezit met extra hoogte dat als atelier kan dienen. Het aan elkaar koppelen van hoge 

en lage ruimten binnen het volume van een huis, hebben typen naar voren gebracht die niet 
in plattegrond ontwikkeld zijn, maar in de doorsnede. Een bepaalde samenstelling van 

verschillende ruimten bestemmen een bepaalde doorsnede-pakket dat het type vormt voor 

een bepaald gebruik. Dergelijke doorsnedepakketten zijn naast elkaar en boven elkaar 

geschakeld en vullen hiermee de inhoud van BLOCKBUSTER. 

Interpretaties van de historische stedelijke conditie van de Wrangelkiez en een spel van 

een typologische combinatie en selectie van verschillende doorsnedetypen, zijn samengesmeed 
tot een saamhorig sculpturaal vormenlandschap. Met steile dakvlakken en stijgende en 

dalende gevellijnen wordt een optimale belichting van de binnenhoven gewaarborgd en wordt 
de passant op zijn doortocht en verblijf begeleid. De huizen zijn solitairen, echter maken ze 

met hun dakvlakken een aaneenschakelend gebaar die hun verbondenheid uitdrukt, het 

collectief. 
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Inleiding 

Dit verslag gaat over Berlijn. Berlijn als fenomeen. Dat kan zowat alles betekenen. Gezien dit 

werk voortkomt vanuit de discipline architectuur wordt de betekenis van Berlijn gevonden 
in haar gebouwde vorm. Dit betekent lang niet dat het hier enkel over gebouwen gaat. 
Architectuur gaat over meer dan dat. Architectuur gaat over ruimtelijkheid. Ruimtelijkheid 
dat beladen is met een praktisch doel, met betekenis. Het is een weergave van de cultuur 

waaruit het is ontstaan. 

Het is onmogelijk om Berlijn als fenomeen in een project te vertalen. Hiervoor moet het 

begrip Berlijn specifiek gemaakt worden. Het benodigd een context om zich verstaanbaar te 
kunnen maken. Deze context heb ik gevonden in de Wrangelkiez in het oostelijke deel van 

Kreuzberg. Het opmerkelijke aan dit gebied is dat het nagenoeg nog geheel uit historische 
bebouwing bestaat en haar bewoners uitsluitend werkzaam lijken te zijn in de creatieve 
industrie. Het is deze specifieke alledaagsheid dat een belangrijk onderdeel vormt van het 
imago en identiteit van de stad. Een identiteit dat de stad niet over zichzelfuitgeroepen heeft, 

maar internationaal erkend is. Berlijn als creatieve stad en de voornamelijk historische 
stedelijke conditie van de Wrangelkiez geven mij twee typische Berlijnse fenomenen waar 
ik als ontwerper mee aan de slag kan. Dit gegeven bepaalt de belangrijkste onderdelen 
uit mijn onderzoek. Onderzoek naar wat in het plangebied de oorspronkelijke bebouwing 
kan worden genoemd en onderzoek naar de creatieve industrie als motor voor stedelijke 

ontwikkeling. 

Doordat de stedelijke structuur van de Wrangelkiez vergaand in tact is, wordt de leegte 
aan de Schlesische Strasse 33-34 extra pregnant. Hier ontbreekt niet zomaar een huis, hier 
ontbreekt een heel blok. De aangrenzende huizen zijn afgesneden. Het zijn 'dead-letters' 1 

geworden. Zinnen die halverwege afgekapt zijn. 
Wat hier direct opvalt, is de omvang van het lege grondstuk en de fenomenale ligging aan 
de Spree met in haar blikveld Berlijns mooiste brug, de Oberbaumbri.icke. 

I Holl, 1980 
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De vooropgezette wens om Berlijn te vinden in de stad wordt op deze plek concreet gemaakt. 

Deze wens is door mij als volgt vertaalt in de volgende probleemstelling: 

Hoe kan Berlijn in de context van de Wrangelkiez haar 
stedelijkheid representeren? 

De probleemstelling wordt in de context van de Wrangelkiez specifiek gemaakt: 

- welke betekenis kan ik voor mijn project ontlenen aan de bestaande historische 
structuren van de Wrangelkiez? 

- welke rot kan de creatieve industrie vervul/en in de representatie van Berlijnse 
stedelijkheid? 
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Het doel van de opgave is om het lege grondstuk aan de Schlesische Strasse 33-34 

te bebouwen. De stedelijke structuur van de Wrangelkiez wordt op deze plek op een 

eigenzinnige wijze hersteld. De manier waarop dit gebeurt client zijn oorsprong te vinden 

in haar context om zodoende te kunnen spreken van een representatie van een typische 

Berlijnse stedelijkheid. Het verslag is opgedeeld in meerdere deelonderzoeken om de 

belangrijkste aspecten van de context te verhelderen; 

Het essay 'Berlijn: het representeren van haar stedelijkheid', vormt het theoretisch kader 

waarbinnen de deelonderzoeken beoordeelt kunnen warden en ingezet kunnen worden in 

de opzet van een ontwerpstrategie. 

Opeenvolgend zullen in het verslag de volgende thema's afzonderlijk aanbod komen: 

-Berlijn als fenomeen in hetalgemeen. Algemeen in de zin van haar stedelijke samenstelling 

en haar architectuur. Dit wordt hier nog los gezien van een specifieke context. 

-Een analyse van de bestaande omgeving in de Wrangelkiez, met name de gri.inderzeitliche 

bebouwing, die nog altijd kenmerkend zijn voor de wijk en grate delen van de stad. 

-De creatieve industrie, wat dit is, wie dit zijn en waar deze te vinden is. 

Het product dat voor deze plek is ontworpen bevindt zich door haar omvang op de snede 

van stedenbouw en architectuur. Het project is te groat om enkel gezien te kunnen warden 

als architectuur, echter is het product in omvang en uitwerking te klein en te specifiek 

om als stedenbouw te kunnen gelden . Stedenbouw is genereus, het presenteert een plek 

in haar mogelijkheidsvorm. Architectuur is specifiek, het sluit alle andere mogelijkheden 

uit ten gunste van de door de architect bevoorrechte thema's en ontwerpargumenten. 

Hierdoor is het product tweeledig. Het presenteert een stedelijk model [BLOCKBUSTER] 

dat haar referenties gevonden heeft in de gri.inderzeitliche blokrandbebouwing. Verder 

presenteert het project een architectonische articulatie van dit stedelijke model dat gericht 
is op de meest voorkomende alledaagsheid van de mensen die wonen en werkzaam zijn in 

de Wrangelkiez; de creatieve industrie [B-seite]. 

Op het grondstuk ontstaat een urbane woon- en werkvorm dat tot doel heeft creativiteit 

vrij te zetten. De historische bebouwing van de Wrangelkiez heeft aangetoond hiertoe in 

staat te zijn. In mijn project gaat het erom om deze eigenschap om te zetten. Dit verleent 

het project een specifiek praktisch doel. 

BLOCKBUSTER beoogt grondstukoverschrijdend te zijn. Het beantwoordt niet alleen 

aan zijn eigen architectonische opgave, maar herstelt met zijn stedelijk model de 

stedelijke structuur van de Wrangelkiez en verrijkt deze door een verbinding te leggen 

tussen de Spree en de wijk. Doordat de leegte gevuld wordt is formeel gezien te spreken 

van stadreparatie. Hierdoor plaats het product zich in de discussie random het heersende 

architectuurdebat in Berlijn. Het biedt het discours een alternatief en hopelijk zodoende 

een welkome bijdrage in de ontwikkeling van oplossingen voor stadsinbreidingen en een 

mogelijkheid om Berlijn als creatieve stad te versterken. 
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I uch tbeelden 
Berlijn in 1943 I 1953 I 1984 I 2007 
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Onderzoe l?s uraag 

Welke architectuur representeert het stedelijke? 
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Voorwoord 

Dit essay vormt een studie naar de stad 

waarbij in het bijzonder aandacht wordt 

besteed naar de periode waarin voor 

het eerst sprake is van stedenbouw in 

de moderne zin van het woord. Dat wil 
zeggen, de periode waarin de stad door 

de industrialisatie diepgaand overhoop 

wordt gehaald. Het gesloten bouwblok 

vormt in Berlijn het instrument dat ten 

tijden van de massale 'gri.inderzeitliche' 

stadsuitbreidingen het mogelijk heeft 

gemaakt om te kunnen spreken van 

een beheersing en planbaarheid van de 

stedelijke ruimte. Deze stedelijke conditie 

behoort tot de historische stad die vandaag 

de dag nog steeds het leidende beeld vormt 

van Berlijn. Het belang dat ik hecht aan 

de wetmatigheden en de mechanismen die 

ten grondslag liggen aan deze historische 

structuren en die geconcretiseerd zijn in de 

typologie van de 'Berliner Mietskaserne' 

ontaard aanschouwelijk nostalgisch. 

Het impliceert een verlangen naar een 

verleden met bijbehorende sociale en 

maatschappelijke conventies die ten tijde 

van de modernen geliquideerd werden 

ten gunste van het adagium lucht, licht 

en ruimte. 

Desalniettemin herkend men vandaag de 

dag een duidelijke tendens da t zich baseert 

op dergelijke historische stedelijke 

modellen. De Kritische reconstructie 

van Berlijn, de wijkuitbreidingen van 

Helmond en dergelijke kunnen gezien 

warden als voorbeelden hiervan, die een 

uitdruk geven aan de herwaardering van 

stedelijke ruimte. 

Dit essay houdt zich bezig met de vraag 

welke rol de architectuur speelt in 

het representeren van stedelijkheid. 

Allereerst warden de mogelijkheden 

besproken die een representatie van 

stedelijkheid mogelijk maken. Van 

hieruit wordt de rol van de architectuur 

gedefinieerd dat vervolgens omgezet 

wordt in een ontwerpstrategie. 

De begrippen vormen de ruggengraat 

van het essay die gevormd wordt door 

'stad', 'context' en 'representatie'. De 

voorhanden zijnde opdracht voor mijn 

afstuderen houdt zich daarmee bezig om 

aan de hand van een begripsbepaling 

van het fenomeen van de stad deze te 

representeren in architectuur. Hierbij is 

de context van doorslaggevend belang. 
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Begrippen 

[1] De stad: 

Etymologisch 
Stad: [grote plaats] in de plaatsnaam Hostede, nu Hoogstede (w.-vl.), oudnl. Stede (3e 

nv) 901-1000, Middelnl. Stede (de klankwettige vorm; de le en 4e nv. stat zijn niet 

klankwettig, maar analogie vormingen) stat, stad(t) [plaats, ruimte, stad, stand] [ ... ] 

Woordenboel?, 
Stad: (de ; steden) 1 (veroud.) woonplaats; (ommuurde) plaats die een eigen administratieve 

eenheid, bestuurs- en rechtsturing vormde, volgens een bepaald, aan haar verleend 

recht, een privilege, afgescheiden van en in tegenstelling tot het platteland - grote 

samenhangende bebouwing, ingedeeld in straten; in economisch - geografische zin een 

centrum waarop de economische krachten gericht zijn, waar zij samenkomen en vanwaar 

zij uitgaan, tgov. [ ... ] 

[2] Context: 

Etymologisch 
Context: [samenhang] <1824> <fr. contexte <lat. contextus [samenhang, verband], van 

contexere (verl. deelw: contextum) [samenvlechten, samenstellen], van com [samen] + 
texere [weven] (vgl. tekst) . 

Woordenboek 
Context: (de (m.); -en) 1 redeverband , samenhang 2 (jur.) inhoud, bewoordingen [ .. . ] 

3 verband waarin iets voordoet: de culturele, politieke, sociaal economische context. 
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[3] Representatie: 

Etymologisch 
Representant: [vertegenwoordiger] <1657> <fr. representant [idem] , van representer 

[vertegenwoordiger] <lat. repraesentare [voor ogen stellen, doen verschijnen, voorstellen], 

van re- [wederom] + praesens (2e nv. praesentis) [tegenwoordig, aanwezig] (vgl. 

presentie). 

Woordenboek 
Representatie : (de (v .)) 1 het in de plaats treden 2 plaa tsvervulling: recht van rep re sen ta tie 

(in het erfrecht), [ . .. ] 3 uitbeelding, weergave 4 (ton., w.g.) opvoering, voorstelling 

5 behartiging van de belangen van een ander [ ... ] 6 [ ... ] 7 [ ... ] 8 uitdrukking van, 

formulering, teken, symbool enz. voor iets abstracts of iets dat afwezig is 9 [ ... ] 

Veen, 1997 

Boon, 2005 
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Inleiding 

De stad is een complex 'artefact'2, zoals 
Rossi de stad noemt. Het is een cultureel 

object dat door de mens is gemaakt. Er 
z1Jn steden die langzaam, historisch 
gegroeid zijn en er zijn moderne steden 

die plotseling lijken te verschijnen. 

Fysiek gezien hebben ze een begin en een 
eind. Maar tussen de straten en pleinen, 
parken en meer liggen metafysische 

betekenislagen die onbegrensd lijken. Wat 

is een stad? Deze vraag laat zich niet in 
een zin beantwoorden. Zander bijvoeglijk 
naamwoord of speci.fiek thema is het 

nagenoeg onmogelijk een alomvattende 
definitie van de stad als fenomeen te 
geven. De genereuze stad, de verstrooide 

stad, collage city, de architectuur van de 
stad, de stad Berlijn onder de mom van 
multipliciteit, coherente heterogeniteit, 

enz. geven alien een speci.fieke kijk op het 
complexe begrip. 

Er bestaan ruwweg twee modellen om met 

de stad om te gaan. Colquhoun onderscheidt 
twee houdingen; de cybernetische en de 
formele , of wel de stad als proces en de 

stad als vorm3. Het cybernetische model 

negeert de ervaring van de stad op een 
metafysisch niveau. Het model ziet de 

stad als zodanig door de media en het 
persoonlijk vervoer als overbodig. De straat 

is dood en daarmee ook de stedelijkheid. 
Verandering is het <levies, het is een 

anti-stedelijk model. De stad als vorm 
daarentegen bekritiseert de 'moderne stad' 
door een herbezinning van de traditionele 

stedelijkheid. Met name het rationalistisch 
perspectief accepteert het feit dat de stad 

opgemaakt is uit discrete delen en deze 

delen moeten bewust ontworpen warden 
voor het nu en relateren aan elkaar op een 

manier dat een esthetisch oordeel opwekt. 
'Onze kennis over wat mooi of lelijk is in 

de stad is gebaseerd op onze herinnering 
aan stedelijke vormen uit het verleden, 

want zonder uit te gaan van continu'iteit 
van culturele betekenis is een esthetisch 
oordeel niet mogelijk'4. 

Waar de protagonisten van de stad als 
proces geloven dat de esthetiek van de 

stad geen autonoom bestaansrecht heeft 
en moet ontstaan uit sociale criteria zien 

de protagonisten van de stad als vorm 
de urbane esthetiek als een wetenschap, 

dat ingeschreven is in fundamentele 
fysiologische wetten of in de betekenissen 
die ingesloten zijn in de typologie van de 

traditionele stad 5. 

Om tot een bruikbare en adequate 
verstandhouding tot stedelijkheid te 
komen is de context de bepalende factor. 

'Context betekent dat wat om een tekst 
heen gebeurd . Een woord verscherpt zijn 

betekenis door de context waarin het 
geplaatst wordt. Tekst en textiel hebben 

een gemeenschappelijke oorsprong en dat 
is significant. Het is een weefsel waarin 

een object zich bevindt dat het object 
mede bepaald. En de oneindige relaties en 
mogelijke relatie en virtuele relaties die 
het object aangaat met alles wat in zijn 

omgeving staat en vanuit virtueel oogpunt 

met het gehele universum vormen een 
rhizoom aan relaties. Alles is met alles 
verbonden [ ... ]'6. 

In wezen geeft de context een benodigd 

perspectief om het gebouw te kunnen 
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beoordelen als goede ofslechte architectuur. 

Het geeft een set aan randvoorwaarden en 
legt mechanismen in de omgeving van het 

gebouw bloot waaraan het gebouw dient 
te voldoen, of opzettelijk niet aan dient te 
voldoen. Het beschrijft het plaatskarakter, 
de 'genius loci'7. Ten tijden van de 

Modernisten was er een sterke beweging 
die als plaatsloos kan worden gezien. 
Gebouwen die hun omgeving dusdanig 

negeerde dat ze eenvoudig uitwisselbaar 
waren, of ze nu in Amerika of in Europa 

staan. Deze houding vinden we vandaag 

nog terug in het werk van Koolhaas. 
Maar zelfs Koolhaas beseft dat Berlijn een 
bijzondere omgang benodigd. De potentie 
van de eigenheden van deze stad zijn te 
interessant om genegeerd te worden. Hier 

stelt Koolhaas zich in lijn met de contextuele 
denkers als Heidegger en Norberg-Schulz. 
Fuck context wordt context is everything8. 

In mijn essay dicht ik veel belang aan de 

waarden van traditionele stedelijkheid, 
echter zijn deze waarden niet algemeen 
en universeel inzetbaar. Voor haar 
verwezenlijking is ze afhankelijk van de 
gelegenheid. Deze gelegenheid herken ik 

in de samenstelling van de context van 
mijn ontwerplocatie. Deze context bestaat 
nagenoeg nog geheel uit 'gri.inderzeitliche' 

bebouwing. Vrijwel alle straten en 
gebouwen in de directe omgeving zijn 
de directe overblijfselen van de stad van 
voor de Tweede Wereld Oorlog. Het is 

een stedelijke conditie dat een directe 
weergave is van de negentiende eeuwse 
Europese stad. Het is een stedelijkheid 
die in haar vorm onveranderd is gebleven. 
Deze conditie bepaald het karakter 
van de hele 'Wrangelkiez'. De wijk kan 
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gezien worden als een conservaat van 
traditionele stedelijkheid. Door re la tief 
weinig oorlogschade, door haar insluiting 

door de Berlijnse muur aan drie zijden 

van de wijk en door haar bestemming 
als herontwikkelingsgebied ten tijde van 
de naoorlogse bouwpolitiek werd de wijk 
oninteressant voor investeringen. Haar 

lot redde in de jaren '80 haar historische 
bebouwing. Andere interessante wijken 
werden in de naoorlogse periode met de 
grond gelijk gemaakt en door een andere 

werkelijkheid vervangen. Deze tabula 

rasa, zoals deze zich in Wedding heeft 
voltrokken, is de Wrangelkiez bespaard 
gebleven. 
Het zijn de gesloten Berlijnse bouwblokken, 

de 'Mietskasernen' die vandaag de dag het 
beeld bepalen en hierdoor de gelegenheid 
bieden om vanuit het perspectief van de 
stad als vorm, gebaseerd op traditionele 

stedelijkheid, als grondbeginsel van een 

ontwerpstrategie te zien. 

Het doel van mijn opdracht is om deze 
stedelijkheid, het typische Berlijn in 
een speci:fieke context te representeren. 
Dit betekend dat belang wordt gehecht 

aan bepaalde historische regelsystemen. 
Het gaat een verbinding aan tussen de 
historische stad en de eigenaardigheden 

van deze stedelijkheid op een speci:fieke 
plek. Het representeren van stedelijkheid 

door middel van architectuur houdt in 
dat de architectuur in staat is bepaalde 

waarden uit te beelden. Het transformeert 
het complexe begrip van de stad in een 
leesbare visuele taal. Rossi geeft in ZIJn 
boek 'De architectuur van de stad' een 
ontwerpstrategie dat aan de hand van 
analogieen de typologische en morfologische 



opbouw van de stad rationeel uiteenzet en 

zodoende inzetbaar maakt voor toekomstige 

ontwikkelingen. Hij voorziet de stad als 

onleesbaar begrip, zoals Voorthuis bet 

karakteriseert <{[(!@#€"' &* _ +l\:;"'/?)]}>9, 

met betekenis. 

Het bekijken van architectuur als taal 

was in de jaren '60 in de eerste plaats een 

studie en herwaardering van architectuur 

als een medium van betekenisproductie 

en communicatie. Representatie had ten 

tijden van de moderne architectuur een 

negatieve weerklank, zo stelde Mart Stam: 

'De strijd van de moderne architectuur is 

een strijd tegen bet representatieve, bet 

representatieve is geen menselijke maat, 

maar overmaat' 10. Representatie werd 

ook snel in verbinding gebracht met bet 

ornament, dat door de modernisten hevig 

werd aangevallen. De overtuiging dat 

architectuur een beeldende taal is bracht 

Norberg-Schulz in verbinding met de 

semiotiek. Hij stelde voor architectuur te 

lezen als een visuele taal, als een logisch 

symbolensysteem dat samengesteld is 

uit elementaire tekens en relaties. De 

typomorfologische aanpak van Rossi en 

bet belang dat hij hecht aan stadsanalyse 

is in overeenstemming te brengen met de 

semiotiek. 

De definitie van type berust op twee 

complementaire elementen. Enerzijds 

een geheel van heterogene, typologische 

karakteristieken van een object; anderzijds 

een set van varianten van bet object, die 

samen bet type omschrijven 11
. Op die 

manier stemt bet type overeen met bet 

teken, dat resulteert uit associatie (van 

heterogene elementen, betekenaar en 

betekende) en differentie (van verwante 

taalelementen). 

Meer algemeen is bet belang van 

ruimtelijke structuren (posities, relaties) 

in de morfologische analyse vergelijkbaar 

met de structurele klemtoon (structuur 

domineert inhoud) van de semiotiek. 

De samenhang tussen bet type en bet 

gebouwde weefsel stemt in zekere mate 
overeen met de samenhang tussen een 

woord en de zinsnede waarin bet woord 

voorkomt. Volgens structurele linguisten 

als De Saussure en Roman Jakobson be rust 

deze laatste op een samenspel van twee 

fundamentele operaties: combinaties van 

woorden tot een zin op basis van logische 

(syntagmatische) relaties en selectie 

van elk woord uit een veld van verwante 

mogelijkheden op basis van analoge 

(paradigmatische) verbanden 12. 

De manier waarop de percelen van de 

historische bebouwing in de Wrangelkiez 

in Berlijn aan elkaar geschakeld zijn tot 

een gebouwd weefsel en de invulling van 
elk perceel met een gekozen 'analoge' 

variant van bet type toont in principe 

een overeenkomstig spel van selectie en 

combinatie. 

2 Rossi, 2002 3 Colquhoun, 1986 

4 Rossi, 2002 5 Colquhoun, 1986 

6 Voorthuis, 2008 7 Heynen, 2004 

8 Heidingsfelder, 2007 9 Voorthuis, 2008 

10 Heynen, 2004 11 Rossi, 2002 

12 Heynen, 2004 
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Essay 

Berlijn: 
het representeren van hoar stedelijkheid 

Inleiding 

Het vooropgestelde doel van mIJn 
afstuderen is om een typisch Berlijns 

project te ontwerpen. Hierbij wordt 
Berlijn opgevat als een fenomeen dat 
naast universele karakteristieken ook 
specifieke eigenaardigheden beva t . De 

context van mijn opdracht (de historische 
stad) en haar omvang (ter grootte van 

een blok) overstijgen het niveau van een 
solitaire architectonische invulling. Het 
project gaat een dialoog aan met een 

stadsontwerp da t een architectonisch 
kaderplan vormt voor de daarbinnen 

liggende solitaire architectonische 
opgaven. Wat mijn project dient te 

representeren is het stedelijke. Deze 
stedelijkheid reageert op de beeldtaal 
en de ruimtelijke karakteristieken die 

in de historische stad zijn ingesloten. 
Hierbij moet opgepast worden voor wat 

ge:inspireerd zou moeten zijn op conventies 
uit het verleden gaat leiden tot een 

gekunstelde historie. De dialoog mag zich 
niet beperken tot een discussie over beeld, 
een iconografisch debat13, maar gaat 

over het belang en de betekenis van het 
verleden en het gebruik van historische 
stijlen en vormen die gerelateerd en 

kritisch geanalyseerd dienen te worden 
aan het eigentijdse. 

Dit essay onderzoekt argumenten en 
theorieen voor een specifiek en op de stad 

gerichte ontwerpstrategie. De stad wordt 
hier zoals Aldo Rossi het opvat gezien als 
architectuur14

. Rossi verstaat hier onder 
architectuur niet alleen het zichtbare 

beeld van de stad en het geheel van haar 
architectonische delen, maar ziet de stad 
als constructie, de aanleg van de stad in 

de loop van de tijd. Dit biedt volgens Rossi, 

objectief gezien, de meest complete manier 
om de stad te analyseren; de analyse 

richt zich op de eigenlijke en definitieve 
inhoud van het collectieve leven, de 
schepping van een leefomgeving voor de 

gemeenschap. Hiermee is de 'architectuur 
van de stad' direct verbonden met de 

cultuur van de maatschappij van waaruit 

de stad is ontstaan. Echter is hiermee de 
precieze vorm, het eigene van een stad 

als Berlijn niet volledig verklaart. Rossi 
vervolgt door te stellen dat in de loop van 

de tijd de stad uit zichzelf groeit; 'zij krijgt 
zelfbewustzijn en een geheugen. Tijdens 
haar opbouw, haar constructie, blijven de 

oorspronkelijke motieven bewaard, maar 
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tegelijkertijd preciseert en wijzigt de stad 

de motieven van haar eigen ontwikkeling'. 

Zo is Berlijn in haar concrete vorm een 

unieke stad. Maar in haar geheugen en 

beeld zijn ook ervaringen opgenomen, die 

niet uitsluitend op zichzelf betrekking 

hebben. 

Om tot een adequate ontwerpstrategie te 

komen dat vooropgesteld het stedelijke 

client te representeren en erkend dat de 

stad naast universele karakteristieken 

ook eigenaardigheden bevat, lS een 

belangrijk probleem hoe het te ontwerpen 

blok zich client te verhouden tot de cultuur 

van de maatschappij waarin het komt te 

staan. 

De vragen die zich hierbij presenteren 

zijn; moet de architectuur van het nieuw 

te ontwerpen blok zich berusten op een 

a utonoom sys teem datslechts naarzichzelf 

verwijst, met eigen tradities en zijn eigen 

waardenstelsel? Of is de architectuur een 

product van de maatschappij? Een die 

een waarde toekent aan het verleden dat 

onderworpen is aan esthetische regels 

en conventies die sociaal bepaald zijn, 

of te wel een product dat geconstrueerd 

wordt door krachten van buiten de 

architectuur 15. Hierin ligt de kern van 

mijn onderzoeksvraag; 
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welke architectuur 
representeert het 
stedelijke? 

Representatie van het stedel~jke 

Het representeren van het stedelijke in 

een historische stedelijke context wordt 

voornamelijk m verbinding gebracht 

met traditie, stijl en esthetiek die hun 

monumentaliteit en geschiedenis m 

steen bewaren. Deze waarden uit het 

verleden verloren hun betekenis in 

het modernistische tijdperk waann 

beweging, snelheid en mobiliteit gezien 

werden als belangrijke elementen die 

gei:ncorporeerd moesten worden in de 

meuwe architectuur van de avant

garde. 'De nieuwe architectuur ontleend 

haar bestaansrecht uitsluitend aan 

de omstandigheden van het moderne 

leven en kan aan geen enkele wet van 

historische continui:teit onderworpen 

zijn', aldus Antonio Sant'Elia 16. 

Onder modernisten ontstond een verzet 

tegen de rigiditeit van architectu ur 

als versteend levenskader, dat starre 

conventies, verplichtingen en gewoonten 

als onontkoombare gegevens oplegt 

aan de mensen die haar bewonen. Door 

middel van plooibare, veranderlijke, niet 

op permanentie gerichte architectuur 

wordt hun afkeer zichtbaar tegen de 

onveranderlijkheid van monumentaliteit. 

Verder lS er ook het wantrouwen 

tegen 'monumentaliteit als historische 

ideologie, als appel aan irrationaliteit, als 

teken van staatsmacht, als legitimatie 

van overgeleverde cultuur' 17. 

De afwijzingvan de traditionele, historische 

gelegitimeerde monumentaliteit leidde niet 

bij alle modernisten tot een idealisering 

van veranderlijkheid en vergankelijkheid. 

Tegenover de afSchaffing van het traditionele 



monument stond de monumentalisering 

van onder meer de maatschappij en 
technologie. Zoals de kantoortoren 

beschouwd kan warden als een monument 

voor kapitalisme en commercie en 
utilitaire werken als bruggen fabrieken 

en stuwdammen een ingenieurskunst 
tentoonstellen van een 'nieuwsoortige 

monumentaliteit die niet langer berust 
op een stijlenplundertocht van vroegere 
stijlen' 18. Sigfried Giedion ziet deze 

nieuwe monumentale architectuur als 

een afspiegeling van de vooruitgang die 

ten tijden van het modernisme is geboekt 
in de rich ting van zelfbewustzijn 19. 

Echter zo is gebleken blijkt de nieuwe 
monumentaliteit van de modernisten 

onvoldoende tegemoet te komen aan 
traditionele waarden als gemeenschap, 
totaliteit, zingeving en historische 

continui'teit. Manfredo Tafuri ziet het 

afwijzen van de geschiedenis door 
de avant-gardes als een historische 

noodzakelijkheid binnen het kapitalisme. 
De ondergang van de traditionele waarden 
is een onvermijdelijke consequentie die 

leidt tot'een wereld zondereigenschappen', 
waarin alle oude waarden zijn ontwijd 20. 

lgnasi de Sola-Morales bevestigt in zekere 
zin de constatering van Tafuri. De Sola

Morales verondersteld dat architectuur 

in de moderne stad het instrument is 
waarmee een systeem van representatie 

van het stedelijke kan worden geschapen. 
De moderne stad kent niet meer 'de 

cyclische stabiliteit van de stedelijke 
processen uit het verleden', maar wordt 
beheerst door mobiliteit en uitwisseling. In 
plaats van de 'rituele representatie van de 
heersende ma ch ten', vormt ze 'een oneindig 

netwerk van zwarte dozen'21 . Binnen deze 

zienswijze heeft de architectuur wem1g 

mogelijkheden om tot een representatie 
van het stedelijke te komen. Anders dan 

Tafuri denkt De Sola-Morales dat dit wel 
mogelijk is. De Sola-Morales onderscheidt 
twee strategieen: 'Aan de ene kant zien 

we degenen die beginnen vanuit een 

mnemonisch verlangen: in de herinnering 

aan de stad die voorleeft in het geheugen 
vinden zij de basis voor een paging tot een 
vernieuwde representatie ervan. Aan de 
andere kant vinden we de strikt retorische 

lijn: het aanknopen van een discussie over 

de stad, waarin enkele van de speci:fieke 
elementen van de huidige situatie wordt 
uitgewerkt, opnieuw ontworpen, gei:soleerd 
of aangevochten'. 

De retorische lijn herkent hij in de 
houding van de situationisten. Ze 
vertegenwoordigen voor hem 'een 

geldige representatievorm van publieke 

architectuur. Losgekoppeld van eenheid 

en overbodige taal, weg van abstracte 
evocaties en zelfs van het geheugen, [ ... ] 
meer geladen met stroom en dynamiek 
dan met ruimten en plaatsen.' 

De Mnemonische lijn probeert 'de betekenis 
van de waarden van de stad' te herstellen, 
door deze 'op een geconcentreerde en 

emblema tische manier' zichtbaarte maken. 

Deze lijn werd ingezet door de naoorlogse 

CIAM congressen en vond een belangrijke 
concretisering bij de pleitbezorgers van de 

reconstructie van de Europese stad. 
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Representatie uan Berlijn -
mnemonische uerlangen us 
retorische acceptatie 

Berlijn als fenomeen omschrijft een stad, 

die door haar bijzondere geschiedenis 

een uitzonderlijke lezing vormt inzake 

architectuur en stedenbomv. Berlijn beleefde 

de moderne jaren twintig, Eerste en 'I\veede 

Wereldoorlog, Nationaalsocialisme en 

Holocaust, Koude Oorlog en het uiteenvallen 

van het Socialisme, Kapitalisme en opstand, 

verdeeldheid en hereniging. Dit alles heeft 

ingrijpende sporen achtergelaten in de 

bebouwde substantie die de stad uitmaakt. 

Het zijn verschillende identiteiten van 

de stad uit verschillende perioden die 

onderling geen verbinding hebben. Philipp 

Oswalt spreekt over een proces van 

'automatischen Urbanismus'22; door de 

steeds herhalende vernietiging, planning en 

nieuwbouw, ontwikkelde de stad zich uit tot 

een palimpsest van elkaar tegensprekende 

ideologische fragmenten. De stad is tot een 

tekst geworden die haar geschiedenis en 

daarmee de geschiedenis van de twintigste 

eeuw beschrijft. 

Bij het representeren van het stedelijke 

in Berlijn hebben de twee mogelijkheden; 

mnemonisch verlangen en retorische 
acceptatie, zich geconcretiseerd in een 

gepolariseerd debat. Als klankbord voor dit 

debat fungeert de ideologie van de in 1998 

tot officiele stadsbouwpolitiek uitgeroepen 

'Planwerk Innenstadt'23 . De strijd lijkt 

te gaan tussen de 'traditionalisten' die 

zich baseren op de vorm van de Europese 
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stad van de negentiende eeuw en de 

'modernisten' die zich bedienen van een 

meer conceptuele houding ten opzichte 

van de stad. Beide houdingen werken met 

de typische stedelijke eigenaardigheden 

van Berlijn, maar interpreteren en 

transformeren dit op radicaal verschillende 

manieren. 

Kritische reconstructie 
- een mnemonisch uerlangen 

De ideologie van 'Planwerk Innenstadt' 

heeft zich geconcretiseerd in de door 

Josef Paul Kleihues ingevoerde werktitel 

'Kritische reconstructie van de stad'. Met 

hetideaalbeeld van de negentiendeeeuwse 

stad grijpt de Kritische Reconstructie 

terug voorbij wereld oorlogen, dictators 

en moderne stedelijke experimenten 
en vindt daar een Pruisische Berlijnse 

urbaniteit van waaruit zich een homogeen 

architectonische vocabulaire la at 

herleiden. Het grijpt terug tot voor de 

opkomstvande beroemdejaren twintig, dat 
ondanks de schitterende woonwijken van 

Wagner en Taut de stadsvervreemdende 

houding inleidde die het bestaande 

stedelijke gridweefsel negeerde en 

liquideerde. Het homogeniseerde 

ideaalbeeld van de Kritische Reconstructie 

suggereert een drang naar een normaal 

verleden en het stimuleert een breukloze 

Berlijn-Pruisische bouwgeschiedenis. 
Hierbij is in Berlijn een negatieve 

bijklank onvermijdelijk en ontaardt het 

aanschouwelijk nostalgisch. Maar de 

Kritische Reconstructie heeft niet tot doel 

letterlijk terug te grijpen op het verleden. 

Het historiseert niet, maar probeert uit 

de hedendaagse behoefte en uit respect 



voor de geschiedenis een aangemeten en 

voortschrijdende dialoog tussen de traditie 

en het moderne te bewerkstelligen en zo 

het karakter van de plek te behouden en 

te verrijken24
. 

Een andere omgang 
- een retorische acceptatie 

De verschillen en de multipliciteit 

die zich in de historische gegroeide 

stadsdelen manifesteren en dat zich ten 

tijde van de naoorlogse bouwpolitiek 

versneld heeft versterkt zijn van 

bepalende betekenis voor Berlijn en haar 

stedenbouw kundige kwaliteiten. De stad 

bestaat uit tegenstrijdige elementen die 

zich van oudsher articuleren en zich niet 

door een homogeniserend principe laten 

verenigen. De stad is het residu van 

haar geschiedenis die zich het sterkst 

laat thematiseren in de begrippen leegte, 

heterogeniteit en fragmentatie. Hier 

wordt de stad zoals hij is niet langer 

ter discussie gesteld, in plaats daarvan 

wordt de stad in mogelijkheidsvorm 

gezien. Dit formuleert het programma 

van een modern contextualisme, 

die niet een bepaalde fase uit de 

stadsgeschiedenis idealiseert, niet een 

bepaalde historische stijl verkiest boven 

andere, maar de morfologie, structuren en 

elementen van de verschillende epochen 

accepteert. De aangetroffen verschillende 

stedenbouwkundige fragmenten, de 

divergerendeen tegengestelde architectuur 

warden in een overkoepelende conceptuele 

kaderwerk met elkaar in verbinding 

gebracht. Dit beeld de basis voor nieuwe 

ingrepen. Een retroactief manifest, dat uit 

de bestaande toevalligheden een doel en 

een betekenis ontwikkelt en de gebreken 

door ruimtelijke en programmatische 

aanvullingen oplost en de aangetroffen 

kwaliteiten versterkt. Hier wordt niet 

gereconstrueerd, maar verrijkt met het 

nieuwe25. 

De genoemde aanzetten zijn geen 

tegenstellingen. Ze vinden een onderlinge 

verbinding doordat de geschiedenis het 

referentiekader vormt. 'De gebouwde 

geschiedenis van de plek wordt tot 

thema voor nieuwe vormen. Het werkt 

met historische fragmenten. Ze leggen 

sporen vrij. In plaats van een letterlijke 

reconstructie doelt de architectuur op 

een toe-eigening van de geschiedenis 

met de middelen van vandaag. Door deze 

transformatie wordt het historische van 

het nostalgische gescheiden en voor het 

eigentijdse gewonnen26' 

Het onderscheid wordt gemaakt in de 

positie die de architectuur inneemt. Bij 

de Kritische Reconstructie staat niet het 

solitaire object in de voorgrond, maar de 

stedelijke planning. Het stadsontwerp 

vormt het kaderplan voor de vele daarin 

liggende solitaire architectonische 

opgaven. Het proclameert de 

wederontdekking van de wetmatigheden 

van de historische stad. Zo stelt Kleihues: 

'Er hebben zich voor de architectuur 

en stedenbouw in de loop van de eeuw 

conventies ontwikkeld, die universele 

karakteristieken hebben. Daarnaast bezit 

elke stad een specifieke eigenaardigheid, 

haar eigen geschiedenis en eigen 

conventies. Waar deze genegeerd warden, 

kunnen stedenbouwkundige cultuur en 

stad als woonplaats enkel verkommeren. 
Door de moderne industriegemeenschap, 

door rasante groei en oorlogsverwoesting 

35 



zijn veel van deze conventies verdrongen 

of simpelweg in de vergetelheid geraakt. 

Dit heeft tot grote onzekerheid geleid, met 

de omgang met de natuur, bij de planning 

van de stad en zelfs bij de woningbouw.n 

Deze houding verleent de architectuur 

de indruk dat het zich laat vormen door 
invloeden van buiten de architectuur. Er 

wordt waarde en betekenis toegekend 

aan esthetische regels en conventies uit 

het verleden. 

De conceptuele 

autonomie van 

benadering lijkt 

de architectuur 

de 

te 

verdedigen. Het pretendeert niet een 

samenhangende homogene stad te 

maken, maar stelt de eigenaardigheden 

van de desbetreffende plek in een ander 

daglicht. Ondanks dat het architecturale 

object het product is van haar omgeving 

vormt het werk door haar vormgeving 

niettemin een breuk met het verleden 

waarna het refereert of van waaruit het 

is ontstaan. 

De rol van de architectuur 

In hoeverre 

zelfreferentieel 

architectuur 

systeem is of 

een 

door 

externe invloeden wordt geconstrueerd 

is bepalend voor het opzetten van een 

ontwerpstrategie. De aanname dat 

architectuur in staat is om een Berlijnse 

stedelijkheid te representeren suggereert 

dat de architectuur een beeldende kracht 

bezit. We hebben het hier over een 

systeem van representatie, die in wezen 

van hetzelfde soort is als bij andere 
kunsten . Het is bij de architectuur net 

zomin als bij enig ander systeem van 
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representatie mogelijk om op het punt 

uit te komen waar de weergave en het 

weergegevene volledig samenvallen. Een 

kunstwerk karakteriseert zich daardoor 

dat het niet is onderworpen aan een 

praktisch doel, en dat anderzijds alle 

componenten ervan op zeer doelmatige 

wijze bijdragen aan het geheel. Daardoor 

is er een esthetische spanning tussen 

functionaliteit , begrepen als praktisch 

doel en doelmatigheid-zonder-doel. Goede 

architectuur slaagt er volgens Adorno in 

deze spanning vast te houden in gebouwen 

die functioneel zijn en tegelijkertijd de 

functionaliteit overstijgen door functies 

zodanig te articuleren dat een beeldende 

ruimtelijkheid tot stand komt. De 

naoorlogse architectuur praktijk slaagt 

echter zelden in deze opzet, omdat ze 

het functionalisme niet meer begrijpt 

vanuit die esthetische spanning, maar 

als een louter praktische, op economische 

efficientie gerichte attitude en aldus de 

artistieke dimensie ervan miskent. 28 De 

architectuur moet er dus mee leren leven 

dat ze tot twee werelden behoort, tot de 

wereld van het werkelijke en het gebruik 

enerzijds, tot de weergave van die wereld 

anderzijds. Ze moet dan ook zowel het 

werkelijke als het representerende 

omvatten29
. 

Colquhoun concretiseert deze stelling, hij 

stelt dat 'het soort realisme dat vasthoudt 

aan het geloof in een fundamentele 

taal' niet houdbaar is en vervangen 

moet worden door 'een nieuw realisme 

dat zijn geldigheid ontleend zowel aan 

bestaande esthetische structuren als aan 

de werkelijkheid die zulke structuren zal 
beinvloeden en veranderen'. Colquhoun 

verdedigt hier de 'relatieve ' autonomie 



van de architectuur. Hij gaat ervan 

uit dat architectuur weliswaar een 
specifieke eigenheid heeft als discipline, 

maar dat deze eigenheid alleen niet 

afdoende verklaring is voor de concrete 
verschijningsvorm van architectuur: 
'Hoezeer de architectuur haar historiciteit 

ook ontleend aan haar eigen verinnerlijkte 
traditie, voor haar verwezenlijking 
is zij nog steeds afhankelijk van de 

'gelegenheid'. Dat betekend dat er in de 
architectuurpraktijk ook factoren als 

maatschappelijke verwachtingen en 
functionele overwegingen in het spel zijn. 
Deze zorgen ervoor dat de autonomie 
van architectuur niet absoluut is, maar 

gemodificeerd wordt in 'een dialectisch 

proces waarin esthetische normen daar 
krachten van buitenaf veranderingen 
ondergaan teneinde tot een gedeeltelijke 
synthese te komen'. 30 

Tot een ontwerpstrategie 

Welnu, hoe kan een stedelijke 

representatie dat rekening houdt met de 

relatieve autonomie van de architectuur 
omgezet worden in een ontwerpstrategie? 
Geoffrey Broadbent bespreekt in 'The 

Deep Structures of Architecture' vier 
wijzen van ontwerpen. Het pragmatisch 
ontwerpen dat zich berust op de trial

and-error methode waarbij net zolang 

wordt gezocht tot een vorm ontstaat die 
het doel het best lijkt te dienen. Bij het 
iconisch of typologisch ontwerpen wordt 

op basis van maatschappelijke consensus 
voor een bepaald type gebouw een 'vast 

beeld' gevolgd. Het analogisch ontwerpen 

lost ontwerpproblemen op door meestal 

visuele vergelijkingen te maken. Het 
canonisch of geometrisch ontwerpen 

hanteert een onderliggend abstract 
systeem van verhoudingen. Volgens 
Broadbent zijn het iconisch of typologisch 
en a:nalogisch ontwerpen van bijzonder 

belang voor de architectuur: 'Het 
iconische of typologische ontwerp plaatst 
duidelijk een verzameling waarden op 

een voetstuk die worden begrepen en 
gedeeld door alle leden van de cultuur of 

subcultuur waarvoor wordt gebouwd [ ... ], 

terwijl de analogieen die men gebruikt 
bij het genereren van een vorm duidelijk 

doordrenkt zijn van betekenis .'31 

Het is Rossi, de belangrijkste theoreticus 

in de mnemonische lijn, die aan de 
hand van 'De architectuur van de stad' 
betoogt een ontwerpstrategie uit een te 

zetten dat adequaat het stedelijke kan 
representeren. De architectuur van de 

stad wordt in de eerste plaats gezien 
als een formele realiteit met een sterke 
autonomie, die functie of betekenis 

overheerst en zich niet laat herleiden 
tot een resultante van maatschappelijke 
van buiten de architectuur gelegen 

factoren. De architecturale vorm vertoont 
een eigen formele logica die objectief 

analyseerbaar en m een ontwerp 

hanteerbaar is. Deze logica is gegrondvest 
in de stadgeschiedenis, die een langzame 
ontwikkeling van typen en ruimtelijke 
relaties mogelijk maakt. Het type en 

de analogie vormen de onderliggende 
basislogica die de ontwikkeling van de 
stad reguleert. Rossi begrijpt het type 
in de lijn van Quatremere de Quincy 

als een ruimtelijk figuur die ontstaan 
is uit bepaalde levenswijzen en die 
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zich concretiseert in gebouwde vormen 

die onderling soms sterk van elkaar 

kunnen verschillen. Het type is een 

constante in de architectuur, aamvezig 

als noodzakelijk element. 'Maar dat 

noodzakelijke karakter staat [ ... ] in een 

dialectische verhouding met de techniek, 

de functies, de stijl en het tegelijkertijd 

collectieve en individ uele karakter van 

het architecturale feit. 32' 

Als uitkomst van een dergelijk 

dialectisch proces vat het type een 

geheel van formele, technische , 

functionele, stedenbouw kundige re gels 

samen dat een zekere standvastigheid 

heeft. Tegelijkertijd concretiseert dit 

relatief stabiele geheel van regels zich 

voordurend in nieuwe varianten van 

architecturale objecten die beantwoorden 

aan het type. Deze actieve traagheid 

verleent het type autonomie tegenover de 

wisselvalligheden van maatschappelijke 

factoren. De duurzaamheid van de 

gebouwde vorm, zijn capaciteit om een 

opeenvolging van functies op te vangen of 

te wel zijn 'onverschilligheid tot functie' 

vergroot deze autonomie. Voor Rossi 

vervangt het type de functie als essentie 

van de architectuur. 

Hierdoor voorkomt Rossi een moeizame 

overgang. Functies kunnen weliswaar 

vertaald worden in een organigram 

dat ruimtelijke dimensies, ruimtelijke 

verhoudingen en andere fysieke 

voorwaarden preciseert waaraan het 

gebouw moet voldoen, maar dit levert 

nog geen concrete vorm op. Daartoe moet 

volgens Summerson een creatieve sprong 

gemaakt worden. Op dat punt is er een 

hiaa t. Het on tbrak de moderniste n aan een 

'architecturale taal', een samenhangend 
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stelsel van formele of stilistische 

conventies die een basis bieden voor de 
overgang van programma naar vorm33. 

Rossi erkent net als Colquhoun de 

relatieve autonomie van de architectuur. 

Al garanderen het type en de 

duurzaamheid van de gebouwde vorm 

weerstand tegen maatschappelijke 

krachten, toch staat de architectuur 

niet helemaal los van maatschappelijke 

vragen en verwachtingen. Integendeel, 

de architectuur 'beeldt' deze laatste 

door bemiddeling van het type en zijn 

varianten in gebouwde vorm. 

Het typologische onderzoek probeert 

vat te krijgen op tegenstellingen die de 

architectuur van de stad kenmerken 

door onder meer gebruik te maken 

van de differentiele aard van het type, 

dat gelijkaardigheid garandeert, maar 

ook eindeloze variatie mogelijk maakt. 

Zo worden de tegenstellingen tussen 

enerzijds het collectieve, het universele , 

het permanente en anderzijds het 

individuele, het particuliere, het 

veranderlijke zichtbaar in de relatie 

tussen de typologische kern en de 

uiteenlopende varianten. Stadsanalyse 

brengt relaties van analogie, gede:finieerd 

als een samenspel van gelijkaardigheid en 

verschil, in kaart tussen typen onderling 

en tussen de varianten van de typen . De 

logica van de vormgeving is dus in essentie 

mimetisch en d us niet red uceerbaar tot 

louter een oorzaak-gevolg relatie 34. 

De identificatie en classi:ficatie (de 

typologie) gaat samen met de studie naar 

ruimtelijke relaties en structuren (de 

morfologie). De stadsanalyse die de stad 

leest als een formele structuur waarvan 



de logica onderkend kan worden, levert 

samen met de stadsgeschiedenis een 
typomorfologische basiskennis die de 

grondstof vormen voor het ontwerp35. 

Door de onderliggende rationaliteit van de 

schijnbaar ordeloze vormen van stedelijke 
weefsels te ontrafelen, geeft ze inzichten 
waarmee de ontwerper aan de slag kan 

gaan middels imitatie of mimesis. Mimesis 
betekend hier niet dat de gevonden figuren 

zonder meer gekopieerd en herhaald 
worden. De mimesis die in het typologische 

on twerp aan de orde is werkt immers met 
aanpassing, verschuiving en verdichting. 
De logica van het type karakteriseert niet 

enkel de analogie tussen betekenaars en 
praktijken uit heel verschillende velden 

van een cultuur waar naast samenhang 
ook heel wat inconsistentie en leemte 
bestaat, maar eveneens de speling tussen 
structurele gegevenheden en feitelijke 

praktijken 36. 

Het type levert een rationele 
ordeningsstructuur, die echter nooit een 

de:finitieve vorm verwerft maar zichzelf 
realiseert in een voortdurende keten 
van concrete gebouwen die het type 
onophoudelijk lichtjes transformeren. 

Het geeft de architectuur de mogelijkheid 
kritisch om te gaan met maatschappelijke 

gegevens en structureri . Het beidt de 
mogelijkheid tot een representatie van het 

stedelijke en zo het karakter, het eigene 
van de plek voort te zetten en met in 

acht name van eigentijdse behoeften een 
typisch Berlijns project te ontwikkelen. 
De vorm van de architectuur schuilt 

in de structuur, het mechanisme en de 
morfologie van Berlijns meest a uthentieke 
typologie, haar 'Mietskasernen'. 

13 Wielens, 2008 

15 Colquhoun, 1986 

14 Rossi, 2002 

16 Heynen, 2004 

17 idem 18 Muthesius in Heynen, 2004 

19 Heynen, 2004 20 idem 

21 idem 22 Oswalt, 2000 

23 Nitsche, 1991 24 Oswalt, 2000 

25 idem 26 idem 

27 Nitsche, 1991 28 Heynen, 2004 

29 Colquhoun, 1986 30 idem 

31 Heynen, 2004 32 Rossi, 2002 

33 Heynen, 2004 34 idem 

35 Rossi, 2002 36 Castex, 1990 
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Berlijn fascineert 

Het is vooral haar geschiedenis dat de stad 

in het bijzonder uniek maakt. Als in geen 

andere stad heeft de twintigste eeuw zo 

ingrijpend haar sporen nagelaten als in 

Berlijn. De belangrijkste gebeurtenissen 

uit de twintigste eeuw hebben zich 

ingeschreven in de stadsplattegrond van 

de negentiende eeuw. De negentiende 

eeuwse stad was vergaand bepaald door de 

uitbreidingsplannen van Hobrecht uit 1862. 

Die ten tijden van de industrialisatie in de 

toen voorstaande explosieve groei van de 

stad voorzag. Deze plannen kenmerkte zich 

door een homogene structuur van straten 

en pleinen met blokrandbebouwing, dat 

een g:igantische krans vormde random de 

organisch gegroeide vestigingsstructuren. De 

stad was een compositie van een ideaalbeeld, 

monolithisch en uniform. Een uitdruk van 

Pruisische macht. 

Het is deze stad dat het toneel vormde voor 

de moderne jaren '20, Eerste en Tweede 

Wereldoorlog, Nationaal Socialisme, 

Holocaust, Koude Oorlog, de ineenstorting 

van het Socialisme, Kapitalisme, opstand en 

de Herenig:ing. Deze gebeurtenissen hebben 

het huidige Berlijn diepgaand gevormd. 

Het zijn verschillende identiteiten van de 

stad uit verschillende perioden die elkaar 

zo snel opvolgden dat de sporen hiervan 

onderling geen verbinding hebben kunnen 

vinden. Philipp Oswalt spreekt over een 

proces van 'automatischen Urbanismus'37
, 

door de steeds herhalende vernietiging, 

planning en nieuwbouw, ontwikkelde 



de stad zich uit tot een montage van 

elkaar tegensprekende ideologische 

fragmenten. De stad is tot een tekst 

geworden die haar geschiedenis en 

daarmee de geschiedenis van de 

twintigste eeuw verteld. 

In het onopgeloste conflict tussen 

de sporen van de in de loop van de 

geschiedenis wisselende ideologieen, heeft 

zich een conceptuele leegruimte gevormd. 
In de geschiedenis van Berlijn stapelde 

zich telkens weer niet te verenigen 

stedenbouwkundige concepten op elkaar. 

De barokke stadsvergroting op de 

vestigingsstructuren, de stadsnelwegen 

op het Hobrechtplan, het Planwerk 

Innenstad op de socialistische plattenbau. 

De stad werd niet alleen omgevormd voor 

nieuwe programma's, handelsvormen, 

verkeersmiddelen en een grotere schaal. 

Veel meer probeerde elk regime de stad op 

een nieuwe ideologie aan te passen door de 

sporen van het voorafgaande uit te wissen. 

Waar de verschillende concepten elkaar 

treffen ontstaan uit de multipliciteit 

van de aangetroffen fragmenten gaten 

die noch bij de een noch bij de andere 

stedenbouw kundige 

Vooral daar, waar 

structuur horen. 

stadfragmenten 

over elkaar, in elkaar en naast elkaar 

liggen, wordt de onvolmaaktheid van de 

stad extreem duidelijk. De geschiedenis 

is minder leesbaar in de historische 

bouwsubstantie, maar veel meer in 

de sporen van haar continuerende 

vernietiging. Braakliggende kavels, 

brandwanden, verspringende rooilijnen en 

onvoltooide verlopen van straten. De stad 

uit zich in breuken en tegenstellingen, 

heterogeniteit en leegte. Het z1Jn 

dergelijke eigenaardigheden dat het beeld 

van Berlijn vandaag de dag bepaald. 

Hierin schijnen de gebreken van de stad 

aan het licht te komen, echter toont hier 

de stad ook haar potentie. Juist doordat 

een sterke stedelijke structuur ontbreekt, 

heeft de stad nog geen zekere omgang met 

zichzelf gevonden. Zonder een eenduidig 

principe zijn het niet de structuren die de 

aard van de plek bepalen, maar bepaald 

de aard van de plek de structuren38. 

Dit leidt tot een intensieve zelfdialoog. Een 

ieder die zich bezig houdt met de stad zal 

voor zichzelf moeten bepalen wat de stad 
is en zal moeten worden. De stad biedt een 

open toekomst perspectief. Het is bepalend 

voor het karakter van een rusteloze stad 

dat zich in een continuerend proces van 

wording bevindt; aldus Karl Scheffler: 

'Berlin ist dazu verdammt, 
immerfort zu werden und 
nie zu sein.' 39 

37 Oswalt, 2000 

39 Wikipedia 

38 idem 
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Berlijn 

De tastbare geschiedenis 
van Berlijn: 

IS een stad vol met 
bezienswaardigheden en verhalen. Deze 

verhalen spreken voornamelijk over een 

pijnlijk verleden, waarvan de sporen in de 

vorm van gebouwen, rui:nes, monumenten 

en leegte bet tasbare bewijs vormen. Daar 

waar bet oog de geschiedenis niet meer 

kan zien wordt deze door de herinnering 

in leven gehouden. De voordurende 

herstructurering van de stad door 

opeenvolgende regimes en verschillende 

ideologieen laten zich niet onder een 

noemer vangen. Het vertaalt zich in 

diverse controversiele plekken die zich 

niet eenduidig laten interpreteren. Het 

is de symboliek van dergelijke stedelijke 
fragmenten die bet debat over de vorm en 

identiteit van de stad beheersen. 

Sommige gebouwen en plekken zijn meer 

met de identiteitvanBerlijn verbondendan 

andere. Bij een gebouw dat eenduidig de 

herinnering aan een bepaalde gebeurtenis 

ofregime oproept is de discussie rond haar 

betekenis nog relatief eenvoudig te volgen. 

Dergelijke beladen plekken kunnen 

ingezet worden als gerichte monumenten 

die een duidelijk signaal afgeven over 

wie of wat er wordt herdacht. Echter in 

Berlijn is bet landschap in bet extreem 

gepolitiseerd, onbetwiste monumenten 

zijn de uitzondering. Het Duitse uiterst 

sensitieve gevoel voor geschiedenis 

werd al een eeuw geleden betreurt door 



Nietzsche. Hij stelde dat alleen door 

selectief te vergeten, we een gevoel van 

hulpeloosheid kunnen overwmnen. 

Alleen door de mogelijkheid dingen te 

kunnen vergeten maakt creatieve actie 

mogelijk40. Echter de veelzijdigheid van de 

gebeurtenissen uit de Duitse geschiedenis 

van de twintigste eeuw bemoeilijkt een 

dergelijke selectie. Het uitwissen van 

ongewenste en pijnlijke herinneringen 

pretendeert een soort van rituele 

geschiedvervalsing. Daarnaast zit Berlijn 

vast aan haar morele last, waardoor de 

stad niet in staat is te vergeten. 

Het is in Berlijn onvermijdelijk zich 

te positioneren in het heden zonder 

hierbij bewust of onbewust een omgang 

met het verleden te formuleren. Bij de 

discussies die gevoerd worden rondom 

gebouwen en plekken die symbool 

staan voor de identiteit van Berlijn en 

doorgaans ook de identiteit van Duitsland 

representeren, representeerde of moet 

gaan representeren worden meerdere 

zaken aan het licht gehouden, zoals 

architectonische esthetiek, authenticiteit, 

politieke correctheid, symboliek, de 

aangetroffen urbane vorm, stedelijke en 

nationale identiteit, historisch behoud 

en historische gerechtigheid. Deze zaken 

zijn hopeloos met elkaar verwikkeld en 

verwarring is onontkoombaar. Het is 

voornamelijk bij de meest controversiele 

plekken waar het de bat het scherpst wordt 

gevoerd en waar de 'spoken van Berlijn'41 

het meest hardnekkig aan de oppervlakte 

komen. Hierbij wordt duidelijk dat in het 

formuleren van een standpunt, politiek 

en architectuur dicht bij elkaar liggen. 

Dat deze discussies niet van de lucht zijn 

weet Philippe Remarque bondig maar 

vattend te omschrijven: 

'Kort na mijn lwmst verhuisden regering 
en parlement van de schuldeloze idylle 

Bonn terug naar Berlijn. En daarmee terug 
naar de geschiedenis. Waren van deze stad 
niet twee wereldoorlogen en de Holocaust 
u,itgegaan? Ooh bij het nieuwe begin in 

het oude Berlijn probeert men de boze 

geesten uit te drijven. Mag de Reichstag 

nog wel Reichstag heten? Is het nieuwe 
Kanzleramt niet gevaarlijh potserig? 
Kan een moderne minister van Financien 

regeren vanuit het ministerie van Goring? 
Hoe moet de Duitse schuld aan de moord 
op de joden worden vonngegeven? Dat 
zijn allemaal opgewonden discussies die 

in Berlijn worden gevoerd. Met de andere 
erfenis is de omgang al even moeizaam: 

de Muur is verdwenen maar drul?t nog 

steeds zijn stempel. Het DDR-Palast der 
Republih is de inzet van een bittere oost

west-wedstrijd.' 42 

59 



60 

Voorbeeld: 
Palast der Republik 
us Stadtschloss. 

De recente afbraak van het Palast der 

Republik stelt een bijzondere plek ter 

discussie. De uitkomst hiervan is zeker 

niet exemplarisch voor herenigd Berlijn, 

maar de toon waarop de discussie wordt 

gevoerd wel. Wat hier werd afgebroken 

was de voormalige stadskroon uit de jaren 

'70 die de voltooiing belichaamde van de 

binnenstedelijke stadsideologie van de 

DDR. Het gebouw deelde haar plek met 

een beruchte voorganger; het spook van 

het oude Stadtschloss van de voormalige 

Holenzolern-dynastie, dat ten gunste van 

de Palast in 1950 werd opgeblazen. Het 

besluit om het stadtschloss opnieuw op 

te bouwen maakt deze plek nostalgisch 

beladen en politiek explosief. De discussie 

laat zich opdelen m drie partijen; 

behoud van het Palast, herbouw van het 

stadtschloss of nieuwbouw. 



Behoud Palast 

. . 
9 

-

Het Palast is inmiddels verdwenen. De 

mensen die het Palast wilden behouden 

hadden bepaalde praktische argumenten 

aan h un zijde. Het gebou w stond er immers 

nog waardoor het meer authentiek was 

dan een herbouwd kasteel. Het behoud 

van het Palast dreigt bij het zoeken 

naar een diepere betekenis te vervallen 

in het verlangen naar een nostalgisch 

verleden. De voorstanders van het Palast 

wilden niet het communisme terug aan 

de macht helpen, maar hielden zich vast 
aan bepaalde waarden en herinneringen 

uit het leven in een communistische 

Palast der Rupublih 

staat. De kritiek tegen behoud vanuit het 

Westen werd dan ook door de voormalige 

Oost-Duitsers gezien als een duidelijk 

wantrouwen om dit te begrijpen. Afbraak 

kon als een late Koude Oorlog triomf 

voor het Westen kunnen betekenen. 

Hiermee kreeg het Palast een symbolisch 

versterkte geladenheid die de gehele Oost

West controverse leek te dragen. Echter 

de warme gevoelens van sommige met 

betrekking tot het leven in de DDR neemt 

niet weg wat het Palast in wezen was. Het 

Palast was gebouwde propaganda, een 

ideaaltypische voorstelling van wat de 

DDR had willen zijn. Een grote tegenslag 

voor de voorstanders van het Palast was 

de constatering van hoge concentraties 
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asbest in het gebouw. Hieruit volgde het 

besluit om het gebouw te sluiten. Zelfs in 

de uitkomst van deze officiele inspectie 

zien sommige voorstanders van het 

Palast een politieke true om de zin van de 

West-Duitsers door te kunnen voeren. Ze 

refereren naar gebouwen uit West-Berlijn 

met dezelfde asbest vervuiling, maar die 

niet met sloop warden bedreigd, zoals het 

ICC congrescentrum uit 1970. 

ICC 

Echter deelde het Palast dezelfde 

achillespees als het door de oorlog sterk 

beschadigde Stadtschloss in 1950; haar 

prominente plaats in het stadshart. 

Terugkijkend kan de afbraak van het 

nog intacte Palast als barbaarser warden 

gezien dan het besluit om het beschadigde 

Stadtschloss op te blazen. Hier werd 

een dictatoriaal besluit herhaald door 

een democratische gemeenschap. 

Door het Palast weg te halen wordt 

dezelfde geschiedenisvervalsing in de 

hand gewerkt, of dezelfde overwinning 

op een concurrerende staatsideologie 
uitgeroepen. Deze argumenten kunnen 

door zowel voorstanders als tegenstanders 
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van het Palast ingezet warden. 

Voorstanders zien de geschiedenis als 

een continuerend proces, waarbij de DDR 

net zoveel bestaansrecht heeft als iedere 

andere periode in de Duitse geschiedenis. 

Tegenstanders van het Palast zien de 

DDR eerder als een misstap en zien het 

op blazen van het Stadtschloss als wandaad 

dat alleen door het opnieuw opbouwen 

van het Stadtschloss gerechtvaardigd en 

daarmee overwonnen kan warden. 

a(takeling Palast der Republih 



Reconstructie van 
het Stadtschloss. 

Mensen die het Stadtschloss willen 

herbouwen willen niet de monarchie of 

een symbool voor Pruisisch militarisme 

of Duits chauvinisme herstellen. Het gaat 

de voorstanders van het Stadtschloss om 

het herstellen van een stadslandschap 

en de symbolische stedelijke eenheid 

dat in het stadshart afwezig was sinds 

1950. Tegenstanders stellen dat de 

gevels van het Stadtschloss een halve 

eeuw aan historische herinnering zal 

onderdrukken en een illusie creeert die 

een continui:teit en een compleetheid 

Berliner Stadtschloss 1920 

suggereert die in Berlijn nooit heeft 

bestaan. Ook dreigt het gevaar dat de 

gevels een Disney-achtige vervalsing 

wordt door het gebrek aan authenticiteit. 

Echter is de relevantie van authenticiteit 

in Berlijn niet doorslaggevend. Zo stelt 

bijvoorbeeld Unter de Linden een rij aan 

gereconstrueerde namaak tentoon. 
De verontwaardiging over de sloop van 

het Stadtschloss in 1950 werd door 

de voorstanders van het Stadtschloss 

gezien als een communistische wandaad. 

Reconstructie wordt in dit oogmerk 

gezien als rechtvaardigheid en wraak. 

De vernietiging van het Stadtschloss 

was het teken van de overwmrnng 

van de communisten over het 
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Pruisische feodale militarisme en haar 

kapitalistische vijand in het Westen, een 

herbouwd Stadtschloss representeert 

haar falen 43
. Deze beredenering gaat 

uit van politieke en symbolische 

beweegredenen. Andere voorstanders 

voor de reconstructie hanteerde de taal 

van de stedenbouw en architectuur. Voor 

hen moest het Palast wijken, omdat haar 

middelmatige architectuur een dergelijke 

prominente locatie niet waardig 

was. Stedenbouwkundig gezien is de 

wederopbouw van de Holenzolern-paleis 

te begrijpen. Wie Unter den Linden volgt 

met haar statige en imposante gebouwen 

met Pruisische grandeur en hierna de 

paleisbrug met de witte standbeelden 

oversteekt, wordt door een knik in de 

boulevard automatisch gewezen op de 

kern van dit architectonische ensemble. 

Het afwezige Stadtschloss staat hier 

symbool voor de verdwenen eenheid van 

de plek. Zo ook voor de machtige zuilenrij 

van het Altes Museum aan de overka nt 

van de Lustgarten, een creatie van de 

meest gezichtsbepalende classicistische 

architect Karl Friedrich Schinkel. De 

overwinning van Schinkel op de barok is 

niet meer te zien44
. 
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Nieuwbouw van een stadshart 

Een derde groep die het plein schoon wil 

vegen en opnieuw willen beginnen zien 
zichzelf vrij van historische of verouderde 

ideologische verlangens, maar ze 
vonden een nieuwe nostalgie; die van de 
hero'ische architectuur uit de jaren '20 

dat beweerde in staat te zijn een nieuwe 
urbane wereld te kunnen scheppen. 

Deze groep geloofde in de mogelijkheid 

om het Palast te verwijderen zonder het 
Stadtschloss weer op te bouwen. Hierin 

wordt afwijzend gereageerd op het 
argument dat alleen het Stadtschloss de 
leegte kan vullen op deze plek. Als het 

1 ste prijs, Niebuhr & Multhau.p 1994 

hier om een urbane reparatie gaat en de 
plek een gebouw verdient die waardig is 

voor de locatie dan kan dit in principe 
ook door een moderne architect worden 

gedaan. Maar hier komen we de slechte 
reputatie van de moderne architectuur 

tegen. Voor velen was het oude gebouw 
de juiste oplossing omdat ze zich niet een 

modern gebouw konden voorstellen dat 
niet beschamend zal zijn. Deze gedachte 
wordt bevestigd door de uitgever Wolf 

Jobst Siedler die ondanks zijn respect 

voor de grote moderne architecten en de 
geweldige gebouwen die ze maakten in de 
jaren '20, concludeerde dat ze niet in staat 
zijn gebleken om vorm te geven aan het 

centrum van een stad45. 
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De conclusie dat een modern gebouw op 

deze plek niet het gewenste resultaat kan 

brengen, brae ht een verslagenheid teweeg 

voor de hedendaagse architectuur. Het 

gebaardathiermeewordt uitgedragen kan 

gezien wordenalseen wanhoopsverklaring 

waarin een vertrouwen in de moderne 

wereld ontbreekt. 

Het debat rondom het Palast en 

het Stadtschloss legt de onwrikbare 

tegenstellingen van Berlijn bloot. Het 

laat de absurditeit van de geschiedenis 

van de stad zien, waarin de sporen van 

verschillende tijdsperioden niet op een 

plek kunnen bestaan. In dit debat zijn 

architectonische esthetiek, a uthenticiteit 

en urbane vorm van secundair belang. 
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Achter het debat tussen Palast en 

Stadtschloss schuilt een diepe filosofische 

en politieke tegenstrijdigheid die de 

symboliek van de gebouwen onder hetlicht 

van een stedelijke en nationale identiteit 

houdt. Dat blijkt een uiterst gevoelige en 

moeilijke opgave. De sterk gepolariseerde 

v1s1es rondom 

een werkbare 

dit debat verstarren 

dialoog da t eigenlijk 

over politieke correctheid gaat. Waar 

resta uratieve tendensen geassocieerd 

kunnen worden met rechtse politieke 

agenda's en het als witwassen van de 

geschiedenis kan worden beschouwd. 

Waar achter het behoud van de Palast 

affiniteit voor Sovjet-stijl socialisme kan 

worden gezocht. Het is deze spagaat dat 

herenigd Berlijn veroordeeld om zich uit 

een te zetten met zichzelf. Een plek zoals 

het Palast vs Stadtschloss laat zien dat 

dit een schizofrene zelfdialoog kan zijn. 

40 Ladd, 1997 

42 Remarque, 2005 

44 Remarque, 2003 

41 Ladd 1997 

43 Ladd, 1997 

45 Ladd, 1997 



Berlin Alexanderplatz 

67 



Na de val van de Muur is Berlijn in een 

architectonische en stedenbouw kundige 

maalstroom geraakt, die de stad opnieuw 

lijkt te definieren. Hierdoor is de stad 

tot een etalage geworden voor stedelijke 

denkbeelden en de manier waarop deze 

vorm moeten krijgen. Dit debat begon 

niet met de val van de Muur, maar 

verscherpte in toon op het moment dat 

reusachtige braakliggende terreinen 

aan de randen van de binnenstad vrij 

kwamen en waar in de binnenstad 

zelf overweldigende bouwopgaven een 

uiteenzetting verlangde. 

Nuchter beschouwd laten de architecten 

voor het 'nieuwe' Berlijn zich opdelen in 

vier partijen 46. Ten eerste waren er de 

'stedelijke architecten' uit voormalig West

Berlijn, die zich in de jaren '80 verzameld 

haddenrondomdeIBA'84f87.Dezevolgden 

vergaand de ideologie van de 'Kritische 

Het architectuurdebat 

Reconstructie', het teruggrijpen op de 

historische stadsplattegrond van de 

negentiende eeuwse stad. Hier tegenover 

stonden gesocialiseerde architecten 

uit de voormalige Bondsrepubliek, 

die m hun bouwen voornamelijk 

het instrumentarium van het 'open 

stadslandschap', de in solitaire objecten 

oplossende stad hanteerden. Als derde 

partij behoren de architecten die ten tijden 

van de DDR in de 'geindustrialiseerde 

architectuurproductie' van de 

socialistische stedenbouw geschoold 

waren. De vierde groep bestaan uit de 

'architectensterren' die in Berlijn na 

1989 een versterkte opmars kende. Deze 

vertegenwoordigers van voornamelijk 

grote internationaal opererende 

architectuurfirma's brachten hun eigen 

innerlijke dynamiek mee naar Berlijn. 
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Deze vier groepen maken deel uit van een 

gepolariseerde architectu urstrijd, die vaak 

op hoog geidealiseerde toon gevoerd wordt. 

De in 1998 tot officiele stadsbouwpolitiek 

uitgeroepen 'Planwerk Innenstadt' geven 

de strijdende partijen een kaderwaartegen 

hun beelden voor een toekomstige Berlijn 

gespiegeld kunnen worden. De ideologie 

van Planwerk Innenstadt wordt zo het 
klankbord waarin twee stellingen naar 

voren gebracht worden. Het Planwerk 

Innenstadt is de meest recente poging 

om door een totaalplan homogeniteit 

in de stad te brengen, dat zich berust 

op een kritische reconstructie van de 

negentiende eeuwse stadsplattegrond. 

Hier tegenover staan de architecten die 

vanuit meer conceptuele uitgangspunten 

een positie verwerven ten opzichte van 

de stad. Deze stellingen concretiseren 

zich in de ontwerphoudingen van twee 

uiterst presente architecten van Berlijn. 

De historische continu.iteit van Kollhoff 

ten opzichte van de radicale concepten 

van Libeskind. 

Hansaviertel 
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De Kritische Reconstructie was een 

reactie op de snelle wederopbouw en de 

hiermee samengaande vernietiging van 

grote delen van de oude bouwsubstantie 

die de oorlog had overleefd. Het was een 

reactie op de stedenbouw kundige ingrepen 

voor een autogerechte stad in de jaren '50 

en de ingrijpende 'kahlslagsanerungen' 

ten tijden van de Koude Oorlog. De 

Stedenbouwkundige ensembles zoals 

het Hansaviertel en het Kulturforum 

vormen de antithese op de historische 

Europese stad dat zich kenmerkt door 

een diversiteit van aaneengeschakelde 
bouwpercelen met gevarieerde 

programmering, gesloten bouwblokken, 

een hoge dichtheid, corridorstraten 

voor verkeer, pleinen en parken. Deze 

voorwaarden leveren een stadsgevoel 

met veel leven op straat. Al ten tijden 

van de IBA in de jaren '80 was in Berlijn 

onder leiding van Josef Paul Kleihues de 

reconstructie van de negentiende eeuwse 

stadsplattegrond als concept doorgevoerd. 

Sinds de val de Muur vorderen Kleihues 

en m het bijzonder de toenmalige 

Kultur forum 



Senatsbaudirektor Hans Stimmann 

een unificatie van de architectuur, aan 

de hand van een Berlijn-Pruisische 

stijl. De definitie van deze zogenoemde 

Berlijnse architectuur omschrijft een 

homogene blokrandbebouwing met een 

goothoogte van 22 meter en met een 
terug liggende opbouw tot 30 meter. 

De bouwblokken dienen ten minste 

een opdeling in meerdere percelen van 

kleinere huiseenheden te suggereren. De 

gevels zijn uit steen met een tektonische 

gevelopdeling, staande raamformaten en 

een bekleding uit natuursteen. Het huis 

dient monolithisch te zijn en belichaamd 

soliditeit 47. Deze re gels we rd en het 

algemeen geldende pnnc1pe en m 

talrijke situaties toegepast, zoals in het 

historische Mitte, bij Potsdamer Platz of 

licht aangepast bij de nieuwbouwwijken 

in de periferie, zoals Karow-Nord . 

Karow-Nord, Moore Ruble Yudell 

De regels van de Berlijnse architectuur 

gelden niet alleen voor nieuwbouw . 

Volgens dezelfde principes worden in 

het kader van Planwerk lnnenstadt ook 

bestaande stadswijken getransformeerd 

en naar het beeld van een homogene stad 

aangepast. 'Gedisciplineerd, Pruisisch, 

terughoudend m kleurgebruik, van 

steen, liever recht dan gewelfd', aldus 

Stimmann 48. Stimmann kon dit concept 

van de Berlijnse architectuur doorvoeren 

door zijn dominerende rol in tal van 
prijsvragenjury's, door de controle op 

bouwaanvragen en door zijn intensieve 

dialoog in het openbaar. 

Met het leidbeeld van de negentiende 

eeuwse Europese stad in een kritische 

Berlijn-Pruisische stijl grijpt de 

Kritische Reconstructie terug voorbij 

wereld oorlogen, dictators en moderne 

stedelijke experimenten en vindt daar 

een Berlijnse urbaniteit van waaruit 

zich een homogeen architectonische 

vocabulaire laat herleiden. Het grijpt 

terug tot voor de opkomst van de 

beroemde jaren '20, die ondanks de 

schitterende woonwijken van Wagner 

en Taut de stadsvervreemdende 

houding inleidde die het bestaande 

stedelijke weefsel negeerde of 

vernietigde. Bij een dergelijk positie 

is in Berlijn een negatieve bijklank 

onvermijdelijk; het suggereert een 

drang naar een normaal verleden en 

het simuleert een breukloze Berlijn

Pruisische bouwgeschiedenis49 . Maar 

de Kritische Reconstructie heeft niet 

tot doel letterlijk terug te grijpen op het 

verleden. Het historiseert niet, maar 

probeert uit de hedendaagse behoefte 

en uit respect voor de geschiedenis 

in Berlijn, door een aangemeten en 

voorschrijdende dialoog van traditie 

en moderne , het karakter van een plek 

te behouden en te verrijken. 
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Kleihues, de onbetwiste protagonist van 

de Kritische Reconstructie bouwde in 

1977 Block 270 aan de Vinetaplatz. Hier 

werd voor het eerst weer doelbe\vust 

blokrandbebouwing toegepast waardoor 

het gebouw als kiemcel voor de Kritische 

Reconstructie wordt beschouwd50. 

Block 270, Kleihues 

De uitvoering was wel gezonder dan haar 

negentiende eeuwse voorbeeld. Waar in 

de Mietskasernen de gebouwen werden 

volgestopt met mensen in benauwde 

woningen en de binnenhoven nauwelijks 

licht toelieten, heeft Kleihues hier 

woningen rondom een weidse binnentuin 

gemaakt. Voor Kleihues stelt het 

bouwblok zoiets als een microkosmos van 

de stad voor. Het in elkaar grijpen van 

functionele en formele veelvoud, waarvoor 

niet alleen de oude vorm te handhaven is, 

maar waar verder te ontwikkelen is met 

nieuwe typen en modellen als verrijking 

van de stedelijke levensruimte. Het blok 

is zo enerzijds een combinatie van enkele 

elementen, die samen een groter geheel 

beelden. Anderzijds kunnen meerdere 
van dergelijke blokken tot een grotere 

stedelijk gebied gecombineerd worden. 
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De hedendaagse speculatieve 

bureaubouw laat zien dat de hedendaagse 
binnenstedelijke programma's zich 

moeilijk laten passen in de schaal van 

de negentiende eeuwse structuren. Er is 

een krampachtigheid ontstaan waarbij 

multinationale ondernemingen en 

winkelcentra in een keurslijf gedrukt zijn. 

Een keurslijf dat met quasi historiserende 

gevels beplakt is en de suggestie van 

meerdere en kleinere bouwdelen opwekt. 
Met de hoogtebeperking ontwikkelen de 

gebouwen zich tot wel vijf verdiepingen 

in de diepte. Exemplarisch hiervoor is het 

Kontorhaus Mitte in de FriedrichstraBe. 

Kontorhaus, Kleihues 

Kleihues ontwierp het gehele blok, de 

plattegronden van de gebouwen, de 

trappenhuizen, het hof, de hofgevels en 

meer. Hij nodigde drie andere architecten 

uit om de straatgevels te ontwerpen. 

Daarmee was hun opdracht beperkt tot 

het uitzoeken van een natuursteen, het 

bepalen van de vensterproporties en 

het detailleren van de gevels. Het van 
binnen homogeen gebouw lijkt zo van 

buitenaf te bestaan uit zes gebouwen 



met zes verschillende gevels. Hetzelfde 

resultaat behaalt Aldo Rossi bij Quartier 

SchutzenstraBe m samenwerking 

met Bellman + Bohm. Hier is op een 

grondstuk voor een investeerder een van 

binnen samenhangend gebouwencomplex 

ontstaan met ongeveer twintig 

verschillende gevels die de historische 

percelenopdeling van het grondstuk 

simuleert. 

Schiitzenstra(Je, Rossi 

Bij het winkelcentrum aan de 

Potsdamer Platz voerde de simulatie 

van de geschiedenis niet alleen tot een 

opdeling van het gebouw in verticale 

delen, maar werd het gebouw ook 

horizontaal opgedeeld en verdeeld onder 

de architecten Kolhbecker, Piano en 

Rogers. Dit heeft geresulteerd in een 

overgedimensioneerde tentoonstelling 

van verschillende gevelmaterialen. 

Daimler-Benz-Areal, Potsdamer Platz 1998 
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Potsdamer Platz neemt m het 

architectuurdebat van de Jaren '90 

een bijzondere plaats in. Rondom de 

prijsvraag van 1991 verzamelde zich 

zestien voornamelijk internationaal 

bekende architectenbureaus. Er stond 

veel op het spel. Hier kon Berlijn 

laten zien wat het van plan was. Het 

had een architectuurcentrum van de 

eenentwintigste eeuw kunnen worden, 

maar in plaats daarvan koos de jury 

(waaronder Stimmann en Koolhaas) voor 

het ontwerp van Hilmer & Sattler en koos 

het daarmee voor een herstel van het 

oude stratenpatroon en een gestileerde 

versie van een compacte Europese stad 

uit stadsblokken. 

Potsda.mer & Leipzicherplatz 1991 Hilmer & Sattler 
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Rem Koolhaas verliet verontwaardigt de 

jury en uitte doormiddel van een open brief 

in een fenomenale scheldpartij aan het 

adres van Stimmann zijn mening. Door 

het teruggrijpen op klassieke vormen van 

de negentiende eeuw krijgt Berlijn een 

'kleinburgelijk, ouderwets, reactionair, 

onrealistisch, banaal, provinciaal en 

vooral amateuristisch stadsbeeld.'51 Er 

waren ook andere inzendingen die een 

heel ander beeld voor ogen hadden voor 

de toekomstige stad. De plannen van 

Libeskind, Alsop en Kollhoff gaven met 

hun projecten aan dat ze in staat waren 
om te gaan met de enorme leegte. Ze 

waren er niet op uit een synthetische 

metropool te maken of na te maken. 

Libeskind 

Alsop 

Kollhoff 



Hans Kollhoff maakt hier nog onderdeel 

uit van de Berlijnse avant-garde, 

maar bij de tweede ronde van de 

'Realisierungswettbewerb' waren de 

torens van zijn radicale plan verdwenen 

en gaf hij een perfecte verbeelding van de 

nieuwe Berlijn-Pruisische stijl. 

Realisierungswettbewerb Kallhoff 

Vanaf nu werd Kollhoff tot het kamp 

gerekend van Stimmann en Kleihues 

en werd hier tot de meest uitgesproken 

vertegenwoordiger van de nieuwe Berlijn

Pruisische architectuur. 

Terwijl de Berlijnse bouwpolitiek van 

de jaren '90 zich bezig hielden met het 

opbouwen van een homogeen stadsbeeld, 

was er ook een andere omgang met de 

stad in ontwikkeling. 
De specifieke eigenaardigheden 

van Berlijn m architectonische en 

stedenbouw kundige opzicht werd als 

eerst in 1977 in de studie 'Stadt in der 

Stadt'52 van Oswalt Mathias Ungers in 

samen werking met Koolhaas, Kollhoff 

en anderen opgepakt. 

Die Stadt in der Stadt 

De verschillen en de multipliciteit die zich 

in de historische gegroeide stadsdelen 

manifesteren zijn van bepalende betekenis 

voor Berlijn en haar stedenbouwkundige 

kwaliteiten. Berlijn is ontstaan uit 

tegenstrijdige elementen die zich van 

oudsher articuleren en zich niet door een 

homogeniserend principe la ten verenigen. 

De stad is het residu van haar verleden die 

zich het sterkst la ten gelden in de thema's 

leegte, heterogeniteit en fragmentatie. 

Hier wordt de aard van de stad zoals 

die is niet langer in vragen gesteld. In 
plaats daarvan wordt de stad gezien in 

mogelijkheidsvorm53. Dit formuleert het 

programma van moderne contextualisme, 

die niet een bepaalde fase uit de 

stadsgeschiedenis idealiseert, maar de 

morfologie, structuren en elementen van 

de verschillende epochen accepteert. De 

verschillende fragmenten worden in een 

overkoepelend concept samengebracht, 

haar gebreken door ruimtelijke en 

programmatische aanvullingen opgelost 

en de aangetroffen kwaliteiten versterkt. 

Er wordt hier niet gereconstrueerd, maar 

verrijkt met het nieuwe. 
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Koolhaas heeft in een ontwerp voor de 

IBA aangetoond hoe dit specifieke van 

Berlijn ingezet kan warden in een vorm 

van stedenbouw. Het ontwerp voor de 

zuidelijke Friedrichstadt ontwikkelt 

de heterogeniteit en openheid van de 

aangetroffen plek verder en verbindt deze 

gelijktijdig in een coherente ruimtelijke 

ensemble. Barokke stadsfragmenten, 

Mietskasernen uit de negentiende eeuw, 

elementen van de klassieke modernen 

en naoorlogse bebouwing word en 

door de aanvulling van twee verdere 

typologieen, hofhuizen en woonschijven, 

tot een stedelijk weefwerk met elkaar 

verbonden. Koolhaas stelde vast dat een 

conceptuele kaderwerk noodzakelijk 

is, die de aangetroffen divergerende en 

tegengestelde architectuur met elkaar in 

verbinding brengt en een basis voor nieuwe 
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Kochstra/Je I Friedrichstra/Je, Koolhaas 

ingrepen beeld. Een retroactief manifest, 

dat uit de bestaande toevalligheden een 

doel en een betekenis ontwikkelt. 54 

In stedenbouwkundige schaal heeft 

Libeskind dit concept met zijn 

prijsvraagproject voor de Alexanderplatz 

in 1993 verder ontwikkeld. In tegendeel 

tot het prijswinnende project van Kallhoff, 

stelde Libeskind voor de bestaande 

plattenbau van de DDR te behouden en 

met commerciele en culturele functies 

aan te vullen. De nieuwe bouwlichamen 

doen een beroep op de verschillende 

ordeningsstructuren uit de omgeving. Op 

basis van een ordening uit verschillende 

niet gelijke entiteiten wordt het aanwezige 

getransformeerd, verder ontwikkeld en 

verdicht. 



' . , 

Alexanderplatz 1993, Kolthoff 

/1 . / 

/! 

' (/ 

· : . ·~ 
~'tt.: . 

" ;- ·-

r 
i/ 

Alexanderplatz 1993, Libeskind 

De gefragmenteerde Berlijse stadsruimte 

wordt door Sauerbrucb & Hutton 
als concept vervolgd m bet GSW

Ha uptverwaltung gebouw, door gebruik 

te maken van meerdere gebouwdelen. 

De gebouwdelen wisselen in bun dubbele 

leesbaarbeid tussen solitair object en een 

gei:ntegreerd onderdeel van de stedelijke 

context. Hiermee brengt bet gelijktijdig 

autonomie tot uitdruk, alsmede een 

passende contextueel verbindende 

ordening. De nieuwbouw verbindt 

bet boge bestaande jaren '50 gebouw 

in bet assenstelsel van de barokke 

stadsplattegrond en stelt gelijktijdig 

verbindingen met de overige boogbuizen 

in de omgeving weer. Zander te vervallen 

in bet type van bet gesloten bouwblok. 

GSW-Hauptverwaltung, Sauerbruch & Hutton 

De immense leegte in de stad beeft een 

onverwacbte nieuwevorm van stadsruimte 

gescbapen die een veelvoud aan tijdelijke 

en spontane gebruiken toelaat. Koolbaas 

beeft in zijn project: De Berlijnse Muur 
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als architectuur van 1972, de leegte als 

potentie voor bevrijding ontdekt.55 Waar 

niets is, is alles mogelijk. In tegenstelling 

tot de functionele bevestiging door 

architectuur wijzen leegruimten op 

de kwaliteit van de programmatische 

onbestemdheid. Andere projecten van 

bijvoorbeeld Reidemeister en MVRDV 

kiezen er ook voor om de leegte niet te 

vullen, maar deze juist architectonisch te 

articuleren. 

Bornholmerstra(Je 1991, MVRDV 

Vertical Horizon 1990, Reidemeister 
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Daniel Libeskind heeft een andere 

omgang met de leegte ontwikkeld. 

De leegte in het centrum van de stad 

zijn voor hem zichtbare tekens van 

verlies, vernietiging en discontinui:teit. 

Waar Koolhaas de ruimtelijke en 

programmatische kwaliteiten van dit 

specifieke stadslandschap fascineert en 

inspireert, belichamen ze voor Libeskind 

het verlies van het rijke joodse erfgoed 

in Berlijn. Een afWezigheid die niet 

gevuld warden kan, een breuk, die niet 

te helen is. Bij zijn ontwerp voor het 

Joods museum transformeerde hij de 

aangetroffen leegte tot het centrum van 

het gebouw; een gefragmenteerde en 

meervoudig onderbroken leegte vormt 

de ruggengraat van het museum. Het 

tweede centrale thema van het gebouw 

is de fragmentering en heterogeniteit 

van de stad. De complexe vorm van het 

bouwlichaam reageert op heterogene 

elementen uit de omgeving; barokke 

stadspaleis, woonflats uit de jaren '60, 

stadsvilla's uit de jaren '80 en bindt ze 

samen in een ruimtelijk ensemble. Eerst 

door zijn complexe geometrie wordt 

het mogelijk de stadsfragmenten met 

elkaar in verbinding te brengen en de 

nieuwbouw in een heterogene context te 

integreren. Hier wordt niet een fragment, 

maar het pluralistische geheel van aan de 

morfologie te ontlenen gegevens ingezet. 

Joods Museum, Libeskind 



Welke houding het beste is voor Berlijn 

is zonder een specifieke context niet 
te beoordelen. Zowel het beeld van 

de negentiende eeuwse stad als de 
conceptuele benadering zijn beide 
afhankelijk van de gelegenheid. De 

ideologie van Planwerk Innenstadt 
negeert specifieke Berlijnse 

eigenaardigheden om deze te liquideren 
ten gunste van homogeniteit. Dit is in 

de binnenstad wel ongeveer gelukt, 

waar de stadsplattegrond van de 
negentiende eeuw nog leesbaar was. 
Echter aan de randen hiervan wordt 
de heterogeniteit, dat zo kenmerkend 

is voor Berlijn, juist versterkt. Van een 
artistieke eenheid is geen sprake. Waar 

Planwerk Innenstadt op de structuren 
van andere stedenbouwkundige 

concepten stoot wordt het concept van 
Planwerk Innenstadt even opdringerig 

als de stedenbouwkundige concepten 
die het probeert te vervangen, vooral 
daar waar de vooroorlogse stad niet 

langer leesbaar is. 

46 Haberlik, 1997 47 idem 

48 &marque, 2005 49 Ladd, 1997 

50 Berning, 2003 51 R.emarque, 2005 

52 Arch+, 2006 53 Aedes 2005 

54 Koolhaas, 1998 55 idem 

56 Owalt, 2000 57 id.em 
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Schlesische Stra(Je, Wrangelkiez 

Leegte als potentie: 

Lege ruimte herinnerd aan het afwezige en 

verwijzen op het toekomstige. In plaats van een vaste 

structuur bieden ze ruw terrein. Ze zijn onbestemd, 

maar niet zonder eigenschappen. Daardoor laten ze 

persoonlijke toe-eigening toe. De waarneming van 

de leegte initieert een kader voor ruimte 56. 



Sorauer Stra(Je, Wrangelhiez 

Transformeren van de geschiedenis: 

De gebouwde geschiedenis van de plek wordt 

het thema voor nieuwe vormen. Het werkt met 

historische fragmenten. Ze leggen sporen vrij. In 

plaats van op een reconstructie doelt de architectuur 

op een toe-eigening van de geschiedenis met de 

middelen van vandaag. Door deze transformatie 

wordt het historische van de nostalgie gescheiden 

en voor het eigentijdse gewonnen. 57 
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sporen 
VolnwaJite onuolmaaJitheid 
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III locatieintro 

{ .. .] onderweg kwam ih langs een gigantische muurtel?-ening, 
een ultieme graffiti dat losl?-wam van het vandalistische en een 
artistiek tegenbeeld vormde tegen de huizenhoge wandreclames uit 
de binnenstad. 
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Aan de Schlesische Stra/Je in Berlijn. 

Wanneer hesluitje om voor een hepaalde plek te kiezen? De plek voor het afstudeerproject 

mocht overal in Berlijn zijn. De stad vormt een fascinerende gehouwde hloemlezing over 
het fenomeen dat de stad geworden is. Door haar geschiedenis en haar ontwikkeling 

groeide Berlijn uit tot iets hijzonders. 
Berlijn is niet een stad, het is een aaneenschakeling van stedelijke condities die naast 

elkaar en door elkaar de inhoud van de stad vormt. Dit is niet uniek en kenmerkt 
veel Europese steden. Wie in Berlijn op zoek gaat naar haar stedelijke karakter zal 

deze waarschijnlijk niet vinden. De eigenschappen van haar karakter laten zich niet 
terugvinden op een plek, een plek kan wel hepalende eigenschappen van haar karakter 

hehhen. Dit maakt een keuze voor een projectlocatie niet gemakkelijk. De drang om een 
hijzondere plek te vinden is groot, net als de angst een keuze te maken die voor een 

project schadelijk kan zijn. De ideale locatie laat zich niet vinden. 

Ik hen als toerist naar Berlijn gekomen. Mijn aanwezigheid in de stad is niet 
vanzelfsprekend. Ik hlijfte gast en hierdoor toeschouwer . Vanuit dit perspectief heh 
ik geproheerd het karakter van de stad te hegrijpen en gezocht naar eigenschappen 
waarin dit karakter hesloten ligt. Ik heweer niet dat ik het fenomeen Berlijn hegrijp, 
daarvoor is haar verleden en haar status van nu te onzeker en te complex. Wel 
hen ik in staat om voor een plek typerende eigenschappen te herkennen en deze 
te interpreteren. Deze eigenschappen hehhen vaak niet alleen hetrekking op de 
gekozen plek, maar hehhen overdrachtelijk ook hetekenis op stedelijk niveau. Een 
plek is nooit een eenduidig hegrip. 

Mijn aantrekking tot de gekozen plek he rust zich op het helang dat ik hecht aan authentieke 
en typische Berlijnse eigenschappen die ik op deze plek denk te herkennen. Het hiedt 
de mogelijkheid om mij uiteen te zetten met eigenschappen die de plek structureert, 

die vandaag de dag nog steeds het heeld hepaalt, niet alleen van de wijk waarin de 

gekozen locatie ligt, maar ook voor Berlijn. Zonder deze typische Berlijnse eigenschappen 
als context verlies ik voor mijn project de reden om in Berlijn te zijn. Het is vanuit dit 
standpunt dat ik de stad Berlijn vind, niet het spectaculaire Berlijn dat zich uit in haar 
monumenten en toeristische trekpleisters, echter eerder iets dat onschijnhaar is, iets dat 

zonder voorwendsels vervult en hruikhaar is voor het alledaagse, een toevluchtsoord, een 
plek voor ontplooiing, een plek om te wonen en om te werken, een plek om te leven. 
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100 250 

Een kennismaking 
met de locatie. 

introductie-route 

Aankomst metrostation Ul - Schlesisches Tor, reizend vanuit de binnenstad lijkt men 

terug te gaan in de tijd. De naoorlogse 'eierendozen' rondom station Prinzenstra8e en 

Kottbusser Tor worden abrupt opgevolgd door de traditionele bebouwing van Berlijn. Het 

hoogspoor is een ware attractie dat een fantastische uitblik over de representatieve gevels 
van de 'mietskaserne' bebouwing aan de Skalitzer Stra8e laat zien. Het metrostation 

Schlesisches Tor doet met haar baksteenconstructie, torentjes, arcades en rondbogen 

in neo-renaissance stijl geen afbraak aan deze sfeer. Lopend van het station naar het 
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grondstuk over de drukke Schlesische Stra8e herkend men direct dat ook hier de oorlog zijn 

sporen heeft nagelaten. Men wordt geconfronteerd met een nog schitterend gedecoreerd 

Mietshuis. Het vormt een fragment dat haar buren heeft verloren. Onderweg vallen twee 

dingen op. Het bouwblokken systeem van de negentiende eeuwse stad domineert hier de 

stedelijke opbouw. Daarnaast herkent men hier een duidelijke concentratie van bepaalde 

demografische bevolkingsgroepen. 

hoogspoor Schlesische Tor Mietshuis 

De gevelwanden van de bouwblokken tonen een relatieve diversiteit. Het overgrote deel 

is zichtbaar historisch. Sommige gebouwen hebben eenvoudige stucwerk-gevels, andere 

gebouwen vertonen nog haar pracht en praal uit vervlogen tijden. De meeste gaten 

in de straatwand zijn opgevuld met meer modernere gebouwen. Het karakter van de 

straat wordt hier nauwelijks door bepaald, het zijn voornamelijk de oude gebouwen die 

bepalend zijn en een sterke saamhorigheid vertonen door de homogeniserende werking 

van een strikt aangehouden goothoogte en dwingende rooilijn. Eventuele kwaliteiten die 

aan dergelijke homogene structuren toegedicht kunnen worden, hebben echter duidelijk 

te leiden onder de opmerkelijk hoge verkeersintensiteit. 
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De straat vertelt ons iets over de demografische samenstelling. De winkeltjes, cafes, clubs 

en eetgelegenheden geven aan dat hier veel turken , alternatieve en creatieve jonge mensen 

onderweg zijn . Men ziet hier veel doner, weinig currywurst. Veel tweedehands zaakjes, 

geen merkwinkels. Veel kleine eetgelegenheden, geen sterrenrestaurants. Wanneer 

men de 'stille posten' bekijkt aan de ingang van de doorgangen naar de binnenhoven, 

wordt duidelijk dat in de verborgenheid van het binnenste van de blokrandbebouwing 

voornamelijk creatieve bedrijvigheid te vinden is. Dit is duidelijk het werkgebied voor 

kleinschalige ondernemingen voor design, mode, media, architectuur en agentschappen. 

Aangekomen bij het grondstuk ontluikt zich plotseling een grote leegte. Hier ligt een 

braakliggend terrein, dat een blik vrij legt tot aan de Spree . Dit is opmerkelijk voor 

Berlijn die haar rivier anders zo weinig waarneemt. Afgezien vanaf haar bruggen is de 

rivier nauwelijks bereikbaar en worden er amper verbindingen gemaakt vanuit de wijk 

naar haar oevers. Er worden slechts zeer sporadisch momenten geboden waarop men 

zich kan verheugen, zoals aan de Groben Ufer, Marx-Engels-Forum en in de buurt van 
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de Spree Bogen. Verder leeft Berlijn met zijn rug naar de Spree en beeft baar ingebouwd. 

De Spree wordt bet blik ontrokken en stroomt verborgen door de stad. Hierin ligt een 

kwaliteit verborgen; wanneer we de Spree plotseling aantreffen en baar tot gebeimvolle 

inboud van een plek kunnen maken. 

Gespre!? met een vrouw uit een boelwnwinheltje. 

29 maart 2008; Waarom ligt het grondstu!? leeg? 

,Das weiss ich nicht so genau .. So lange ich mich erinnem kann hat da noch nie etwas 

gestanden. !ch glaube das steht schon seit dem Krieg leer. Keine Ahnung was da friiher 

gestanden hat. Es gab Plane dart ein Einkaufszentrum oder so etwas zu bauen, aber 

durch Proteste hat man das verhindem konnen. Es ist eine gute Lage, ich freue mich, 

dass es noch leer ist und hoffentlich bleibt das auch so. Im Sommer ist es ein beliebter 

Platz, es hat ein ganz eigenartiges Biotop. Die Leute gehen dahin, um ihre Hunde tauten 

zu !assen und zum Grillen, obwohl man das eigentlich nicht dart. Es ist schon eine eige

ne private An/age zu haben, mitten im Kiez. Das findet man nicht im Gorlitzer Park.' 

De verbouding van de wijk met de Spree is even raadselacbtig als de verbouding van de 

Wrangelkiez met baar inboud. De rijkdom is enorm, binnenboven en plaatsen zijn verstopt, 

onzicbtbaar, men moet ze zoeken. Zo laten de intervallen tussen de brandwanden op bet 

grondstuk nieuwsgierige blikken toe in bet naastgelegen domein. Het getuigt van een 

onbedoeld voyeurisme. De doorkijkjes vanaf bet grondstuk verraden de oorspronkelijke 

functies van de bouwblokken aan weerszijde. Scboorsteen, pakbuis en bakstenen 

acbterbuizen getuigen van een industrieel en ambacbtelijk verleden. 

Hier werd opgeslagen en geproduceerd. Dit beeld van ambacbt en industrie wordt benadrukt 

door de grote pakbuizen en de Ostbafen aan de andere overzijde van de Spree. 
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Normaal gesproken versluieren de voorhuizen van de blokrandbebouwing haar inhoud. 

Achter iedere poort en doorgang gaat een labyrintische complexiteit schuil die vanaf 

de straat onzichtbaar blijft, maar wanneer men het binnenste van een blok betreed 

ontvouwen zich alle functies van een stad; werkateliers, theaters, clubs, musea, scholen, 

bejaardencentra en meer gaan schuil achter een decor van uniforme woonhuizen. 

De mystiek van het verborgene is door de bommen van de Tweede Wereld oorlog letterlijk 

opengebroken, zoals te zien is in de nabijheid van het grondstuk in blok 121 en 122*. 

De blokrandbebouwing is geopend en biedt een directe en zichtbare toegang tot haar 
binnenste. Hier zijn parken, sportvelden en speeltuinen ingericht. De doorwaadbaarheid 

van deze gebieden bieden een opmerkelijk perspectief op de achterzijden van de 

randbebouwing. De 'mooie' zijde van de bebouwing richt zich naar de straat, of dit nu op 

het noorden of op het zuiden gericht is. Hier hangen de inwoners met hun ellebogen op 

een kussentje in het kozijn om te zien of op straat nog iets gebeurt. Waar de blokrand 

is doorbroken liggen de verborgen delen van het blok in het zicht. Het toont het ware 

gezicht van de huizen, zonder make-up en decoratie. Luchtschachten en binnenhoven 

zijn oorspronkelijk private gebieden voor een select collectief, de bewoners die samen een 

perceel delen. Echter hier ligt deze collectieve privaatheid in een publieke ruimte. Het 

liquideert de mogelijkheid tot toe-eigening. De verborgenheid wordt ingeleverd, maar 

krijgt veel daarvoor in de plaats terug; lucht, licht en uitzicht. 

blok 121 

blok 122 
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Bee Iden 
van het grondstuk 
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brandwanden 

Cuury Stra(Je 

Schlesische Stra(Je 
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ouerzijde Schlesische Stra/Je 

Spree 

grondstuk 

103 



104 



105 



106 



107 



Beelden 
van de Wrangelkiez 
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IV op gave stelling 

Hoe kan Berlijn in de context van de Wrangelkiez haar 
stedelijkheid representeren? 

Welke betekenis kan ik voor mijn project ontlenen aan de 
bestaande historische structuren van de Wrangelkiez? 

Welke rol kan de creatieve industrie vervullen in de representatie 
van Berlijnse stedelijkheid? 

Het doel van dit afstudeerwerk is om te onderzoeken hoe op een specifieke locatie Berlijn 

zijn stedelijkheid kan representeren. Hierbij wordt onderkend dat de stad niet op een plek 

te vinden is, waardoor een selectie van haar eigenschappen bepalend wordt om te kunnen 

spreken van een typische Berlijnse stedelijkheid en niet de typische Berlijnse stedelijkheid. Met 

de wens deze stedelijkheid in een ontwerp te representeren wordt veel belang gehecht aan de 

bestaande structuren die ingeschreven zijn in de opbouw van mijn ontwerplocatie, in dit geval 

de Wrangelkiez. Hierdoor kan intui:tief ontwerpen niet de basis van dit ontwerp zijn, maar is 

een strategie gevraagd, die de bijzondere omstandigheden van de context als uitgangspunt 

accepteert en hierin een platform voor de ontwikkeling van een ontwerp zoekt. 

De introductie van de locatie heeft laten zien dat het afstudeerontwerp in een dialoog komt 

te staan met de historische bebouwing van de Wrangelkiez. Het stedelijke model dat deze 

bebouwing heeft voortgebracht domineert de vorm van de wijk. Dit model vormt de formele 

context van de ontwerpopgave. De opdracht grijpt verder dan het ontwikkelen van een vorm. 

Bepalend is ook hoe deze vorm zich verhoud in de cultuur waarin het komt te staan. De 

alledaagsheid van de Wrangelkiez vormt hiervoor de informele context van de ontwerpopgave. 

De specifieke cultuur die verantwoordelijk is voor de alledaagsheid van de Wrangelkiez wordt 

bepaalt door de creatieve industrie. 
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- bebouwi.ng voor 1940 

- bebouwing no 1940 

- Wrangelk1:ez 

- Berlijnse Muur 
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Inkadering van het 
onderzoeksmateriaal 

V oor het bepalen van het plangebied worden voornamelijk natuurlijke grenzen aangenomen, 

daarnaast worden de randen bepaald door grenzen die een duidelijk cesuur aanbrengt tussen 

gebieden. De natuurlijke grenzen omsluiten het gebied in het noorden en het oosten door de 

Spree en door de monding van de Landwehrkanal. De gemaakte grenzen in het zuiden en 
het westen communiceren een publiek gebruik die betekenis hebben op het niveau van de 
stad. In het zuiden, waar vroeger de GOrlitzer Bahnhof lag ligt tegenwoordig een groot park, 
dat het gebied tussen de Spree in het noorden en de parallel lopende Landwehrkanal in het 

zuiden resoluut in tweeen deelt. De grens in het westen verloopt langs de Skalitzer stra8e dat 

onderdeel uitmaakt van de binnenstedelijke ringbaan. Het belang van deze verkeersweg wordt 

extra benadrukt door de metrolijn die opgetild tussen beide rijbanen ligt. Zo wordt een barriere 
geaccentueerd, niet enkel door de verkeersintensiteit, maar ook fysiek door het staalwerk die 

de metro's en het spoor dragen. De grenzen die het gebied dat hierbinnen ligt markeren zijn de 
ruwe grenzen van de Wrangelkiez. 

Om uit de context van de ontwerpopgave een strategie te ontlenen worden de fysiologische 

wetten van de speci:fieke gebouwtypologieen van de Wrangelkiez onderwcht en hoe deze 

typologieen onderling aaneengeschakeld zijn tot een stedelijk model. Daarnaast wordt de 
alledaagsheid van de wijk aan de hand van de creatieve industrie onderzocht. 
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v Wrangelkiez 
Een geconserveerd fragment uit de tweede 

helft van de negentiende eeuwse stad. 

Structuuronderzoek: 

Industrialisering, bevolkingsgroei en de 

hiermee vergezelde trek naar de stad 

vormen de invloedsrijkste aanleidingen 

tot de explosieve stedelijke groei van de 

negentiende eeuw en het ontstaan van 

een nieuwe vorm van stedelijkheid die wij 

terug herkennen in de 'gri.inderzeitliche' 

stadsuitbreidingswijken van Berlijn. 

Deze gebieden worden tegenwoordig 

hooggewaardeerd, dit terwijl deze 

arbeiderswoonwijken ten tijden van hun 

ontstaan eerder gezien konden word en als 

supersloppenwijken. In deze tijd vond zich 

een merkwaardige parallelontwikkeling 

plaats. Enerzijds verbeterde zich de 

kennis met betrekking tot medicijnen en 

verzorging en werden de wijken gebouwd 

op een betere stedelijke infrastructuur. 

Kanalisatie en waterafvoer leverden 

een beduidend betere hygienische 

leefomgeving. Echter werden de 

arbeiderskwartieren zo dicht bebouwd 

en overbevolkt dat gezondheidschade 

onvermijdelijk was. 

Tegenwoordig zijn de arbeiderswijken 

bij lange na niet zo dicht bevolkt als 

toen en is door invloed van oorlog en 

naoorlogse bouwpolitiek veel van deze 

oude bebouwing verdwenen. Daar waar 

deze bebouwing nog is behouden is deze 

vaak door 'ontkerning' uitgedund. 

ontkerning in Kreuzberg 

Toch bestaan er nog gebieden die een 

geconserveerde stedelijkheid uit de 

'gri.inderzeit' tentoonstellen . Uitgedund 

of nog net zo catastrofaal verdicht, de 

hoge ruimtes in de woningen en de 

gunstige ligging van deze wijken aan de 

binnenstedelijke stadsrand zijn geliefd 

bij veel mensen die in deze levendige 

stedelijkheid willen wonen. 

De fysieke dimensie van de 

'gri.inderzeitliche' stadsuitbreidingswijken, 

de logica van haar ruimten, wordt bepaald 

door haar belangrijkste structurerende 

element; het gesloten bouwblok. 

gesloten bouwblok 
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De opdeling van de stedelijke ruimte 

van landbouwland tot bebouwd land is 

in morfologisch opzicht de projectie van 

een maatschappelijke orde dat haar 

meest visuele uitdruk vond m haar 

meest eigenaardige woontypologie, beter 

bekend als de 'Berliner Mietskaserne'. De 

Mietskasernen vormen de bouwstenen 

van de traditionele stad van de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Achter de 

vorm van deze stedelijkheid gaan wetten 

en mechanismen schuil die na te volgen 

zijn en een relatie van de architectuur 

tot de stad weergeeft. Deze weergave 

vindt haar uitdruk in het karakter van de 

straat, van de wijk, van een stedelijkheid 

die nog steeds bepalend is in grote delen 

van Berlijn. 

Luisenstadt 

Heeft betrekking op het gebied dat voorheen 

Kiipenicker Viertel heette en in 1802 in 

opdracht van Friedrich Wilhelm IV naar 

z1jn echtgenote Luise omgenoemd werd tot 

Luisenstadt. Tijdens de vorming van Grofl

Berlin in 1920 werd het gebied omgenoemd tot 

Kreuzberg, waarbij het gebied ten westen van 

de Luisenstadtischen Kanai de postcode SW 61 

kreeg en het gebied ten oosten, van de inmiddels 

gedempte noord-zuid verbinding tussen Spree 

en Landwehrkanal, kreeg de postcode SO 36. 

Het gebied van SW 61 heeft veel oorlogsschade 

gekend, SO 36 heeft minder te leiden gehad. 

Alternatieve- en krakersbewegingen maakten 

SO 36 legendarisch. In 2001 fuseerde Kreuzberg 

samen met de voormalige Oost-Duitse stadsdeel 

Friedrichshain t-0t Friedrichshain-Kreuzberg. 
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Stedelijk 
model 

De Wrangelkiez maakt onderdeel uit 

van het aangrenzende gebied ten oosten 

van de voormalige Luisenstadt*, dat 

voornamelijk bekendheid kreeg door haar 

latere postcode SO 36. Het gebied werd ten 

tijden van de rasante groei van de stad na 

1870 zeer snel en dicht bebouwd. Als basis 

voor deze 'griinderzeitliche' bebouwing 

gelden de stadsuitbreidingsplannen van 

James Hobrecht uit het jaar 1862. Deze 

voorzag een ringvormige uitbreiding 

rondom de bestaande stad, waarin de 

wezenlijke stedenbouwkundige structuur 

werd vastgelegd. 

Plan Hobrecht 1862 

Hier stond de kwantitatieve vraag voorop. 

Het ging om het onderbrengen van 

zoveel mogelijk woningen. Het bepaalde 

de grenzen van de bouwblokken en het 

verloop van de straten. Verdere invulling 

werd overgelaten aan de grondeigenaren, 

die vaak een hoogstmogelijk rendement 

nastreefden door de bouwpercelen 

maximaal te bebouwden. Hieruit ontstond 

de kenmerkende gesloten 

Afd. I uitsnede plan Hobrecht 

bouwwijze uit vijf verdiepingen, met een 

of meerdere binnenhoven. Enkel bouw

en brandweer regels konden voorkomen 

dat de grondstukken nog dichter bebouwd 

werden. 

Deplattegrond van de Wrangelkieztoonteen 

schema tische voortzettingen verarming van 

het stedelijke concept van de Luisenstadt*. 

Grote, diepe bouwblokken, weinig pleinen 

en par ken. In het gebied rondom de Gorlitzer 

Bahnhof (1864-68) werden aanstromende 

arbeiders in snel en goedkoop gebouwde 

Mietskasernen ondergebracht. De 

woonomstandigheden waren catastrofaal, 

de woningen overvol, sociale voorzieningen 

ontbraken van aanvang af aan, groen en 

gemeenschappelijke ruimte ontbrak. De 

bebouwde ontwikkeling was voor de Eerste 

Wereld oorlog voltooid, het gebied was 

een overbevolkte en benadeelde Berlijnse 

arbeiderswijk geworden. 
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Bouwblokl:cen 

De afmeting van de bouwblokken m en 

rondom de Wrangelkiez zijn typerend voor 

dit gebied. Tussen Spree en Landwehrkanal 

waren de bouwblokken groter om zo 

ook industrie op te kunnen nemen die 
afhankelijk waren van deze waterwegen. 

De gemiddelde afmeting van de blokken van 

ongeveer 160bij 220 metergeeftaandatdeze 

blokken bestemd zijn voor een mengvorm 

van wonen en werken. In vergelijk met de 

monofunctionele arbeiderswijken elders 

in Berlijn wordt de specifieke omvang van 
deze bouwblokken duidelijk. 

Altstadt Berlin 1867 
Rosenthaler Vorstadt 1870 (EBO 1853) 

Schoneberg 1898 (EBO 1897) 
Kreuzberg anno 2009 

De straatranden werden altijd bebouwd 
met voorhuizen waarin werd gewoond. Dit 

garandeerde een homogeen straatbeeld 

met representatieve gevels. Het gebied 

dat hierdoor in het midden ontstond 
werd in gebruik genomen door allerlei 

ondernemingen uit de meest uiteenlopende 
branches. Deze specifieke mengvorm wordt 

de 'Kreuzberger Mischung' genoemd. Dit 

brengt een eigenaardige urbaniteit met 

zich mee, een interessante mix van mensen 

die in het gebied wonen en mensen die 
deelnemen aan een arbeidsproces. Het vult 

de straten met een beweeglijk stedelijk 
leven. 

Perceelopdeling 

De opdeling van de bouwblokken in 

percelen hangt sterk samen met de 

bebouwing en haar aansluiting op het 
stratennet. De percelen werden ten minste 

aan een zijde met de straat verbonden om 
zo een eigen ontsluiting van het grondstuk 

zeker te stellen. De breedte varieert rond 
de 18 meter . De diepte van het perceel 
is afhankelijk van de grootte van het 

bouwblok en het geplande gebruik hiervan. 

Restgebieden in het midden werden zoveel 

mogelijk vermeden, door de percelen 
meer diepte te geven. Deze opdeling werd 

mogelijk gemaakt door de typologie van 

haar bebouwing dat zich kemnerkt door het 

aaneenschakelen van voorhuis, zijvleugels 

en achterhuis, zijvleugels en achterhuis, 
ect. De haven die hierdoor ontstaan werden 
onderling met elkaar verbonden met 

doorgangen. 
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(gem . bebouwd 50%) 

JOO 500 1000 
bebouwde dichtheid 

(gem. afmetingen van de haven) 

500 1000 
ho/analyse 
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Grondstukken aan straathoeken 

moeten beschouwd worden als 

uitzonderingsgevallen. De opdeling van 

hoeken we rd bereikt door percelen in elkaar 

te schuiven, om zo een gelijkblijvende 

huisbreedte te behouden. Hierdoor 

ontstondenpercelenvanverschillendediepte 

rondom een nagenoeg vierkant perceeltje 

van rond 20 bij 20 meter. Dergelijke 

oplossingen zijn in de Wrangelkiez nog veel 

terug te vinden. 
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hoekoplossing 

hoekoplossing Cuvry- I Schlesische Stra/Je 

D£chthe£d 

De bebouwdedichtheid van de Wrangelkiez 

is een karakteristiek eigenschap. De 

maximaal mogelijk bebouwing, dat werd 

nagestreefd werd gereguleerd door de 

minimale afmetingen van de binnenhoven. 

Een minimale toetreding van licht en lucht 

in het blokbinnenste kan hierdoor gezien 

worden als het regulerende element in 

de bouwdichte van de Wrangelkiez . In 
de ontwikkeling van de hoven kan men 

eenduidig de regelgeving van de Berliner 

Bauordnung afl.ezen. 

F R U H E R 

dichtheid 
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In 1853 scbreef de Berliner Bauordnung 

(EBO) een minimale bofbreedte voor 

van rond de 5,6m. Dit was de minimale 

bewegingsmaat voor een bruidspuit. 

Hygieniscbe argumenten waren bier nog 

niet gereguleerd. De noodzaak voor betere 

belicbting en belucbting vond stapsgewijs 

zijn uitdruk in de EBO. Zo werd in de 

EBO van 1887 bepaald dat een bof een 

minimale afmeting diende te bebben 

van 60m2, boven op boekgrondstukken 

mocbten een minimale afmeting 

bebben van 40m2. Vanaf 1897 werd de 

minimale bofoppervlakte vergroot naar 

80m2 en bij boekgrondstukken naar 

60m2. Anders dan men zou verwacbten 

werden deze minimale afmetingen 

na uwelijks toegepast. Vooral bij grotere 

Mietsbuizen ontstond door de opzet van 

de plattegronden, de samenstelling van 

de ruimten en bun afmetingen, en de 

bieruit voortkomende gebouwbreedte, 

reeds tot grote bofafmetingen dan was 

voorgescbreven. 

1) 2) 3) 4) 

1) ho( 2 zijden geopend 
2) ho( 1 zijde geopend 
3) ho( ingesloten 
4) ho( samengesteld 
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Typologische 
inuulling 

De geslote n bouwwijze uit vijfverdiepingen 

met een of meerdere binnenhoven staan 
beter bekend als 'Mietskasernen'. In 
deze bouwwijze herkent men altijd 

dezelfde opbouw uit meerdere elementen. 
Afhankelijk van de diepte van het perceel 

werd aan de straat het voorhuis gebouwd 

met daarachter een opeenvolging van een 
of meerdere achterhuizen met daartussen 
binnenhoven. Vaak werden de wanden 
van de binnenhoven ook gebouwd met 

zijvleugels die het voorhuis met het 
achterhuis verbindt, of de achterhuizen 
onderling met elkaar verbinden. 

Sorauer Stra(Je 

Dit systeem maakte het mogelijk om de 
verschillende grondstukken maximaal te 

bebouwen. Het bouwblok kreeg hierdoor 
een massieve uitstraling dat sporadisch 

door lichthoven werd onderbroken. 

Zo ontstond wat Werner Hegemann in 
zijn boek 'das steinerne Berlin' 58 uit 1930 

noemt, de grootste mietskasernen stad ter 
wereld. Deze stad kenmerkte zich door 

nauwe binnenhoven, donkere woningen, 
overbehuizing en ontoereikende 

hygienische omstandigheden. 

Er moet benadrukt worden dat 

met betrekking tot haar toegepaste 
woontypologieen deze stad zeker niet 
homogeen was. Verschillende wijken 

onderscheidden zich door verschillen in 
toegepaste woontypen en hun kwaliteit. 
Verschillen in details zijn indicatoren voor 

bouwtijd, ervaring van de bouwer, buurt 

en stadsdeel. Tevens leidde de ervaring 
met de zeer dichtbebouwde bouwblokken 

tot een omdenken en ontwikkelde de 
Mietsbebouwing zich naar meer opgeloste 
en minder dichtbebouwde bouwblokken, 
zoals bij 'Wohnanlagen' het geval was. 

In principe wordt onderscheid gemaakt 
tussen Mietskaserne, Mietshaus, 
Wohnanlage en de groBen bi.irgerlichen 

Wohnung. 

Het begrip Mietskaserne wordt gangbaar 
in verbinding gebracht met het Berlijnse 

Mietshaus. Echter verschillen deze 
woontypen onderling van elkaar. In 
een Kaserne rijen de woningen zich 
horizontaal naast elkaar langs een 
lange gemeenschappelijke gang. In een 

Mietshaus groeperen de woningen zich 
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rondom een trappenhuis en zijn verticaal 

boven elkaar gestapeld. Het wezenlijke 

verschil wordt gemaakt in de interne 

ontsluiting. Bij de Kaserne wonen 

meerdere personen aan een gedeelde gang. 

Afgesloten wooneenheden zijn hier niet 

aanwezig. In het geval van het Mietshaus 

bevindt de grens van een woonunit zich 

bij de deur aan het trappenhuis. 

Mietshuis 

In de Wrangelkiez bestaat de 
bouwsubstantie voornamelijk uit een 

aaneenschakeling van voorhuizen, 

zijvleugels en achterhuizen. Dit geeft 

aan dat de wijk is opgebouwd door het 

toepassen van het type; Mietshaus. 

De constructieve opbouw met dragende 

buitenwanden en een dragende 

middenwand geven de voor- en 

achterhuizen een diepte van ongeveer 

12 tot 13 meter. Dit laat zich opdelen 

in twee kamers aan weerszijden van de 

middenwand van ongeveer 6 meter diep. 

De zijvleugels hebben doorgaans ook een 

diepte van 6 meter. De trappenhuizen 

geven het huis ZIJn stabiliteit en 

zijn doorgaans in het midden van de 

gebouwdelen geplaatst om een mogelijk 

onderverdeling van de womngen m 

kleinere woonunits niet uit te sluiten. 

constructieve opbouw 

Zo ontstonden eenzijdig belichte woningen 

in de zijvleugels en in de achterhuizen 

(A), woningen in het voorhuis met kamers 

naar de straat en naar het binnenhof, 

met tweezijdige belichting (B) en 

representatieve woningen in het voorhuis 

met een overgang in een zijvleugel wat 

vaak als woonbereik voor het personeel 

diende. Als tweede ontsluiting diende dan 

het trappenhuis in de zijvleugel (C). 

t LKl 2.0BERGESOiOSS 

3. LNJ 4.0BERGESCHOSS 

huisindeling 

De kamer dat zich in de hoek van een 

voor- of achterhuis en zijvleugel bevindt 

krijgt door deze ligging weinig licht. In 
sommige gevallen heeft men geprobeerd 

de lichttoetreding te verhogen door deze 

hoeken schuin te maken. Dergelijke 

kamers worden 'Berliner Zimmer' 

genoemd, omdat het zijn ligging te danken 

heeft aan de onderliggende geometrische 

dispositie die het automatische gevolg is 

van de typische Berlijnse exploitatie van 

voorhuizen, achterhuizen en zijvleugels. 
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De begane grond van het voorhuis was 

doorgaans bedoeld voor winkeltjes of 

werkplaatsen, op de eerste etage (bel

etage) bevonden zich de representatieve 

woningen, die zich onderscheidde door 

een hogere verdiepingshoogte en door 

de uitrusting met dubbele kozijnen en 

balkons. Op de verdiepingen hierboven 

worden de verdiepingshoogte minder. 

Zo bevonden zich in de huizen woningen 

van verschillende kwaliteit. In de 

kelders, onder het dak, in de zijvleugels 

en in de achterhuizen leefde de onderste 

bevolkingsschichten. De bel etage werd 

bewoond door de burgerij die vaak hun 

dienstpersoneel of op de verdieping 

daarboven, of in een zijvleugel had 

ondergebracht. 
In wijken zoals de Wrangelkiez waar 

alleen arbeiders woonden werd ook de bel

etage ingericht met kleinere woningen. 

Zo ontstonden er plattegronden die 

overeenkomen met die uit de Kasernen. 
Normaal gesproken bevonden zich 

twee woningen op een verdieping met 

de keuken naar het hof en de kamers 

richting de straat. Zo ontstond uit een 2-

spanner een 4-spanner waarbij afgesloten 

wooneenheden niet meer mogelijk 

waren. 
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Een interessante ontwikkeling m de 

typologie van Mietsbuizen was de opkomst 

van de Wobnanlagen. Bij de Mietsbuizen 

waren de verscbillende grondstukken 

doorgaans in privaat bezit en werden 

zodoende solitair ingevuld. De basiseenbeid 

was bier niet de buurt of de wijk, ecbter bet 

afgezonderde grondstuk. Bewoners van 

de verscbillende grondstukken die samen 

een bouwblok vormden, vonden onderling 

geen collectieve gemeenscbappelijkbeid. 

Zelfs daar waar door bet samenleggen 

van boven bofgemeenscbappen werden 

gevormd, werd door scbeidende bofmuren 

op de grondstuksgrenzen een mogelijke 

collectiviteit genegeerd. 

Een Wobnanlage berkend men doordat 

de bebouwing over meerdere percelen 

is toegepast. Door bet opricbten van 

terreingezelscbappen ontstond de 

mogelijkbeid om groterepercelen tevormen. 

De oplossingen die men voor dergelijke 

grondstukken gevonden beeft waren niet 

langer afhankelijk van de dwangmatigbeid 

van de solitaire percelen. Hier werden de 

woningen random woonboven gegroepeerd 

die onderling verbonden waren met 

een private straat die een zelfstandige 

structuur binnen de grenzen van een 

bouwblok vormde. Dit vormde een eigen 

en meuwe stedenbouwkundige figuur 

waarbij de krappe verboudingen van de 

doorgaans toegepaste boven vermeden 

konden warden. De plattegronden van de 

woningen komen overeen met die van de 

Mietsbuizen. Anders is dat deze woningen 

door bun ligging beter belicbt werden en 

een betere belucbting badden, tevens 

werden Berliner Zimmers bier vermeden. 

Bij de Mietsbuizen zijn de boven en de 

doorgangen praktiscbe middelen voor 

licbt en om toegang te verkrijgen tot 

de verscbillende trappenbuizen. Ze 

bebben bier eerder een verkeersfunctie. 

Bij de Wobnanlagen zijn de boven en 

de privaatstraten ook bedoeld om de 

verscbillende vvoningen te ontsluiten, maar 

bieden ze naast bun verkeersfunctie ook 

een gemeenscbappelijk verblijfsruimte. 

Een privaat stukje Berlijnse stedelijkbeid 

binnen de grenzen van bun e1gen 

Wobnanlage, afgezonderd van bet gewoel 

en lawaai van de publieke straat. 

Wohnanlagen 

149 



' . 

m~ 
... ... 

' ' . ·. ......... =-

, r _.. _ • • :....:...~ · - --

;. . . I 

·r'U. 

-~J~.J' In 

150 

Mietshuizen 
voorbeelden 

1-typ 

L-typ C-typ 

I ·1 . - • ! ............... .. 
. . . . .. 

. . ::-- . ·. ' 

. I 

' . ! . 
! 
I ' 

I: 

f l -! i ' . 

' t • . .• 

' 
I' . ~ · - ~ ~-

' . . 
' ' 

• ..o(..-...l• 



~ U-typ 

f!P:> 
0 -typ 

~ li?t.,-~~~ I -·-- --
~· e · ~·~ Ho~typ 

-:-. · ~··: ;_~- -. · - ; .. ·· . ~l· . ~~~- :~ :·~··. ~" - ·-·. 
: . . . : . . .... . . . . ... . 

. . .. · . . . 
. ' ' . . . ~ . 

~-~ ~· . ·~· ·.·· 

~·-~ ~~ 
151 



Woningsbouw, WI 

Struc/u11.rkenn1erken 
GFZ 3,3 - GRZ 0,6 
220 wooneenhedenlha 
420 inwonerslha 

Gewerbehof 

500 1000 

In de ontwikkeling van de Wrangelkiez 

tot een bebouwd landschap bestaande 

uit blokrandbebouwing uit Mietshuizen, 

vond in het blokbinnenste van haar 

bouwblokken een parallel ontwikkeling 

plaats. In en rondom de Wrangelkiez werd 

niet in het blokbinnenste gewoond, maar 

gewerkt. De ontwikkeling van de typologie 

van de gebouwen waarin gewerkt werd 

had in een bepaald tijdsbestek nagenoeg 

dezelfde ontwikkeling als de gebouwen 

waarin werd gewoond. 

De Gewerbegebouvven in de Wrangelkiez 

en voornamelijk de werkgebouwen aan 

weerszijden van het grondstuk van mijn 
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-Gernengde bouu>, M2 

St.r11ct.11 urhen mer hen 
GFZ 4,0 - GRZ 0, 7 
.'320 inu:onerslha 
400 bezoekersl ha 

wonen en werhen (FNP) ...A.. 

ontwerpopgave z1Jn vandaag de dag 

nog steeds de structuren waarbinnen 

de binnenstedelijke producerende 

industrie plaatsvindt. Echter worden 

hier tegenwoordig in plaats van tastbare 

prod ucten voornamelijkideeen ontwikkeld. 

Het toont de enorme vitaliteit van 

dergelijke structuren om het toekomstige 

in zich op te kunnen nemen en geven 

aan dat ze twijfelloos ook een toekomst 

hebben. 

De ontwikkeling van de Gewerbehof 

begon in het plangebied met de invoering 

van het stedelijke plan van Hobrecht. 



De eerste werkgebouwen bestonden 

uit kleinere gebouwen uit een of twee 
verdiepingen, gebouwd uit baksteen 
of uit een vakwerkconstructie uit 

hout, bedoelt als werkplaats, remise, 
paardenstal of voor opslag. Ook m 

de tijd van de stoommachine met het 
typische ketel- en machinehuis waren 
deze gebouwen als kleine fabriekslocaties 
met hoog uitstekende schoorstenen 

terug te vinden in de binnenhoven 

van de bouwblokken als zijvleugels of 
als achterhuis. Dergelijke bebouwing 

werd door de stijgende binnenstedelijke 
grondprijzen rond de eeuwwisseling 

vervangen door Gewerbegebouwen met 
meerdere verdiepingen. Deze gebouwen 
werden niet gebomvd voor een bepaalde 
branche of firma, maar werden in de 
huurmarkt gebracht door de grote vraag 

naar kleinere ruimten. Hierdoor hebben 

- u;onen 

- 1rerken 

Kreuzberger Mischung 

deze gebouwen universeel in te delen 

plattegronden en ruimtestructuur. Met 

de opkomst van deze Gewerbetypologie 
was een volledige bebouwing van de 

grondstukken op de grote bouwblokken 
rondom en in de Wrangelkiez mogelijk. 

Dit resulteerde in de dichtbebouwde en 
gemengde stedelijkheid uit wonen en 
werken; de Kreuzberger Mischung. Er 
bestaat een wezenlijk verschil tussen 

bouwblokken die omringt zijn door stad en 
bouwblokken die aan het water grenzen. 
Waterblokken kenmerken zich daardoor 

dat niet het gehele blok omringd wordt 
door wonen, maar alleen de gevelwand dat 

aan de straat grenst bewoond wordt. Dit 
geeft de strook tussen straat en water een 
sterk industrieel karakter dat versterkt 
wordt door de vele schoorstenen die nog 
steeds terug te vinden zijn. 
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De Gewerbegebouwen met vier of vijf 

verdiepingen ZIJn nog veel terug te 
vinden in het plangebied en werden rond 

1870 voor het eerst in massiefbouwwijze 

geintroduceerd. Ze vormen doorgaans 
de zijvleugel en het achterhuis van het 

voorhuis waarm werd gewoond. De 

bouwwijze van de Gewerbegebouwen 

onderscheidde zich 

de woonbebouwing. 

nauwelijks 

Anders is 

van 

dat 

bij de werkgebouwen geen dragende 

tussenwanden werden toegepast en de 

dragende buitenmuren en middenmuren 

sterker werden uitgevoerd om de hogere 

belastingen te kunnen dragen. Zelfs in de 

gevel was er nauwelijks onderscheid. De 

smalle kozijnen met segmentbogen waren 

bijna identiek. Alleen in het hardgebrande 

metselwerk dat in vergelijk met de 

woonhuizen niet met stucwerk werd 

voorzien was het onderscheid herkenbaar. 

Na de eeuwwisseling werden doelmatige 

rasterschema's steeds gebruikelijker en 

laten zich duidelijk aflezen in de gevel van 

het gebouw. Hier werd het verschil tussen 

Mietshuis en Gewerbegebouw groter 

door de introductie van een staalbeton 

wijze. De segmentenbogen verdwenen ten 

gunste van staallateien. Hierdoor werd 

het mogelijk om de kozijnen veel groter 

uit te voeren om zo tegemoet te komen 

aan de nedelige lichttoetreding in de 

binnenhoven~ 
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Combinatoriek 

Het mengen van wonen en werken op 

de grote bouwblokken in en rondom 

de Wrangelkiez werd door middel van 

dezelfde bouwstenen bereikt. Voorhuizen, 

zijvleugels en achterhuizen vormen 

de basiselementen, de opdeling van de 

grondstukken in percelen vormt het 

speelveld. De dwangmatigheid van de 

omvang van de percelen en een te kiezen 

analoge variant van het type geven de 

spelregels voor de mogelijkheden m 

combinatie en selectie. De varianten van 

het type laten zich vertalen als letters, die 

door een aaneenrijging tot een zin wordt, 

waarin een bepaalde maatschappelijke 

consensus af te lezen is. Het type vat een 

geheel van formele, technische, functionele 

en stedenbouwkundige regels samen 

met een zekere standvastigheid. Dit spel 

van combinatie en selectie kan abstract 

gespeeld worden, omda t de analoge variant 

van het type hier niet be1nvloed wordt door 

de functie. Dit is te herkennen in het feit 

dat wonen en werken in de Wrangelkiez 

plaatsvindt m dezelfde bouwstenen. 

Dit verleend de architectuur van de 

Wrangelkiez een mate van autonomie 

dat bestand is tegen de wisselvalligheden 

van maatschappelijke factoren. Het 

geeft de gebouwde vorm een ongekende 

duurzaamheid en stelt de vorm in staat een 

opeenvolging van verschillende functies in 

zich op te nemen. Deze 'onverschilligheid 

tot functie' vergroot de autonomie van de 

architectuurvande Wrangelkiezen bewijst 

zijn nut tot op de dag vandaag, doordat 

nieuwe ontwikkelingen in programma's 
en functies nog steeds uitstekend gedijen 

in deze structuren uit het verleden. 
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De vormen van het type z1Jn m wezen 

erg beperkt. De bouwstenen van de 

Wrangelkiez zijn te reduceren tot de 

volgende typen: I-typ, L-typ, U-typ, C-typ 

en 0-typ. Deze typen la ten zich in de diepte 

van het perceel achterelkaar rijgen. Naast 

elkaar blijven de grondelementen van 

deze letters altijd afleesbaar, doorda t op 

de grenzen van de verschillende percelen 

altijd brandwanden z1Jn geplaatst. 

Wanneer een huis in een straatwand 

wegvalt is te spreken van een afgebroken 

zm. Ondanks de ogenschijnlijke 

beperktheid m de verschillende 

typen, komen door de verschillende 

combina tie mogelijkheden eindeloze 

variatiemogelijkheden beschikbaar. Dit 

bevestigt de differentiele aard van het 

type, dat naast gelijkaardigheid ook een 

eindeloze varia tie mogelijk maakt. 

Uit dit spel is een architecturale 

vormentaal ontstaan dat de vorm van 

Wrangelkiez het meest heeft bepaald. 

De architectonische constanten van de 

ruimtelijke figuren waaruit de wijk is 

opgebouwd zijn de pragmatische opdeling 

van de bouwblokken in percelen, en de 

toepassing van een analoge variant van 

het type. De verschillende vormen van 

de ogenschijnlijk complexe ruimtelijke 

figuren laten zien dat ze onderling 

sterk van elkaar kunnen verschillen en 

desondanks een sterk homogeen stedelijke 

conditie tot gevolg heeft. 
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De creatieve industrie 
Een verzamelterm voor alle bedrijven die 
betel?enis, ervaring en identiteit toevoe
gen aan producten en diensten. Kennis is 
hierin de belangrijkste economische bron, 
innovatie is de drijvende hracht en creati
viteit is het onderscheidende vermogen. 59 

Creativiteit 
'creativiteit brengt iets tot stand wat wer
kelijh nieuw is en waardevol genoeg wordt 
geacht om aan de cultuur toegevoegd le 
warden [. . .} maar wil een idee effect sor
teren dan moet het warden verpaht in een 
taal die anderen hunnen begrijpen, moeten 
deslwndigen op dat gebied ermee al?lword 
gaan en dient het ten slotte opgenomen le 
warden in het culturele gebied waar het 
thuis /wort.' 60 

Gentrification 
Een proces waarbij de niiddenldasse 
(gentry) een arbeidersbuurt overneemt en 
deze in fysiehe, sociale en economische 
zin opwaardeert. Uiteindelijh wordt de 
buurt dan le duur voor de oorspronhelijl?e 
bewoners. 61 



VI Wrangelkiez 
Standplaats voor de creatieve industrie 

De creatieve industrie - wat 

In de ontwikkeling van de economie 

kan men spreken van paradigmatische 
verschuivingen. Ambachtelijk handwerk 

werd opgevolgd door industriele productie, 
machinale vervaardiging ontwikkelde 

zich tot massaproductiemethoden, het 
industriele tijdperk werd een econom1e 

gebaseerd op kennis en diensten. 
Tegenwoordig ondergaat de economie 
een verschuiving naar een creatieve 
industrie. In het agrarische tijdperk 

waren de belangrijkste productiemiddelen 
de aarde, het zaad en het vee. In het 
industriele tijdperk waren het kolen, 

olie en staal. Voor de informatie-experts 
zijn het data, informatie en kennis. Nu 

zijn de belangrijkste productiemiddelen 
verhalen, mythes, legendes; dat is de 

droomcomponent 62
. Aan elk product zit 

een verhaal vast en dat verhaal bepaalt in 
hoge mate het imago en dus de waarde van 

het product. 

Creatieve bedrijven geven een krachtige 
impuls aan de diversiteit en de 

multifunctionaliteit van wijken. Het 
brengt een dynamiek terug in de stad die 
met de industrie verdwenen leek te zijn. 

Met de opkomst van de crea ti eve ind ustrie 
in voornamelijk binnenstedelijke situaties 
keert de symbolische prod uctie terug 

m het hart van het stedelijke leven als 
verbindende en organiserende structuur. 

Deze dynamiek kan strategisch worden 
ingezet om stedelijke ontwikkelingen te 

bevorderen en ongewenste ontwikkelingen 
tegen te gaan. 
Creatieve bedrijven zijn vaak klein in 

omvang en worden vaak geleidt door 

relatief jonge mensen die zich sterk 
verbonden voelen met de directe omgeving, 
waarvan ze vaak ook afhankelijk zijn. De 
creatieve industrie berust voornamelijk op 

onderlinge interactie. Dit genereert sterke 
sociale netwerken dat tot een levendige en 

een geanimeerde alledaagsheid kunnen 
leiden. Een hippe aantrekkelijke stedelijke 

sfeer. 

De creatieven - wie 

De 'bevolkingsgroep' die de creatieve 

industrie uitmaakt wordt door Richard 
Florida de creatieve klasse63 genoemd. Zij 

zijndegenendieverhalen weten toetevoegen 
aan producten. Het gaat hier om een zeer 
bepaalt, maar los gede:finieerd deel van de 

bevolking die werkzaam zijn in de kunsten, 
de media, het vermaak en de creatieve 

zakelijke dienstverlening als architectuur 
en mode. Deze creatieven manifesteren 
zich, naast de invloed die ze hebben in 

de ontwikkeling van producten, vooral in 
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ondernemingen zoals het oprichten van 

nieuwe kunstruimten, clubs en media

agentschappen, festivals en dergelijke. De 

creatieve klasse wordt grotendeels door 

een 'jonge cultuur'64 bepaald, door jonge 

mensen geproduceerd en door een relatief 

jong publiek genoten, maar biologische 

leeftijd is hier niet doorslaggevend. 

Belangrijker is de onbevangenheid en frisse 

aanpak, de innovatiekracht van projecten 

en ideeen die bewust afstand bewaren 

van traditionele productiepatronen. In de 

creatieve industrie verwijst jong naar het 

vertrek weg van tradities, elitaire schemata 

en ideologische trends in een zoektocht 

naar originele uitdrukkingsvormen, interne 

en externe communicatie en organisatie 

structuren. Hierbij bestaan nog geen 

vastgelegde criteria en definities, doordat de 

ontwikkeling van de verschillende scenes zo 

snel verloopt. 

Deonderlingeovereenkomstishunfascinatie 

voor de stad en de avant-gardistische 

houding ten opzichte van het gebouwde 

landschap. Jonge cultuur beschrijft 

gecontinueerd een bijna programmatisch 

te noemen structurele als conceptuele 

veranderingsproces. Het re:flecteert 

opkomende hedendaagse intellectuele, 

artistieke en media trends om zodoende 

een passende expressievorm te vinden die 

nieuwe wegen voor de toekomst definieren 

en deze in verschillende contexten telkens 

opnieuw ter discussie stelt. 

Veel creatieve bedrijven z1Jn 
eenmansbedrijven of ondernemingen met 

weinig personeel. Ze zijn mobiel, veeleisend, 

vaak onconventioneel en in een levensfase 

waarin werken, vrije tijd, vrienden en 

partners niet altijd even scherp gescheiden 
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zijn. Onderlinge samenwerkingsverbanden 

vinden voornamelijk plaats in netwerken 

en zijn eerder informeel dan formeel 

met veel onderlinge interactie, ook 

tussen verschillende disciplines. De 

netwerkomgeving vereist informele 

ontmoetingsplekken, kennisuitwisseling 

en experimentele ruimte. 

De creatieuen - waar 

Creativiteit lijkt zich meer voor te doen 

in steden die gekenmerkt worden door 

tolerantie, historische bebouwing, een 

uitgaanscultuur, en een grote hoeveelheid 
studenten en 'alternatieve' jongeren. 

In deze steden ontstaan geleidelijk een 

nieuw type, plekgebonden economie op 

basis van informatie en communicatie -

de 'creatieve stad'. De belangrijkste reden 

dat de creatieve klasse massaal voor het 

stadsleven kiest, is dat alleen de stad het 

publieke domein biedt dat borg staat voor 

ontmoetingen en diversiteit die bepalend 

is voor een gewenst leefklimaat en de 

voorwaarden biedt voor individualistische 

levensstijlen. 

Dit omvat niet alleen de openbare ruimte 

van straten, pleinen en parken, maar ook 

openbaar toegankelijke gelegenheden 

als cafes en restaurants, galeries, musea 

en winkels. De openbare ruimte wordt 

een decor waartegen mensen hun sociale 

identiteit spiegelen met bepaalde vormen 

van consumptief gedrag. Hierbij is de 

creatieve klasse minder geboeid door de 

klassieke collectieve en massale culturele 

voorziemngen als de schouwburg en 

de opera. Vooral de kleinschalige, 

laagdrempelige culturele activiteiten in 



de eigen straat of buurt zijn interessant; 

evenementen, de stand-up comedians, 

homobars, dance ,clubs, openl uchtrecreatie, 

jongeren- en subcultuur. 

Behalve een uitgaanspatroon zoekt deze 

groep ook naar nieuwe verhoudingen in de 

combinatie werk en priveleven. Men wil 

een fl.exibele dagindeling, kinderopvang, 

wonen en werken in een gebouw. Het zijn 

allemaalelementen vaneen nieuw stedelijk 

leven. Echter het creatieve woonmilieu 

bestaat niet. Een jonge kunstenaar heeft 

andere woonwensen en mogelijkheden dan 

een gearriveerde ontwerper. Creatieven 

met kinderen hebben waarschijnlijk eerder 

behoefte aan een groene omgeving, terwijl 

een single eerder graag midden in het 

bruisende stadleven verkeert. Wel zullen 

leden van de creatieve klasse vaker dan 

anderen de voorkeur geven aan 'stedelijk 

wonen' en raken ze minder snel bevangen 

door het suburbane ideaal van de twee

onder-een-kap woning. Stedelijk wonen in 

een hoge dichtheid, met veel voorzieningen 

onder handbereik en in een omgeving 

waar niet uitsluitend wordt gewoond, is 

hiervoor karakteristiek. 

Omdat de creatieve economie zich in 

zoveel gedaanten en verbanden afspeelt, 

is ook de fysieke stedelijke ruimte waarin 

ze zich voltrekt verre van eenduidig. Er 

zijn individuele creatieven die vanuit hun 

woning een eigen onderneming beginnen of 

jong en avontuurlijk talent die vanuit een 

lege supermarkt opereren, tot succesvolle 

ontwerpbureaus die zich vestigen in een 

statige stadsvilla. 

Er is een gebouwcategorie dat zich bij 

uitstek geschikt lijkt voor creatief werk, 

namelijk gebouwen die hun oude functie 

ZIJn kwijtgeraakt. Voormalige kantoor

en andere bedrijfspanden, voormalige 

winkeltjes en klaslokalen zijn meestal 

robuust en goedkoop. Ze beschikken 

over grote ruimten, die zo nodig kunnen 

worden opgedeeld in kleinere eenheden. 

Vooral voor creatieve broedplaatsen en 

andere beginnende bedrijfjes met een 

beperkt startkapitaal zijn de ruimten 

die met beperkte middelen voor enkele 

jaren geschikt kunnen worden gemaakt 

erg interessant. Meer bijzondere plekken 

in de stad zijn voornamelijk te vinden 

op oude industrielocaties. Ze bieden 
niet alleen uitstekende mogelijkheden 

om er te werken en er de producten te 

vertonen, maar zijn ook interessant omdat 

men daar een milieu kan aantreffen 
waar men vrijblijvend gelijkgestemden 

kan ontmoeten. Daarnaast bieden de 

industriele monumenten betekenis 

en identiteit door hun karakteristieke 

verschijning en de zichtbare tekenen van 

een veel bewogen verleden. 

Creatieven in Berlijn, 
waarom de stad zo 
aantrekkelijk is 

Waar andere steden het moeten hebben 

van het creatief talent uit eigen gelederen, 

heeft Berlijn het ongekende voordeel dat 

het een mythische aantrekking heeft en zo 

van over de hele wereld creatieve mensen 

naar de stad trekt. De voedingsbodem 

die deze cultuur voedt is een stad die met 

zichzelf nog geen zekere omgang heeft 

gevonden. 65 

Dit biedt de cultuur een stad die niet 

alleen zichzelf verder wil ontwikkelen, 
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maar ook een die zichzelf opnieuw 

moet uitvinden. De vernietiging uit het 
verleden heeft een potentierijk stedelijk 

landschap geschapen vol gaten, breuken 

en littekens. Sinds het wegtrekken van 

de industriele basis en de val van de 

Muur, zijn talrijke ruimten beschikbaar 

geworden, ruimten die nog ontwikkeld 

moeten worden en experimentele ruimte, 

ook op prominente plekken van de stad. 

De ongedefinieerdheid opent meuwe 

speelruimte voor onvoorspelbare, tijdelijke 

of langdurige ontwikkeling, die nieuwe 

levensstijlen en werkvormen mogelijk 

maken. De aantrekkelijkheid van de 

stad wordt niet alleen bepaald door zijn 

hoofdstadfunctie, maar juist door de in het 

stadsbeeld afl.eesbare turbulente verleden, 

de vele verschillende milieus en scenes, de 

gunstige huurprijzen en het tolerante en 

open leefklimaat. Berlijn is een stad die 

nog open ligt in zijn structuur. Doordat 

de stad geen culturele continui:teit kent 

bindt het nieuwe tendensen niet in een 

bestaande culturele context en ontvouwt 

hierdoor een enorme vitaliteit en openheid 

voor het opkomende. 

Zoals Wim Wenders het formuleerde; 

'Berlijn is een stad die daardoor wakker 

houd t, omda t men niet als in andere steden 

in een gesloten systeem binnenkomt, 

maar continu opgeschud wordt.' 66 
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De aard van de Berlijnse scene 

In de h uidige mar ktis een eendimensionale 

economische activiteit erg riskant. 

Daarop reageren de creatieven. Om hun 

positie in de toekomst zeker te kunnen 

stellen vertonen ze een hoge mate 

van fl.exibiliteit in hun houding met 

betrekking tot structurele en :financiele 

omstandigheden. Van hieruit ontwikkelen 

zich patchwork organisaties waann 

de jonge cultuur zich tot een scala van 

ondernemingen gelijktijdig orienteert. 

Deze kruisbestuivingen genereren 

nieuwe synergetische effecten tussen de 

verschillende disciplines. 
Een andere strategie is het principe van 

netwerken. De bereidheid om samen 

te werken met andere producenten en 

initiatieven is ongetwijfeld de sterkste 

eigenschap van de jonge ondernemers. 

Het uitwisselen van ideeen en kennis 

is bewust gecultiveerd. Het opstellen 

van netwerken impliceert het ontstaan 

van synergetische effecten, maar het 

behelst ook een sociale dimensie. Het 

biedt veiligheid en bouwt aan een sociaal 

netwerk. Het biedt de mogelijkheid voor 

onderlinge discussie en communicatie. 

De on tel bare ondernemingen die in Berlijn 

in de creatieve industrie werkzaam zijn 

laat zien dat de wens naar zelfrealisatie 
belangrijk wordt geacht. Een e1gen 

bedrijf wordt gezien als een manier 
om een persoonlijke identiteit vast te 

houden. Dit verklaart de ongekende hoge 
mate van betrokkenheid van veel jonge 

ondernemers en diens collega's dat vaak 

niet beloond wordt in financiele termen. 



Creatieue Industrie in 
de Wrangelhiez: 

De creatieve industrie in de Wrangelkiez 

bevind t zich in de 'Artistieke fase', hiermee 

wordt een fase in het gentrification 

proces bedoeld. In een ideaaltypische en 

eenzijdig overdreven perspectief kan het 

gentrification proces opgedeeld word en 

in drie fasen; Artistiek, Gemengd en 

Chique*, dit heeft tot doel tendensen aan 

te geven. De gemengde fase heeft eerder 

betrekking op Prenzlauer Berg en de 

Chique fase op stadsdeel Mitte. 

Artistieke fase: 

www.wrangelhiez.de 

z.o.z - Firrno 's in de Wrongelhiez, 

rnet een oueruertegenwoordiging 

van de creotieue industrie: 

Creotieue Industrie: 

Uitgoan: 

Ouerig: 

72 

18 

73 

Alternatieve jongeren, kunstenaars en creatieve professionals. Distantieren zich van de status 

wedijver en uitsluitingprocessen van de buitenwijken. Alleenstaanden, twee verdieners zonder 

kinderen, stellen die geen traditioneel gezin vormen, andere sexuele geaardheid of etnisch gemengd. 

Ze zoeken de tolerantie van de stad. Verwaa,rloosde appartementsgebouwen of leegstaande 

voormalige industriele panden bieden relatief goedkope woonruimte, zoals Lofts. Informele 

bewoning; gekraakt of onderverhuurt. De nieuwkomers zien zich als gasten in de arbeiderswijk 

en als pioniers. De rol van de kunstenaar wordt dik aangezet, maar de aanwezigheid van een 

universiteit is net zo belangrijk. Het zijn oak de immigranten die in deze buurten komen. 

Gemengde fase: 

Sociaal en cultureel bewuste middenklasse. De nieuwkomers zijn niet meer zo radicaal als de 

lirakers en de kunstenaars. Ze werken als (semi) professionals en zijn geinteresseerd in het 

culturele aanbod. Het straa,tbeeld verandert, de woningen warden verbouwd. De woning wordt 

gezien als eerste stap in een wooncarriere. De oorspronkelijke bewoners krijgen te maken met 

huurstijging en hierdoor geleidelijke buitensluiting. 

Chique fase: 

De uiterste consequentie van het gentrificotionproces. Het betreft hier een nieuwe groep van 

welgestelden. Ze zijn minder gei"nteresseerd in het gemengde lwrakter van de buurt en meer in de 

verkregen hoge status van de buurt. Woningen en bedrijfsruimten warden te duur voor alternatief 

gebruik. Het straatbeeld wordt gedomineerd door exclusieve commerciele functies, advocaten 

kantoren en besloten modehuizen. De woningmarkt slibt dicht door de hoge prijzen. 67 

59 Reflect 05, 2005 60 idem 

61 Gase 73, 2007 62 Reflect 05, 2005 

63 idem 64 Benkert, 1999 

65 Stadtforum, 2006 66 Oswalt, 2000 

67 Gase 73, 2007 
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Kavelnummer: adres - firmanaam I branche 

01: Stralauer Allee 1 
Universal Music I 

02: Stralauer Allee 7 
MTV Networks 

03: Oberbaumstr. 5 
Hans-JU.rgen Ba./zu.s 
Jmediat-GBR 
KEIRIN 

4: Schlesische Str. 42 
Wendel 

05: Schlesische Str. 7 
Curry 7 
Mehmet 
Tabak und Zeitu.ngsu:oren 

06: FalckensteinStr. 49 
e3 - ecology energy economy 
Jnteruisto e. V. 
u .. bus GmbH 
H'at.ergate 

07: FalckensteinStr. 47 
Club lo.3 
08: FalckensteinStr. 46 
San Remo Up{la.mor 

09: FalckensteinStr. 45 
Atelier Pou.I Reimert 
Schnwckatelier .,Uhren Kruger" 
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I media 

I media 

I kleinha.ndel 
I media, film 
I bar, ca.fl! 

I gast.ronom ie 

I gostronom.ie 
I gastronomie 
I kiosk 

I socio.le inrichting 
I socio.le inricht.i11g 
I dienstuerlening 
I club 

I clu.b 

I bar, co.fe 

I kunst .. wit u ur 
I hleinha.11.del 

1 O: Schlesische Str. 38 
Artdepartment Berlin GmbH 
Artus Lagerlumsgesellscha.ft mbH 
Die Rebellion der Zimtsteme 
d-0gpool film 
lndustrie -und Handelsu.nion 
piallo forte 
Schu.lz & Co Noturbaustoffe 
set-up Filmdekoration 
tristesse 

11: Schlesische Str. 37 
ABRELL & VAN DEN BERG GbR 
Berliner sozialtherapeutische H'ohnheime 
Po/men - Apothe••e 

12: Schlesische Str. 36 
Schnitzel Shop 
Video Play Club 

13: Schlesische Str. 35 
Du.edi Coppe 

14: Cuvry Str. 3-4 
Se no I sreservenspeic her 

15: Cuvry Str. 2 
A.S.T. Met.al/bau 
Pingbor JT-Consu.lt.ing Serui.ces 

16: Cuvry Str. 1 
FCZB Frau.en Comput.er Zentru.m Berlin 
Gruppe F La.ndschaftsarchitektu.r 
Restourieru ng am Oberba.u.m. 

I media, film 
I groothandel 
I bar, cofe 
I medi.a, film 
I groothondel 
I media 
I bou.w 
I media, film 
I kunst, cu.ltuu.r 

I bou.w 
I socio.le inrichting 
I apotheek 

I kapper 
I ldeinhand.el 

I restaurant bar 

I ku.nst, cultuu.r 

I metaalbouw 
I dienstverlening 

I onderwijs 
I ontwerpburo 
I bouw 



17: Schlesische Str. 32 
Calle 
Fatih Camii 
inst.elfins 
Gemeinschaftsproxi.s 
Lok a./ kolorit. 

18: Schlesische Str. 31 
2.Hond Laden 
Anne Lam.pen Architekl.en 
Batitischlerei Qu.ond 
ComPre.<s Media Services GmbH 
Fritz Volk Mechu.nisclw H'erks/.a/.t 
H&H Presse BU.ro Berlin 
Killerbeast 
Orange 
R eil.er Archit.ehten 
R fr:hord Trlgnwnn St.eu.erberot.er 
Tri/.onius Tv11st1J.dio GmbH 

19: Schlesische Str. 29/30 
all energy 
Backhou..s Ost.hafen 
beatillz inn 
D.M.T. Promotion 
Elekt.robau Peter Schulze GmbH 
Erich Hoffmann GmbH 
Esmod GmbH 
eye squ.are GmbH 
Film u.nd Video p,.int 
Foretle Media GmbH 
G. Augustin - U. Frank 
Gerhard Spangenberg Architckl 
Henningsen 
INTRA KG 
I<ohinoor 
Multitosk 
Pizzo Mo.t 
Plato GmbH 
Proxisgemeinschaft Logopadie 
sally belou: public relations 
Schoppe-Keil AufziJge 
Urbil.rrlrn 
\lerwalt.ung Berliner Gru.ndstiJ.cke Gm.bl-I 

20: Sch/esische Str. 28 
Bar Bian<:o 
G{bM 
/MU Jnstitut 
Kroa.s GmbH 
Logistix:r (Oi;emighl) GmbH 
Nolit'r Inst ruments GmbH 
neu.e bohnen 
Skilldeo./ AG 
Spocedeoler 
Style and the family tunes 
H'assrrH'irbel 

21: Schlesische Str. 27a 
BiJ.rgeromt 2 - Schlcsische Str. 
ing 
Diakonisches Werk Berli11 Stodtmitte e. V. 
ing 

22: Schlesische Str. 27 
a:dks 
Arbeitsgemeinschaft Schu.lbuch 
ortis GmbH interior solutions 
Cit.yso.m AG 
dots Gesc/11;/:'haft mbH 
Erstli11,g Lehr- & Lemm.ill.el 
Galerie Zink 
Glas., Kromer Lobber/. 
Herworth +Holz 
Jugend Kun.st Kult.ur lnternati.onol 
konilzers dru.ck + mcdien GmbH 
Lo.ndschoft P/0.11.en & Bou.en 
Mof3u:erk - Ti.schlermeister Dirk f(anter 

I bar, cafe 
I religieuze 

I a rt.s 
I kleinhondel 

I kleinhandel 
I 0 11 twerpburo 
I meu be I maker 
I media 
I metao./bou.w 
I media 
I kopper 
I ontwerpburo 
I ont.werpburo 
I rechl 
I nwziek 

I dienstuerlening 
I brood 
I kleinhandel 
I dienstuerlening 
I techniek 
I bouw 
I onderwijs 
I dienstuerlening 
I media, film 
I design, reclame 
I ontu:r.rpburo 
I ont1rerpbu.ro 
I ont.werpburo 
I media 
I rest.au.rant 
I media 
I go.stro1wmie 
I techniek 
I gczo11dheid 
I media 
I groothandel 
I design, reclame 
I dienstuerlening 

I go.s t.ro1wmie 
I onderwijs 
I media 
I bouw 
I transport 
I nw.ziek 
I bar, cofe 
I ontwerpbu.ro 
I 11wziek 
I nwziek 
I dienstverlening 

I socio.le instell-

I socio.le instel-

I ont.werpbu.ro 
I groot.hondel 
I ontwerpburo 
I media 
I media 
I grootha11del 
I lwnsl., cultuur 
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VII Ontwerpstrategie 

De context van de on twerp op gave wordt bepaald door de opbouw en bebouwingvan de 
Wrangelkiez en het alledaagse gebruik van deze structuren door de creatieve industrie. 

Griinderzeitliche stedelijl?.heid: 
De opbouw en de bebouwing van de wijk vormt een traditionele stedelijke conditie. En deze 
conditie is bepalend en is vandaag de dag niet alleen nog volledig in gebruik, maar heeft 
twijfelloos ook een toekomst. De wijkplattegrond representeert samen met de fysiognomie 
van haar bebouwing een stedelijk ontwerp, waarbij niet de architectuur van het solitaire 
object voorop staat, maar de stedelijke planning. Het 'Griinderzeitliche' stadsontwerp 
vormt het kaderplan voor de vele daarin liggende architectonische opgaven. De omvang 
van het te bebouwen grondstuk overstijgt het niveau van een solitaire architectonische 
invulling. De locatie ligt weliswaar binnen een dominerende stedelijke conditie, echter 
zal door de omvang van het project binnen deze bestaande stedelijkheid een eigen en 
nieuwe stedelijke ruimtelijkheid bepaald moeten worden. De opdracht staat door zijn 
omvang in direct vergelijking met een Berlijns bouwblok. Onafhankelijk van de manier 
waarop het nieuw te introduceren bouwblok wordt ingevuld, zal binnen de grenzen van 
dit bouwblok een eigen stukje stedelijkheid ontstaan. Hierdoor plaatst de opdracht zich 
in een dialoog met het omringende 'Griinderzeitliche' stadsontwerp. 

Creatieue Industrie: 
De aantrekkingskracht die Berlijn uitoefent op creatieve jonge mensen biedt de 
mogelijkheid deze potentie te benutten voor binnenstedelijke stadsontwikkeling. De 
creatieven die naar Berlijn trekken zijn onderdeel van een veel bredere groep die het 
leven in de stad als kans begrijpen; waar ze nieuwe ideeen, levens- en werkstijlen kunnen 
ontwikkelen. Jong, of jong gebleven, uit Berlijn zelf, het buitenland of uit de overige 
delen van Duitsland, deze doelgroep verdient een strategie die daarop doelt mensen de 
speelruimte en de vrijheid te bieden om hun ideeen uit te kunnen voeren en die het beeld 
van Berlijn als de creatieve stad van Europa kunnen versterken. 

Grondstuk specifiel?: 
De ligging van het grondstuk direct aan de Spree introduceert een kwaliteit in de opdracht 
die niet te negeren is. De houding van Berlijn dat doorgaans met zijn rug naar de Spree 
leeft, zal vervangen moeten worden met bewustzijn en gewaarwording van de kwaliteiten 
die de Spree kunnen bieden voor wonen en werken aan haar oevers. Daarnaast zal er een 
antwoord gevonden moeten worden ten opzichte van haar aansluiting op de Gewerbehoven 
die ter plaatse van de brandwanden te vinden zijn en de hoog belaste verkeerstraat dat 
voorlangs aan het grondstuk voorbij raast. 

167 



Interpretatie 
van de context uoor een ontwerpstrategie dat een 

Berlijnse stedelijkheid 
representeert 
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Door de stedelijke context kan de opdracht beschouwd worden als een Stimmannsiaanse 

bouwopgave. Het heeft niet tot doel letterlijk terug te grijpen op het verleden. Het 

historiseert niet, maar probeert uit de hedendaagse behoefte [in dit geval de behoefte dat 

gesteld wordt door de creatieve industrie] en uit respect voor de geschiedenis [in dit geval 

de fysiognomische wetten van de stedelijke opbouw van de Wrangelkiez] een aangemeten 

en voortschrijdende dialoog tussen traditie en het moderne te bewerkstelligen en zo het 

karakter van de plek te behouden en te verrijken 23
. 

Vrij vertaalt gaat het erom de stedelijke conditie die in de context herkend wordt in stand 

te houden. Datgene wat binnen deze context nieuw wordt gei:ntroduceerd moet daardoor 

in staat zijn deze specifieke stedelijkheid te kunnen representeren. 

Het zou een misvatting zijn om de ontwikkeling van het afstudeerproject vast te leggen 

op de typologie en de structuren van de oude bebouwing en deze voor hun eigen belang 

in programmavorm te brengen. De bewezen en gewaardeerde bouwwijze vormen geen 

algemene oplossingen men moet zich ervoor behoeden de vraag naar woon- en werkruimten 

te beantwoorden met het beeld van deze historische bebouwing. Hoe aansporend de 

Mietshuizen en Gewerbehoven voor de tegenwoordige tijd ook mogen zijn, het blijven 

historische oplossingen, terwijl voor de huidige opgave structurele oplossingen nodig 
zijn die vooropstaand beantwoorden aan eigentijdse randvoorwaarden. Het resultaat 

van de typomorfologische wijkanalyse is dat het specifiek eigene van de wijk niet direct 

in haar beeldwaarde is te vinden, maar in het spel tussen de typologie en de manier 

waarop de aaneenschakeling van dit type tot een bebouwd landschap heeft geleid. Haar 

structurerende principe is verantwoordelijk voor de ogenschijnlijke complexiteit van 

haar bouwblokken, met sfeervolle doch slecht belichte binnenhoven. Daarnaast is het 

de afwezigheid van het structurerende principe dat typische Berlijnse eigenschappen 

in het waarneembare blikveld heeft gebracht, die zich het sterkst laten aflezen op de 

brandwanden. 
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Wrangelkiez 
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Doordat de opgave op de snede ligt van architectuur en stedenbouw ontstaat de 

mogelijkheid om een gelijkaardig spel te spelen tussen een type en de toepassing van 

analoge varianten op een specifiek grondstuk doormiddel van combinatie en selectie. 

Juist door de omvang van de opdracht ter grootte van een bouwblok, dient zowel een 

stedenbouwkundige als een architectonisch antwoordt gevonden worden. Dit geeft de 

opdracht een tweeledig karakter. De ontwikkeling van een type dat in de behoefte van 

de heersende alledaagsheid voorziet en een stedelijke vorm dat in zijn stedelijke conditie 

refereert naar de stedelijkheid die te herkennen is in de Wrangelkiez . 

Het type levert een rationele ordeningsstructuur waarbinnen de creatieve industrie zijn 

uitdruk kan vinden. De typologieen van de woon- en werkvormen die ontwikkeld zullen 

worden voor dit grondstuk vormen de bouwstenen waaruit het nieuw te introduceren 

stedelijk figuur bestaat. 

De manier waarop deze bouwstenen worden gecombineerd kan als een herziende 

interpretatie van de Kreuzberger Mischung worden gezien. De traditionele aanwezigheid 

van zowel wonen en werken binnen de grenzen van een bouwblok, wordt in de opgave 

doorgevoerd. De Kreuzberger Mischung bewijst tot op vandaag dat deze typische stedelijke 

levendigheid uiterts effectief wordt be nut door de creatieve industrie. Het is de creatieve 

industrie dat ingezet wordt in de ontwikkeling van het type dat de inhoud moet gaan 

vormen van het stedelijke figuur. Dit verleend het stedelijke figuur een praktisch doel 

waaraan zijn stedelijke vorm en de opstelling van zijn bouwdelen, met de daartussen 

gelegen ruimte moeten voldoen. 

Het aaneenschakelen van analoge varianten van de woon en werk typen voor de creatieve 

industrie levert nog geen specifieke vorm voor het nieuwe stedelijke model. De vorm van 

het nieuw te introduceren stedelijke figuur wordt verkregen door de stedelijke conditie 

van de Wrangelkiez te herinterpreteren en te beladen met een stedenbouwkundig doel. 

Het stedenbouwkundige doel van het grondstuk is om de wijk Wrangelkiez in verbinding 

te brengen met de Spree. Daarnaast is het noodzakelijk dat de doelgroep, de creatieve 

industrie, adequaat zijn uitdruk kan vinden in de opzet van de bouwdelen waarvan het 

de inhoud gaat vormen. 

Argumenten die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de toe te passen woon en werk 

typen enerzijds en de vorm van het nieuwe stedelijke model anderzijds zullen in het 

dit project tot een synergie gebracht worden. Naast de representatie van stedelijkheid 

door de opzet en vorm van de bouwdelen van het nieuwe stedelijke model, zal deze ook 

geschikt gemaakt moeten worden om de analoge typen van de creatieve industrie in zich 

op te kunnen nemen. Dit betekend gelijktijdig dat de analoge varianten van de woon en 

werk typen voldoende plooibaar zijn om toepasbaar te zijn in de vorm van het nieuwe 

stedelijk model. 
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Stedelijh model 
Een stedelijhe representatie 

Context 

Spree: 

Architectonische articulatie 

Typologische selectie en uarianten 

De Spree is voor het omliggende gebied alsmede voor de stad Berlijn de wezenlijke 

image-gever en motor voor de stedelijke ontwikkeling. In het industrietijdperk was de 

Spree standplaats voor fabrieken en opslagondernemingen. Deelswijze werd direct aan 

de waterkant gebouwd wat de Spree onzichtbaar en ontoegankelijk maakte. De latere 

status van de Spree als grens tussen oost en west maakte de Spreegordel te enen male tot 

barriere. Door de val van de Muur heeft het gebied zijn stadscentrale positie herwonnen. 

Tegenwoordig wordt de Spree minder als waterweg, maar als centraal gelegen openbare 

stadsruimte gezien. Meerdere masterplannen zijn inmiddels opgesteld die de potentie 

van de Spree benutten (Osthafen, Media-Spree, Stadtumbau West). 

Een belangrijk element uit deze plannen is de geplande en reeds gedeeltelijk uitgevoerde 

Spreekade. Deze promenade verbindt voorheen onzichtbare en ongebruikte arealen. 

Het huidige 'naast elkaar' wordt opengebroken en er worden alternatieve verbindingen 

gemaakt tussen de historische stadcentra richting noord-west en de parken en sportvelden 

van Lohnmi.ihleninsel en Treptow-Kopenick richting zuid-oost. 

Gri.inderzeitliche Blokrandbebouwing: 

Het plan bevindt zich in de Wrangelkiez, een conservaat van Gri.inderzeitliche 

blokrandbebouwing. Het aandeel van historische bebouwing is opmerkelijk hoog. De 

Schlesische StraBe wordt door een kleindelige, overwegend historische blokrandbebouwing 

met tot aan de Spree reikende Gewerbehoven gekenmerkt. De voorhanden zijnde structuur 

is rijk aan complexiteit, stemmingsvolle binnenhoven en industrie romantiek. Het 

regulerende element van de traditionele bebouwing is het hof. De minimale afmetingen 

van een hof bestemde de maximale bebouwingsdichte. Het is deze massa en de nabijheid 

van ontelbare stedelijke functie dat tot een levendige stedelijkheid heeft geleid. 
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Creative-Ind us tries: 

De historische bebouwing aan weerszijden va n het grondstuk zijn begeerte woonadressen 

geworden. Hier hebben zich een veelvoud aan gebruikers uit de creatieve branche zich 

gehuisvest, voornamelijk uit de vrijetijdssectoren en de bereiken media, dienstverlening 

en design. 

- Media Spree Spreekade 

Osthafen Verkeersweg - Stadtumban West Kiez-boule1;ard - BLOCKBUSTER Flaneerroute 

masterplannen 
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Stedelijk model 
Een stedelijke representatie 

Concept: 

Bepalend voor hetconceptvanhetstedelijke 

model van BLOCKBUSTER is de gewenste 

doorwaadbaarheid van het grondstuk van 

de ontwerplocatie. Het stedelijke model 

moet in staat zijn een verbinding te leggen 

tussen de Spree en de wijk. Op het moment 

is de Spree nauwelijks zichtbaar. In de 

directe omgeving wordt op twee manier een 

verbinding gelegd met de Spree. Enerzijds 

is de Spree ingebouwd als geheimvolle 

private inhoud, dat pas zichtbaar wordt 

nadat men door een complexe hofstructuur 

is gegaan. Anderzijds wordt een publieke 

verbinding gelegd vanaf de CuvrystraBe, 

een doodlopende weg dat eindigt in een 

romantische verblijfspunt met uitzicht 

over het water. Door de geplande en 

reeds deels uitgevoerde Spreekade 

wordt de doodlopende route opgeheven 

en ontstaan doorgaande bewegingen. 

Voetgangers krijgen de mogelijkheid om 

te wandelen en te flaneren. Het grondstuk 

van BLOCKBUSTER krijgt hierdoor een 

praktische functie als overgangsgebied 

tussen de Spree en de wijk dat door zijn 

prominente liggingin de wijk alswijkentree 

voor voetgangers functioneert. De toegang 

naar het blokbinnenste dat een verbinding 
legt met de Spree wordt ontsloten vanaf 

de CuvrystraBe, een rustige verkeersluwe 

straat met groen dat de uitloper is van een 

flaneer route dat vanafhet Landwehrkanal 

door de Gi::irlitzerpark over de Cuvrystrasse 
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naar het romantische uitkijkpunt aan het 
einde van de CuvrystraBe loopt. Bezoekers 

worden van hieruit uitgenodigd het 

grondstuk te betreden. 

Spree kade 
Flaneer route 

Het middel dat een doorwaadbaarheid 

garandeert binnen het stedelijk model van 

BLOCKBUSTER wordt gevonden in de 

stedelijke context, door een transformatie 

van klassieke stedelijke eigenschappen 

".an de Wrangelkiez. Dit middel is een 

stedelijk figuur dat in zijn schaal en in zijn 

innerlijke sfeer zijn referentie vindt in de 

omringende griinderzeiliche bebouwing. 

Eigenschappen als massa, dichtheid 

en nabijheid van ontelbare stedelijke 

functies vormen hiervoor potentierijke 



inspiratie. Het meest inspirerend is het 

hof dat het regulerende element van 

de traditionele bebouwing is. Ondanks 

dat een griinderzeitliche bouwblok een 
ogenschijnlijke eenheid vormt, wordt 

dit niet vertaald in de hoven en wordt 

hierdoor niet ervaarbaar. Hier zijn de 

hoven ingesloten en in zichzelf gekeerde 

buitenruimte. De sfeer van ingesloten 
ruimte komt doordat de toegang tot een 

hof traditioneel gezien plaatsvindt door 

middel van een poort. 

ouergang publiek - priue 

Dit maakt de grens tussen de stad en het 

hof zo breed als de diepte van het voorhuis. 

Het is een overgang (plaatje overgangen 

publiek prive) waarbij het publieke 

karakter van de stad overgaat in het 
private karakter van het hof. Het private 

karakter van de hoven wordt bevestigd 

doordat geen doorgaande bewegingen en 

verder reikende zichtlijnen mogelijk zijn. 

Het hof is doorgaans doodlopend, wanneer 

toch meerdere hoven in elkaar geschakeld 

zijn, wordt een doorgang doormiddel van 

hofmuren onmogelijk gemaakt. 

Enerzijds wil BLOCKBUSTER de 
stemmingsrijke complexiteit van 

de omringende hovenstructuren 

representeren, a nderzijds wil het de 

mogelijkheid bieden om een bebouwing te 

genereren dat een doorwaadbaarheid van 

het grondstuk toelaat. Deze paradoxale 

stelling wordt beslecht ten gunste van 

de doorwaadbaarheid door toepassing 

van een conceptionele bewerking van de 

klassieke hofstructuren. BLOCKBUSTER 

kan beschouwd worden als de inverse 

van de bebouwde structuur van de 
Wrangelkiez. 

- straa.t 
C=:J d.oorwa.adba.ar 

- onbereikbaa r 
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De hoven van de gri.inderzeitliche 

bebouwing worden de huizen, de 

samenhangende bebouwing wordt m 

elkaar doorvloeiende tussenruimte. De 

vorm van de huizen en de tussenruimtes 

van BLOCKBUSTER grijpen in elkaar. 

De tussenruimte is de resultante van de 

vorm en positionering van de huizen, de 

vorm van de huizen wordt gevormd door 

de proporties en de aaneenschakeling van 

de binnenhoven. Beide zijn met elkaar in 

balans. Alle huizen en binnenhoven staan 

met elkaar in verbinding. Er wordt zo een 

collectief gevormd niet in de bebouwde 

massa, maar door de ruimte tussen 

de gebouwdelen, daar waar het }even 

zich afspeelt . Deze tussenruimte is vrij 

toegankelijke en brengt de mensen die 

hier wonen en werken in contact met de 

bewoners en bezoekers uit de 'Kiez'. 



aoneengeschokelde bebouwing 

hofstructuur 

L 

_J l 
griinderzeitliche bebouwing 

perceelopdeling 

, • .. 
I • 

negatief 

huistypen & hoven 

losse bebouwing & 
oaneengeschakelde 

tussenruimte 

BLOCKBUSTER 
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Morfologie 
van BLOCKBUSTER in 7 stappen 

Stap 1 
Vanaf de Schlesische StraBe wordt een directe blik tot aan de Spree 

vrij gelaten. Hierdoor ontstaat een stemmingsvolle verbinding, 
dat gevormd wordt door de gevelwanden van BLOCKBUSTER en 

de huizenhoge graffiti op de brandwanden van de naastgelegen 
bebouwing. Vanaf de CuvrystraBe wordt een directe blik vrij 
gehouden op de schoorsteen die in de naastgelegen hof te vinden 

is. Deze schoorsteen functioneert als markeerpunt van de publieke 
ingang naar het blokbinnenste van BLOCKBUSTER. 

Stap 2 

Aan de zichtlijn tussen de CuvrystraBe en de schoorsteen worden 
twee hoven geschakeld. Aan de CuvrystraBe wordt zodoende een grote 

toegang geboden dat een grens tussen de straat en het blokbinnenste 

voorkomt. Het hof aan de CuvrystraBe staat in directe verbinding 
met het hof in het blokbinnenste. In het blokbinnenste functioneert 
het hof als centrale verdeler. Van hieruit wordt een parallelle, 
echter een veel kortere doorblik richting de Spree aangeboden dat 

als hoofdverbinding geldt tussen de Spree en het centrale hof. Bij de 
Spree aangekomen springt de bebouwing terug en laat een strook 

vrij dat toegang biedt tot een waterplateau waaraan de Spreekade 
gekoppeld is en als vrij toegankelijke verblijfsruimte gedacht is. 

Stap 3 

Door de ingesneden doorblikken ZIJn 3 bouwmassa's ontstaan. 
Deze worden voorzien van meerdere hoven om de bouwmassa's tot 

bruikbare bouwvolumes terug te brengen. Zo wordt aan de doorblik 
tussen het centrale hof en de Spree een hof ontsloten. Daarnaast 
is vanuit het centrale hof een tweede, weliswaar nog ingesloten 

hof te bereiken. Verder bevindt zich tussen het centrale hof en de 
Schlesische StraBe een nieuw ontsloten gebied, dat momenteel nog 

uit blokrandbebouwing bestaat. 
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Stap 4 
Het binnengebied van de blokrandbebouwing wordt hier verdicht. 
Hierdoor ontstaat in de tussenruimte een hogere complexiteit. De 

verbinding tussen <lit gebied met het hof aan de Cuvrystra8e wordt 

hier opzettelijke smaller en dieper gemaakt, dan de verbinding 

tussen het hof aan de Cuvrystra8e en het centrale hof om zo een 

hierarchie aan te brengen tussen verschillende verbindingen die 
naar verschillende binnengebieden leiden. Hier domineert de route 

<lat naar de Spree voert ten opzichte van de verbinding <lat naar het 

binnengebied van de blokrandbebouwing voert. 

Stap 5 

Het verdichte deel van de blokrandbebouwing wordt in het 

binnengebied geschoven. Hierdoor wordt de complexiteit van <lit 

binnengebied nogmaals verhoogd en ontstaat er een hof aan de 

directe doorblik tussen de Spree en de Schlesische Stra8e. Deze 

hof maakt gelijktijdig een verbinding met de Gewerbehoven 
aan de andere zijde van de brandwanden van de naastgelegen 

bebouwing. Deze verbinding maakt het tevens mogelijk om via de 

hoven van de naastgelegen bebouwing dieper in <lit gebied door te 

dringen of weer terug te keren naar de Schlesische Stra8e. 

Stap 6 
Hier worden nog twee hoven toegevoegd aan de directe doorblik 

tussen de Spree en de Schlesische Stra8e. Ter plaatse van de 

doorblik naar de schoorsteen enter plaatse van de Spree. Dit geeft 
deze lange doorblik pause momenten met meer lucht en licht. 

De aa nwezige hoven zijn momenteel vaak ingesloten door de 

bebouwing. Door het toevoegen van stegen wordt ineens alles 

op het grondstuk met elkaar in verbinding gebracht. De hoven 

zijn beslismomenten die telkens weer andere wegen aanbieden 

tijdens het doorwaden van BLOCKBUSTER. Gelijktijdig duiden 

de stegen een hierarchie aan tussen de verschillende mogelijke 

verbindingen tussen verschillende hoven . 



12:00 

Stap 7 
Doordat BLOCKBUSTER inmiddels een complexiteit heeft 

aangenomen die te vergelijken is met de complexiteit van de 

omringende bebouwing, betekent dit dat BLOCKBUSTER ook 
de minder gunstige lichttoetreding heeft overgenomen. Om 
hierop te reageren worden van de verschillende huizen de gevels 

afgeschuind en hellende daken toegepast om zo meer licht in 
de hoven toe te laten. Dit afschuinen van de huisvormen geeft 

BLOCKBUSTER een sculpturaal karakter. 
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Analyse 
van het stedelijke model 

Hofanalyse 

- hofstructuren 

De hoven van BLOCKBUSTER bieden de passanten vele 

mogelijkheden om over het grondstuk te dwalen. In de 

ogenschijnlijke overdaad aan mogelijkheden is een hierarchie 

aangebracht die de verschillende mogelijkheden sorteren 

en bepaalde verbindingen accentueert. Het verschil tussen 

verschillende verbindingen wordt aangegeven op de grens van 

verschillende hoven. Deze grens wordt in het geval van een 

hoofdverbinding opgeheven en ter plaatste van een secundaire 

verbinding benadrukt door de overgang tussen verschillende 

hoven een langere afstand te geven en een smallere breedte . 

De meest publieke verbinding wordt gemaakt vanaf de 

Cuvrystra8e over het centrale hof naar de Spree. De overgangen 

van de verschillende hoven die men hier onderweg aantreft zijn 

opgeheven, doordat de verschillende hoven lichtjes over elkaar 

heen gelegd zijn en zo in elkaar grijpen. Het meest private hof 

vindt men aan de Schlesische Stra8e waar alle overgangen 

gevormd warden door stegen. Dit geeft het hof een ingesloten, 

doch vrij toegankelijk karakter. 

- zichtassen en proporties 

Het karakter en het mogelijke gebruik van een hof wordt 
benadrukt in de proporties van de hoven. Deze proporties 

vinden hun referentie in de schaal van de binnenhoven van de 

omringende traditionele bebouwing. Zo vindt de belangrijkste 

verbinding plaats over grotere hoven en secundaire verbindingen 

over kleinere hoven. 

Een eigenschap van het hovensysteem van BLOCKBUSTER is 

dat nadat een hof betreden wordt de opvolgende verbindingen 

zichtbaar warden. Zo wordt na het betreden van het centrale 

hof vanaf de Cuvrystra8e een blik naar de Spree vrij gelegd. 



- lerreinontsluiting 

Hoven: 

publi.ek: le£sure & ha11del 

publiek: cultu.urzone 

priuaot: handel & wonen 

Begone grond zone: 

publie/1 

privaot 

De verschillende zichtassen die zich tijdens het doorwaden 

zich aanbieden worden door de verschillen in breedte en diepte 

van de overgangen tussen de verschillende hoven in dezelfde 

hierarchische systeem opgedeeld als die van de hovenstructuur. 

Zo is een opdeling te maken in primaire, secundaire en 

orienterende zichtassen. 

- terreinontsluiting en begane grond functies 

De hoofdentree van het blokbinnenste van BLOCKBUSTER 

ligt aan de doorblik vanaf de CuvrystraBe naar de schoorsteen. 

Hiervoor wordt in de gevelwand van BLOCKBUSTER aan de 

CuvrystraBe veel ruimte vrijgelaten. De huizen zijn hier naar 

binnengevouwen om zo passanten naar binnen te leiden en een 

blik vrij te leggen naar de hoven die zich in het blokbinnenste 

bevinden. De overige toegangen zijn stegen en hebben een veel 

kortere inkijk. Door dit verschil wordt benadrukt dat deze 

doorgangen secundaire toegangen tot het blokbinnenste zijn. 

De hierarchie dat aangebracht is in de verschillende hoven 

wordt benadrukt door het gebruik van het hof. Het gebruik van 

een hofwordt bepaald door de aard van de functies in de begane 

grond zone van de huizen die de wanden van het hof vormen. 

Het binnengebied van BLOCKBUSTER is opgedeeld in drie 

thema's die de verschillende sferen die in het blokbinnenste aan 

te treffen zijn onderstrepen. 

De huizen die langs de verbinding tussen de CuvrystraBe en de 

Spree zijn gelegen bevinden zich in de zone voor leisure en handel 

en hebben in hun plint functies die publiek zijn, zoals kleinere 

winkeltjes, een cafe of een restaurant met een fenomenaal 

uitzicht over de Spree. Deze functies zijn onafhankelijk gemaakt 

van de overige inhoud van het desbetreffende huis en zijn op 

deze route georienteerd. 

De huizen die rondom secundaire hoven staan in de zone voor 

wonen en werken en hebben in hun plint ruimten die onderdeel 

zijn van de overige inhoud van het huis. De bewoner van de 

woning dat verbonden is met de desbetreffende ruimte op de 

begane grond bepaald het programma. Aangezien hier een 

creatieve doelgroep voor ogen wordt gehouden kunnen hier 

ook kleinere winkeltjes opgenomen worden, een home-office, 

of een bureau. De huizen die naast de brandwanden van de 

naastgelegen bebouwing staat bevinden zich in de cultuurzone. 
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Spreeblok 

Tussenblok 

- Stadsblok 

- llm: zu.idloost - noordlwest 
J 3m.: noord - zu.id 

13m: zuidloost - noord l west 

- 16m: zu.idloost - noord lwest 

- 16m: noordlzu.id 
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De aanwezigheid van de brandwanden geven deze zone een 

sterke sfeer met overweldigende doorgangen . De hoven die aan 

deze zone verbonden zijn worden omringd door huizen met in de 

begane grond tentoonstellingsruimte die ook onafhankelijk van 

de overige inhoud van het huis te gebruiken zijn. 

Gebouwanalyse 

- gebouw locatie 

BLOCKBUSTER bestaat uit 11 huizen die door hun ligging op 

het grondstuk op te delen zijn in drie categorieen. Iedere categorie 

bezit een andere stedelijke conditie. Zo worden de huizen in het 

Spreeblok sterk bemvloed door de aanwezigheid van de Spree en 

het publieke karakter van de hoven en verbindingen die rondom 

de huizen liggen. De huizen uit het tussenblok vormen een 

opzichzelfstaande in elkaar grijpende figuur. De huizen aan de 

Schlesische StraBe nemen een meer defensieve positie in om het 

hof af te schermen van de sterk belaste verkeersweg. De 11 huizen 

zijn in hun omtrek op te delen in twee typen; I-typ en L-typ. 

- gebouwdiepte en orientatie 

De huizen zijn samengesteld uit verschillende gebouwdiepten. 

De verschillen in gebouwdiepten zijn terug gebracht naar 11, 

13 en 16 meter. De toepassing van een bepaalde huisdiepte 

is afhankelijk van de positie van het huis ten opzichte van de 

windrichtingen, ten opzichte van de omringende bebouwing 

en huizen en door de proporties van het aangrenzende hof. 

Vanuit de orientatie op de windrichting en de toepassing 

van een bepaalde huisdiepte hebben zich 5 typen naar voren 

gebracht. De samenstelling van een huis uit een of meerdere 

typen met bepaalde huisdiepten zegt iets over de vorm van het 

huisdeel. De huizen van BLOCKBUSTER hebben afgeschuinde 

gevels en hellende dakvlakken voor een betere belichting 

van de hoven, waardoor elk afzonderlijk huis een specifieke 

vorm heeft aangenomen. Door de doorwaadbaarheid van het 

grondstuk is elk huis een solitair geworden dat geplaatst is 



urijliggende afstandulakken 

- ouersnijdende ulailken 

urijliggend gebouwopp. 

- oversnijdend opp. 

in het sculpturale vormenlandschap waaruit BLOCKBUSTER 

is opgebouwd. Geen huis is hetzelfde, maar de vorm van een 

huis is niet uniek. Huisdiepten van dezelfde kleur hebben de 

gelijke oorsprong in vorm, ze zijn van elkaar gekloond, maar 

door steeds andere randvoorwaarden uit de specifieke plek 

waar het huis staat, ondergaat de vorm lichte transformaties 

waardoor elk huis uiteindelijk anders is geworden. De 

manier waarop een huis met zijn vorm op zijn omgeving heeft 

gereageerd grijpt verder dan de directe omgeving van het huis 

zelf. Elk huis maakt met zijn speci:fieke vorm onderdeel uit 

van het sculpturale vormenlandschap van BLOCKBUSTER. 

Ieder huis vormt een schakel in een doorgaande sculpturale 

beweging die de passant op zijn doortocht en verblijf begeleid. 

BLOCKBUSTER is meer dan een verzameling van zijn delen. 

In zijn totaalvorm wordt de onderlinge verbondenheid van de 

huizen in vorm uitgedrukt door het aaneengeschakeld gebaar 

van de dakvlakken en verlopende gevellijnen. De solitaire 

huizen worden zo tot een ensemble, een uitdrukking van een 

collectief. 

- gebouwafstanden 

In Berlijn geldt de regel dat gebouwen een bepaalde afstand 

van elkaar moeten hebben. Deze afstand wordt bepaald door 

brandveiligheid. Wanneer een huis afbrandt kan het gebeuren 

dat de gevels omvallen. Wanneer de buurhuizen te dicht bij 

het brandende huis staan kunnen deze zwaar beschadigt 

raken door een omvallende gevel en zelfs ook in brand vliegen. 

De regelgeving schrijft voor dat de minimale afstand 0,4 maal 

de hoogte van het huis moet zijn. Hiermee wordt de afstand 

tot het midden van de afstand tussen twee tegenover elkaar 

staande huizen bedoeld. Wanneer een dak een helling heeft 

minder dan 70° dan telt dit deel voor 113 mee. Wanneer een dak 

steiler is dan 70° dan wordt de gehele hoogte meegerekend. 

Te zien is dat sommige afstandsvlakken elkaar overlappen. 

Vooral daar waar de overlap het naastgelegen huis raakt 

is extra aandacht noodzakelijk, hier wordt dan een van de 

tegenover elkaar staande gevels uitgevoerd als brandwand. 

*Bauordnung fiir Berlin, FeuerTRUTZ GMBH, Berlin 2006 

§6 Abstandsfl.ii.chen, Absti:inde 
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Spree oever Cuvry Stra{Je 

Middenblok Cultuurzone 

Cuvry Stra{Je met blik naar de schoorsteen 
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Architectonische articulatie 
Typologische selectie en varianten 

Door de doorwaadbaarheid zijn losgesneden huizen ontstaan waarbinnen een varierend 

woon- en werkaanbod te vinden is. Samen met de publieke functies in de begane grond 
zones, zoals een restaurant of een cafe, kleinere winkeltjes en galeries, wordt een veelzijdig 

speelveld aangeboden voor kleinere ondernemingen en start-up firma's die gecombineerd 
worden met moderne woonvormen. De inhoud van BLOCKBUSTER heeft tot doel de 

jonge creatieve niches te openen en in de zichtbare publieke waarneming te plaatsen. 
De verdeling van het programma is gebaseerd op een bewerking van de klassieke 

'Kreuzberger Mischung'. De typische kiezstructuur van Kreuzberg uit de 19e eeuw met 

Mietshuizen langs de straten met daarachter gelegen Gewerbe- en gemengd gebruikte 
achterhoven. Deze scheiding tussen wonen en werken kan voor de creatieve doelgroep 

opgeheven worden, omdat het wonen en werken een synergie vindt binnen de wanden 
van een Woonatelier, of een studio. Daarnaast worden nog verdiepingen aangeboden als 

Gewerbeloft. Hier wordt niet gewoond, maarwordt ruimte aangeboden aan ondernemingen 
met meer personeel. Dergelijke verdiepingen zijn verspreid in BLOCKBUSTER terug te 
vinden. Doel van het varierende woon- en werkaanbod voor verschillende levensstijlen 

is om de levendige en kleinschalige menging te behouden dat kenmerkend is voor de 
Wrangelkiez. 

De huizen van BLOCKBUSTER zijn gevuld met typologische varianten van wonen en 

werken die voortkomen uit de creatieve industrie. Kenmerkend is dat iedere woning 

een ruimte bezit met extra hoogte dat eventueel als atelier kan dienen. Het aan elkaar 
koppelen van hoge en lage ruimten binnen het volume van een huis, hebben typen 

naar voren gebracht die niet in plattegrond ontwikkeld zijn, maar in de doorsnede. Een 
bepaalde combinatie van verschillende ruimten vormen een bepaald doorsnedepakket 
dat het type vormt voor een bepaald gebruik. Dergelijke doorsnedepakketten zijn naast 

elkaar en boven elkaar geschakeld en vormen hiermee de bouwstenen voor de inhoud van 
BLOCKBUSTER. 

Doormiddel van split-level is het mogelijk om in elkaar vloeiende verbindingen tussen 
de hogere ruimten en de lagere ruimten te leggen. De trap neemt hier de functie van de 

gang over. Wanneer de gebruiker van de doorsnede een andere ruimte betreedt betekent 
dit gelijktijdig dat een halve verdieping (l,5m) hoogteverschil overbrugd is. 
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Doorsnedepakketten woon- en werlwormen 

Een doorsnedepakket bestaat uit een combinatie van hoge en lage ruimten die door middel 

van split-level in elkaar grijpen. De hoge ruimten zijn bedoelt als atelier, als woonkamer 

of als home-office . De lagere ruimten zijn bedoelt als keuken, slaapkamer, badkamer 

en dergelijke . Een huis heeft een hoogte van 22,8 meter. Dit betekent dat er 5 hoge 

ruimten van 4,2 meter en 7,5 lage ruimten van 2,7 meter naast elkaar passen. Dit raster 

vormt het speelveld waarvoor 3 verschillende doorsnedepakketten zijn ontwikkelt; de 

stadswoning, de studio en de bureauloft. De manier waarop een doorsnede wordt gebruikt 

is afhankelijk van de bewonerssamenstelling; een single, een stelletje, een familie of een 

woongemeenschap. 

De stadswoning 

2 hoge ruimten zijn op elkaar gestapeld, hiernaast zijn 3 lagere ruimten geschakeld. Hierdoor 

ontstaat een split-level verbinding tussen de verschillende ruimten die de functie van de gang 

overnemen. Een stadswoning heeft op de begane grond een hoge ruimte om te werken, met 

daarnaast een lage ruimte dat gebruikt kan warden als bureau. Hierboven bevindt zich de 

keuken, vervolgens komt de tweede hoge ruimte dat als woonkamer client en ten slotte komen 

de slaapkamers. De keuken ligt tussen de private en de publieke vertrekken van de woning. Zo 

kan de keuken vanuit de werkvloer gebruikt worden om te lunchen en wordt 's avonds vanuit 

de woonkamer betreden voor het avondeten. 

Dit type laat zich opdelen; een hoge ruimte met gelijkvloers een lage ruimte en een hoge ruimte 

met twee lage ruimten in split-level. Deze opdeling genereert een and er gebruik afhankelijk van 

waar in het huis het doorsnedepakket zich bevindt. Wanneer de typologie van de stadswoning 

aansluit op de begane grond wne van BLOCKBUSTER ontstaat na de deling een onafhankelijk 

werk- ofhandelsplattegrond, met daarboven een split-level woning. Wanneer de deling gemaakt 

wordt in een stadswoning die niet aansluit op de begane grond van BLOCKBUSTER ontstaat 

een barrierevrije appartement of Gewerbeloft, met daarboven een split-level woning. 

Deze deelbaarheid wordt mogelijk gemaakt doordat het trappenhuis aangesloten is op de lagere 

verdiepingen. Dit garandeert een vluchtweg vanaf elke verdieping en laat een latere opdeling 

en een antler gebruik van de woningen en werkvloeren toe. Deze relatieve fl.exibiliteit van 

de doorsnede stelt BLOCKBUSTER instaat te reageren op toekomstige ontwikkelingen. De 

doorsnedepakketten zijn enigszins onverschillig tot haar functie, het biedteen kaderwaarbinnen 

de creatieven met verschillende levensstijlen en gezins- of gemeenschapssamenstellingen 

hun uitdruk kunnen vi.nden . Een stadshuis kan een familiehuis zijn, of een split-level 

woongemeenschap met eigen badkamers, een barrierevrije gewerbe-loft, een barrierevrije 

appartement, een single woning of een woning voor een stelletje met een kind. 
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De Studio 

Een studio bestaat uit een hoge ruimte van 5,7 meter met daarnaast 2 lage ruimten 

die op elkaar gestapeld zijn. De hoge ruimte is het atelier, of de woonkamer indien niet 

thuis gewerkt wordt. Gelijkvloers bevindt zich de keuken met daarboven de slaapkamer. 

Door de hoge ruimte komt in een studio veel licht binnen, wat deze geschikt maakt voor 

toepassing achter eenzijdig belichte gevels, zoals deze in BLOCKBUSTER voornamelijk 

terug te vinden zijn in de hoek van de L-typ huizen enter plaatse van een trappenhuis 

waar de woning niet de mogelijkheid heeft aan beide gevels aan te sluiten. Een studio 

laat zich niet verder opdelen, waardoor haar functie relatief vast gedefinieerd is. Een 

studio is het meest geschikt voor singles, of stelletjes. 

Bureauloft: 

De werkvloeren die in BLOCKBUSTER zijn toegepast zijn altijd barrierevrij. Omdat de 

toekomstige gebruikers van dergelijke plattegronden niet bekend zijn, is de indeling zo vrij 

mogelijk gehouden en vinden er geen split-level verbindingen plaats tussen verschillende 

ruimten. De gelijkvloerse verdiepingen kunnen ten alle tijden afgesloten units vormen 

doordat de scheiding ter plaatse van het trappenhuis ligt. De grootste werkvloeren zijn te 

vinden in huis 6 in het midden van BLOCKBUSTER. Deze vloeren zijn per verdieping van 

elkaar te scheiden en la ten nog een deling door de helft toe, omdat deze vloeren aan twee 
trappenhuizen aan gesloten zijn. Doel van de bureaulofts is om grotere ondernemingen 

met meer personeel ook toe te laten in de structuur van BLOCKBUSTER. 

De materialiteit van de gevels 

Berlijn is gebouwd uit steen, ten minste deze indruk wordt gewekt. Vooral in de 

gri.inderzeitliche structuren lijken de huizen massief te zijn. De gevels suggereren 

opgebouwd te zijn uit grote steenblokken en zijn rijk versierd met ornamenten die uit 

steen gehouwen lijken te zijn. In werkelijkheid is het steen geen steen, maar doorgaans 

stucwerk. Dit heeft echter weinig invloed op het massieve karakter van de huizen die nog 

rijkelijk voorhanden zijn in de Wrangelkiez. Het stucwerk simuleert een materialiteit 

dat zwaar en massief oogt, maar eigenlijk licht, goedkoop en gemakkelijk verwerkbaar 

is. Het simuleren van gewicht en massiviteit wordt ook toegepast in de gevels van 

BLOCKBUSTER. De gevels bestaan uit kleine betonplaten die aan de gevel gehangen 
zijn. Hierdoor is het mogelijk om hetzelfde gevelprincipe ook op de hellende dakvlakken 

toe te passen. Hierdoor ontstaan massief ogende stenen blokken die tot een sculpturale 
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vorm zijn geslepen. Dit brengt een monumentaliteit met zich mee, dat niet zijn uitdruk 

vindt in de toepassing van ornamenten en versieringen, maar op een naturalistische 

wijze. In de traditionele bebouwing van de Wrangelkiez is de monumentaliteit van de 

gevel een uitdruk van de toen heersende macht van een Pruisische militaire keizerstad. 

BLOCKBUSTER refereert met zijn monumentaliteit niet naar de maatschappelijke en 

ideologische conventies uit het verleden, maar refereert naar het massieve karakter 

van de dichte bebouwing uit de 19e eeuw. Deze traditionele bebouwing heeft een stenen 

landschap voortgebracht waarbinnen overweldigende en indrukkenwekkende ruimtelijke 

sferen te vinden zijn. Dit landschap bezit in zijn vorm een monumentaliteit dat los gezien 

kan warden van een ideologische of conventionele boodschap, het is een monumentaliteit 

die in de natuur terug te vinden is in bijvoorbeeld rotsblokken, met harde hoeken, 

imposante wanden en een indrukrijke complexe doorwaadbaarheid. 

stadswoning 

studio 
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BLOCKBUSTER een representatie 
van Berlijnse stedelijhheid 

Conclusie 

De vooropgestelde opgave om stedelijkheid te representeren is in de ontwikkeling van 

BLOCKBUSTER specifiek gemaakt. BLOCKBUSTER representeert in zijn stedelijke figuur en 

opbouw de formele context van de ontwerplocatie; de stedelijke conditie van de gebouwde vorm 

van de Wrangelkiez. Daarnaast representeert BLOCKBUSTER in zijn inhoud zijn informele 

context; de creatieve industrie. Vanuit de formele context is een stedelijk model ontwikkeld en 

vanuit de informele context zijn woon- en werk typen ontwikkeld die de inhoud van het stedelijke 

model vormen, door middel van doorsnedepakketten. 

Om iets te kunnen representeren moet het zichtbaar en ervaarbaar zijn. Hiervoor benodigd men 

een toeschouwer, waarop het gerepresenteerde overgebracht kan worden. De stedelijke conditie 

van de Wrangelkiez wordt het meest zichtbaar in het regulerende element van haar bebouwing 

- het hof. Het hof maakt zichtbaar wat anders onzichtbaar blijft. In het blokbinnenste vindt men 

de creatieven en de indrukwekkende sfeer van de dichtbebouwde wijk, indien men de ingang 

van het hof kan vinden. De Wrangelkiez verbergt haar opwindende inhoud voor het openbare 

publiek. Door het grondstuk van BLOCKBUSTER als overgangsgebied tussen de Wrangelkiez 

en de Spree te betitelen, verkrijgt het stedelijke model van BLOCKBUSTER een praktisch doel 

- het doorwaadbaar houden van het grondstuk. 

Door de traditionele blockrandbebouwing open te breken door middel van stegen komt het 

blokbinnenste van BLOCKBUSTER in het waarneembare publieke domein te liggen. Net 

als het hof van de traditionele bebouwing wordt bij BLOCKBUSTER zijn stedelijkheid in zijn 

binnengebied gerepresenteerd. Een wezenlijk verschil is datin BLOCKBUSTERhet binnengebied 

vrij toegankelijk is, voor iedereen bereikbaar en ervaarbaar. De hoven van BLOCKBUSTER 

zijn hier niet langer ingesneden gaten in een bebouwd weefsel, maar worden gevormd door een 

bepaalde dispositie van 11 huizen ten opzichte van elkaar dat een doorwaadbaarheid tussen 

de huizen garandeert. De hoven zijn niet volledig ingesloten en toch vormen de verschillende 

huizen de wanden van het ho£ Alie hoven staan met elkaar in verbinding, waardoor alle huizen 

met elkaar in verbinding staan. Het hof is de plaats waar BLOCKBUSTER door middel van 

zijn stedelijke figuur en opbouw een interpretatie van de stedelijke conditie van de Wrangelkiez 

representeert. Dit beeld het decor voor de inhoud van BLOCKBUSTER, de informele context, de 

creatieve industrie. Het is in het gebied tussen de huizen waar de creatieven elkaar treffen, in 

de kleine winkeltjes, een cafe of een restaurant. Het decor van de stedelijke conditie vormt het 

platform voor wisselwerking, onderlinge ontmoetingen en contacten met passanten die van of 

naar de Spree door BLOCKBUSTER waden. 
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Reflectie 

Ontwerpen in een stad als Berlijn vraagt om een bewuste omgang met de context. Het 
was duidelijk dat een intu"itieve uitwerking van de opgave niet voorop kon staan en een 
strategie verlangd was. De ontwikkeling van BLOCKBUSTER kan zo beschouwd worden als 
het ontwikkelen van een strategie. Deze strategie is niet alleen geldig op Berlijn zelf, maar 
geeft mij een instrument dat ik ook in andere steden kan toepassen, wanneer een specifiek 
programma of functie ontbreekt. Het enige wat beschikbaar was voor deze ontwerpopgave 
was een locatie en een context. De afmetingen van de locatie gaven aan dat hier een stukje 
stad ontworpen diende te worden . Gezien de ontwerplocatie in Berlijn ligt met een uiterst 
fascinerende stedelijkheid - kwam als vanzelf de vraag; hoe kan ik hier een stukje stad 
bouwen waarin Berlijn in te herkennen is? 

Het ontwerpen aan de hand van een strategie oogt rationeel. Om tot een ontwerp te kunnen 

komen waarin stedelijkheid gerepresenteerd wordt was noodzakelijk om de context te 

analyseren om aan te kunnen tonen waaruit de specifieke stedelijkheid van de Wrangelkiez 

bestaat. Hieruit zijn de formele context van de gri.inderzeitliche blokrandbebouwing en de 

informele context van de creatieve alledaagsheid naar voren gekomen. De strategie die ik 

aan deze context heb verbonden deelde de opgave in twee richtingen. Allereerst werd vanuit 

de formele context een stedelijk model ontwikkeld dat in schaal en proporties haar referentie 

terug laat vinden in de traditionele bebouwing van de Wrangelkiez. Ten tweede werd aan 

de hand van de creatieve industrie woon- en werktypen ontwikkeld die de inhoud van het 

stedelijke model moesten gaan vormen. Doel was om deze richtingen samen te brengen in 
een overkoepeld ontwerp dat BLOCKBUSTER zou gaan heten. 

De reden om bepaalde zaken te onderzoeken en bepaalde ontdekkingen verder te ontwikkelen 

valt nog rationeel te noemen en is nog doorgaans objectief te beredeneren, echter bij de 

interpretaties van het onderzoeksmateriaal sloop niet ongemerkt mijn eigen subjectiviteit en 

hierdoor gelijktijdig mijn eigen creativiteit het ontwerp binnen. 

De ontwikkeling van het stedelijk model berustte op de trial-and-error methode, er is net 

zolang gezocht naar een opstelling van de verschillende huizen totdat een vorm ontstond 

die het doel het beste leek te d:ienen. Dit heeft geleid tot een stapel schetsen en een berg 
ontwikkelingsmaquettes. De keuze om de verschillende hu:izen hellende daken en 

afgeschuinde gevels te geven was vergaand bepalend voor het ontwerpproces. Hierdoor 

ontstonden complexe volumes. Een huis is opgebouwd uit meerdere schuine lijnen die 

eenmaal rondom het huis loopt. Dit is nog goed te controleren. Echter werd het lastiger op 
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het moment dat een huis niet langer op zichzelf stond, maar met zijn omringende huizen een 

ensemble diende voor te stellen. Nu moet het huis niet alleen zijn eigen schuine lijnen 

onder controle zien te krijgen, maar dient dat ook nog eens op een bepaalde manier te doen 

zodat zijn schuine vlakken corresponderen met zijn omliggende huizen. Dit heeft tot uiterst 

arbeidsintensieve handelingen geleid. Het aanbrengen van veranderingen aan een huis 

bracht automatisch een kettingreactie tot stand, waardoor alle schuine vlakken van alle 

huizen opnieuw beoordeelt diende te worden. 

Om in de beheersbaarheid van de complexe huisvolumes tegemoet te komen bleek de 

ontwikkeling van doorsnedepakketten in staat te zijn opgenomen te kunnen worden als 

inhoud van een huis. Door de aanwezigheid van hogere ruimte was het mogelijk schuin 

lopende daken op te kunnen nemen zonder verlies van bruikbare ruimten. De uiteindelijke 

toepassing van de doorsnedepakketten bleek echter niet zo vanzelfsprekend. Het was 

noodzakelijk dat alle verdiepingen ontsloten konden worden. Om dit voor elkaar te krijgen 

zijn doorsnedepakketten waarbinnen een split-level principe zit, op een split-level manier 

gekoppeld aan andere doorsnedepakketten random een vluchttrappenhuis. Dit maakte het 

ontwerpen aan de plattegronden uiterst verwarrend. Het was makkelijk mijn orientatie te 

verliezen en te vergeten op welke trapbordes ik me nu eigenlijk bevond. Daarnaast was het 

altijd maar weer de vraag hoe de verlopende gevellijnen zich zouden verhouden ten opzichte 

van een doorsnedepakket dat ik daarachter geplaatst had. Door de complexe huisvormen was 

de inhoud elke keer weer anders en telkens was de hoogte van de schuin lopende gevellijn 

anders. Dit maakte de huisvolumes uiterst lastig om voor te stellen, ook hier is te spreken 

van een trial-and-error methode, net wlang doorproberen totdat het klopt. 

Ondanks dat veel ontwerpbeslissingen intui:tieflijken te zijn genomen zijn ze altijd onderbouwd 

vanuit rationele randvoorwaarden. Zo komen de vele schuine vlakken voort uit de wens een 

betere lichttoetreding in de hoven toe te laten, hierdoor begonnen de daken van de huizen al 

lichtjes een sculpturaal vormenlandschap aan te nemen. Dit heb ik vervolgens uitgewerkt 

om van uit het pragmatische vormenlandschap een saamhorige collectieve ensemble te 

ontwikkelen. Het project is daadwerkelijk niet geheel rationeel te noemen, het proces laat 

zich het beter vertalen als een vorm van poetisch rationalisme. 
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