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Voorwoord

           Potsdam: veel meer dan ‘wel eens ooit van gehoord’ kon ik 
daar niet over zeggen eind september 2012, aan het begin van dit 
afstudeertraject. Dat is nu, bijna een jaar verder, heel anders. Aan de 
hand van een vijftal thema’s is deze stad binnen het atelier ‘Potsdam’ op 
verschillende schaalniveaus ‘ontrafeld’. Aansluitend op dat uitgebreide 
onderzoek heb ik de focus van mijn individuele afstudeerproject gelegd 
op de oude binnenstad: de Potsdamer Altstadt. Een stadsdeel dat veel 
te lijden heeft gehad gedurende de vorige eeuw, maar waar toch ook 
de intenties waarmee destijds gebouwd is nog duidelijk aanwezig zijn. 
Die combinatie bood mij aanknopingspunten voor een onderzoek en 
aansluitende ontwerpopgave. Dit verslag toont de resultaten hiervan en 
vormt daarmee tegelijkertijd de afsluiting van mijn master Architecture, 
Building & Planning aan de TU/e. 

Atelier Potsdam was een interessante groep om mee samen te werken. 
Ik wil dan ook graag mijn medestudenten bedanken voor het afgelopen, 
zeer leerzame, jaar. Ik wil daarnaast graag de heren Bernard Colenbrander 
en Christian Rapp bedanken voor de sturing en begeleiding die zij aan 
het atelier gaven. Niet alleen in Eindhoven, maar zeker ook op locatie 
in Potsdam waar we waardevolle contacten konden leggen. Ook later 
tijdens het individuele proces zijn hun kritische maar verhelderende 
begeleidingen onmisbaar geweest voor de ontwikkeling van mijn project. 
Ook de scherpe analyses van mevrouw Haike Apelt, als derde begeleidster 
ingestapt tijdens het ontwerpproces, zijn van grote waarde geweest voor 
het eindresultaat. 
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Schloß Sanssouci: een van de bekendste gebouwen uit het koninklijk portfolio
AFBEELDING 1  
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Potsdam1

           Ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van het huidige centrum 
van Berlijn gelegen, is Potsdam tot ongeveer 1600 slechts een kleine 
nederzetting in het landelijk gebied. Pas wanneer het Duitse koningshuis 
zich in de 17e eeuw vestigt in dit bosrijke heuvellandschap begint de 
ontwikkeling van wat een bijzondere stad zal worden. Nu is Potsdam 
een stad met 160.000 inwoners en hoofdstad van de Duitse deelstaat 
Brandenburg. 

Wanneer de naam Potsdam valt, roept dat bij veel mensen voornamelijk 
de associatie op van de vele parken en paleizen die de stad rijk is. Dat 
beeld wordt veroorzaakt door de overblijfselen van wat tijdens bijna 400 
jaar monarchie gebouwd is: die gebouwen vormen nu de belangrijkste 
toeristische trekpleister van deze stad in het groen. De identiteit, het 
gezicht van de stad wordt voornamelijk bepaald door de kenmerkende 
architectuur van de oude stadsuitbreidingen en de ring van parken 
en paleizen daaromheen. De invloed die de monarchie had op de 
ontwikkeling van de stad is daardoor nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

Die monarchie en haar ceremoniële verschijningsvorm is één van de vijf 
thema’s die aan bod komen in het boekwerk dat door het afstudeeratelier 
is geproduceerd. Daarnaast is onderzocht hoe het wonen, de economie, 
de wetenschap en het leger van invloed zijn geweest op de ontwikkeling 
van Potsdam. Het onderzoek dat centraal staat in dat gezamenlijk werk 
behandelt het vraagstuk of Potsdam een a-generieke stad is geweest, die 
nu langzaam maar zeker steeds generieker wordt. Dit wil in feite zeggen 
dat Potsdam bepaalde kwaliteiten bezat die deze stad anders maakte ten 
opzichte van andere steden. De stelling daarin is dat Potsdam zich nu 
op het kantelpunt lijkt te bevinden en dat de stad, met andere woorden, 
haar a-generieke aspecten aan het verliezen is. Dit vooronderzoek vormt 
een brede basis die vele aanknopingspunten biedt om op in te haken 
en aantoont waar, binnen de behandelde onderwerpen en thema’s, 
mogelijkheden liggen om in te spelen op de op handen zijnde kanteling. 

een introductie
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Potsdam als a-generieke stad
De aanwezigheid van diverse bijzondere niches maakte Potsdam tot een 
a-generieke stad. Niches in de zin van kenmerkende dragers, al dan niet 
fysiek, die een bepalende rol speelden in de ontwikkeling van de stad. Het 
belangrijkste voorbeeld hiervan is de vestiging van het koningshuis, dat Potsdam 
tot residentiestad maakte. Door sommige koningen alleen als zomerresidentie 
gebruikt, anderen bewoonden de stad permanent. Een gestage opbouw 
van een imperium aan paleizen en (landschaps)parken was het gevolg. De 
aanwezigheid van hof en bijbehorende hofhouding bracht ook andere zaken 
naar Potsdam die als drager voor de toekomstige stad gaan functioneren. 
Eén van de eerste en meteen ook belangrijkste hiervan was de vestiging van 
grote delen van het leger. Hierdoor groeide de stad in korte tijd aanzienlijk 
wat inwoneraantal betreft, met als gevolg dat ook fysieke groei noodzakelijk 
was. Met name in de beginfase, grofweg de eerste helft van de 18e eeuw, zorgt 
dit voor een zelfvoorzienende economie binnen Potsdam: alles is gericht op 
hof en garnizoen, waarmee Potsdam zich onderscheidt van andere steden en 
zodoende ook op economisch gebied een niche ontwikkelt. Nadat deze twee 
drijvende krachten achter de economie verdwenen kwam er ruimte voor andere 
ontwikkelingen. Gezien de vestiging van bijvoorbeeld niet alledaagse industrieën 
(zeppelinfabriek, filmindustrie) en de campusachtige ontwikkeling van diverse 
hoog aangeschreven wetenschapsinstituten, bleef Potsdam altijd een bepaalde 
aantrekkingskracht houden op bijzondere niches. Desondanks heeft zich na 
de val van de monarchie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog nooit meer 
een drager van een dergelijk kaliber aangediend. Het verdwijnen of vervallen 
van de belangrijkste specifieke niches geeft nu ruimte aan meer gangbare 
ontwikkelingen waardoor Potsdam zich ontwikkelt tot een stad met een 
generieker karakter. 

De fysieke identiteit van Potsdam is een van de laatst overgebleven sterkhouders 
van de a-generieke stad en wordt met name ontleend aan de architectonische 
erfenis van de verschillende historische niches. In zekere zin beperkt ze zich daar 
ook tot. Latere ontwikkelingen uit bijvoorbeeld de DDR-periode doen eerder 
afbreuk aan dat beeld dan dat ze er een waardevolle esthetische bijdrage aan 
leveren. Uitbreidingen van de laatste jaren, verder buiten het centrum, hebben 
bovendien vanzelfsprekend minder verwantschap met de historie en lijken eerder 
op de gemiddelde Vinex-wijk zoals wij die in Nederland kennen. Zij bevinden 
zich op locaties waar voorheen nooit gebouwd is, maar breken daardoor wel in 
op de groene parkachtige buitengebieden die voor het koningshuis één van de 
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Cities within a city
AFBEELDING 2  

De werking van Potsdam als niche-stad laat zich goed verklaren aan de hand van 
de theorie zoals O.M. Ungers die stelt in ‘Cities within a city’. Ungers beschrijft 
aan de hand van het Berlijn van de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw hoe die 
stad zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen om groei te genereren. Volgens 
Ungers is het daarvoor van belang bepaalde ‘archipels’, ofwel stadsdelen, te laten 
uitblinken ten opzichte van het stedelijk weefsel. Identificeerbare, kwalitatief 
goede stadsdelen die opvallen in het anonieme stedelijk weefsel komen hiervoor 
in aanmerking. Dit kunnen zowel nieuw te plannen delen zijn als ook gebieden 
die duidelijk al potentie hebben om die bijzondere rol in de stad te vervullen, 
maar waar deze nog versterkt moet worden. Dit idee houdt in dat de planning 
zich na het selecteren en eventueel spreiden van deze gebieden minder op het 
niveau van de stad als geheel afspeelt, maar zich verplaatst naar de kleinere schaal 
van de stadsdelen. Een van de beoogde uitkomsten hiervan is bijvoorbeeld het 
ontkomen aan standaardisatie van woontypes, waarmee diversiteit binnen de 
stad als geheel gewaarborgd kan worden. 

Niche(s in de) stad

redenen waren zich hier te vestigen. 

Het in stand houden en waar mogelijk versterken van de bestaande identiteit en 
tegelijkertijd ruimte bieden aan de verwachte groei, vormt dan ook de opgave 
waar Potsdam zich de komende tijd mee bezig moet houden, wil het een poging 
doen te ontsnappen aan het verworden tot een generieke stad.
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Belvedere am Pfi ngstberg (ceremoniële stad)Belvedere am Pfi ngstberg (ceremoniële stad)Belvedere am Pfi ngstberg (ceremoniële stad)

VorstadtVorstadtVorstadt

Einsteinturm (wetenschapscampus)Einsteinturm (wetenschapscampus)Einsteinturm (wetenschapscampus)
AFBEELDING 3  

Luchtfoto Potsdam: voorbeelden nog bestaande nichesLuchtfoto Potsdam: voorbeelden nog bestaande nichesLuchtfoto Potsdam: voorbeelden nog bestaande niches
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Hollandische Viertel (stadsuitbreiding)Hollandische Viertel (stadsuitbreiding)Holländische Viertel (stadsuitbreiding)

Filmpark BabelsbergFilmpark BabelsbergFilmpark Babelsberg



Stadsstructuur Potsdam
AFBEELDING 4  

gebied Altstadt

stadsgrens
overige bebouwing

1 km
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Dit afstudeerwerk handelt over de identiteit van de Potsdamer Altstadt: het 
gedeelte van de oude binnenstad dat vroeger het eigenlijke centrum van Potsdam 
vormde. Gekenmerkt door belangrijke publieke gebouwen, maar vooral ook 
door de rijkheid van de architectuur, waardoor de gebouwen als het ware een 
‘Gesamtkunstwerk’ vormden rondom het Stadtschloß. 

Een ander belangrijk gebouwtype voor dit stadsdeel is het woongebouw. De 
woning in de Altstadt is van alle woontypologieën in Potsdam misschien wel de 
meest bijzondere. Wat de uiterlijke verschijningsvorm betreft doet ze namelijk 
sterk denken aan een burgerlijke oorsprong. Bij veel steden is dit net zo, en is 
het ook daadwerkelijk de burgerij die verantwoordelijk is voor woningbouw in 
het centrum van de stad. Een bekend voorbeeld hiervan is de grachtengordel 
in Amsterdam, die veelal op particulier initiatief is ontstaan. Het blijkt echter 
dat de woningen in de Potsdamer Altstadt een andere oorsprong kennen en in 
plaats van een particuliere een monarchistische herkomst hebben. Als gevolg 
van de aanwezigheid van het koningshuis kende Potsdam namelijk geen echte 
burgerij zoals die in andere steden wel aanwezig was. De koning wilde rondom 
zijn Stadtschloß wel graag een representatieve ‘stad’, en droeg er daarom zelf 
zorg voor dat die gerealiseerd werd. Hofbouwmeesters bouwden in zijn opdracht 
woningen die zich voordeden als burgerhuizen, maar bewoond werden door 
werknemers aan het hof. Het was met name de architectuur van deze huizen 
waaraan de identiteit van de Altstadt ontleend werd.

De Potsdamer Altstadt

Potsdam in haar huidige situatie laat zich in feite net zo beschrijven. 
Verschillende niches zijn nog aanwezig, andere zijn geheel of gedeeltelijk 
verdwenen of vervallen. Waar Ungers zich een utopische situatie voorstelde 
waarin de tussengebieden onder andere ruimte zouden moeten bieden aan 
veel groen, is dit in Potsdam in zekere zin aanwezig in de vorm van de vele 
parken. Binnen de ‘collage Potsdam’ is verder een aantal specifieke delen 
te onderscheiden zoals de oude stadsuitbreidingen, de voorsteden en de 
wetenschapscampussen. Ook de Altstadt, het oude centrum, is aan te merken als 
een architectonische niche. Weliswaar één die letterlijk grotendeels vervallen is, 
maar wel nog de potentie biedt om haar identiteit te doen herleven en verbeteren 
ten opzichte van de huidige situatie.

De beoogde ontsnapping aan de status van generieke stad zal dus haar 
uitwerking moeten vinden in het verhaal van de niches die samen de identiteit 
van Potsdam vormen. 
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PlattenbauAlten MarktNeuen MarktStadtkanal

Stadtschloß (reconstructie)Breite Straße

Huidige situatie Altstadt
AFBEELDING 5  

Große 

FischerstraßePlantage

Huidig straatbeeld Altstadt Winkelstraat in de stadsuitbreiding Plattenbau in het centrum
, 7 + 8AFBEELDING 6  
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AFBEELDING 10  

AFBEELDING 9  

Luchtfoto binnenstad vóór en ná het bombardement van april 1945
+ 10
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Franzosische Straße in 1907 en in 1960 na de socialistische wederopbouw
AFBEELDING 11  + 12

Alten Markt

Neuen Markt

AFBEELDING 9  
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Deze Altstadt was dus één van de excellerende niches 
binnen Potsdam, maar is deze rol inmiddels verloren. 
Een groot gedeelte van de gebouwen heeft de Tweede 
Wereldoorlog en aanverwante geschiedenis niet 
overleefd. Bombardementen vlak vóór het einde 
van de Tweede Wereldoorlog vernietigden een 
groot gedeelte van de Altstadt. Het gebied tussen 
de Neuen Markt en de Große Fischerstraße werd 
verwoest. Niet uitsluitend de oorlog, maar ook 
de navolgende DDR-periode had een duidelijke 
invloed op met name de morfologie van de stad. Met 
gedeeltelijk succes is toen geprobeerd de ‘schoonheid 
van weleer’ te vernietigen en een socialistische 
stadsstructuur op te bouwen. Hoewel het in feite 
individuele gebouwen zijn die getroffen werden door 
bombardementen enerzijds of sloop anderzijds, was 
het uiteindelijk het totaal aangezicht dat verwoest 
werd. En juist dat was hetgeen waar de Altstadt haar 
identiteit aan ontleende: de in elkaar overlopende 
en elkaar opvolgende stadsruimten en stadskamers. 

Collage

De kracht hiervan zat in het feit dat daar bij het ontwerp veel aandacht aan is 
besteed. Ensembles werden op elkaar afgestemd, en zichtlijnen beëindigd met 
kenmerkende gebouwen. Het niet meer aanwezig zijn hiervan zorgt voor het 
verlies van kenmerkendheid. 

Wat nu rest rondom het voormalig Stadtschloß is een ‘collage’ bestaande 
uit oude vervallen panden, gerenoveerde (woon)gebouwen, braakliggende 
kavels, (publieke) gebouwen uit de DDR-periode en woongebouwen van de 
Plattenbau-typologie. De identiteit is daarom veel minder duidelijk herkenbaar 
dan voorheen, de periode voor de beide wereldoorlogen, maar in potentie nog 
wel aanwezig. Niet alles is immers verwoest. De Altstadt kan dus gezien worden 
als een archipel zoals Ungers die beschrijft. De potentie in combinatie met de 
centrale ligging in de stad en de schakel die ze daardoor kan vormen tussen 
bijvoorbeeld het station, het bekende Park Sanssouci en de stadsuitbreidingen, 
die nu het centrum van de stad vormen, maakt het zinvol dit stadsdeel nader 
te bestuderen. Bovendien bevindt het zich door deze collage vrijwel letterlijk 
op het snijvlak van een aantal opeenvolgende fases van stadsontwikkeling. Ten 

Zicht vanaf de Nikolaikirche richting de Neuen Markt: 

in het midden de locatie voor de beoogde interventie

AFBEELDING 13  
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eerste vindt men hier nog de Neuen Markt, het laatst overgebleven plein uit 
de monarchistische periode dat nog bijna volledig in tact is. Daarnaast is, ten 
tweede, een aanzienlijk deel inmiddels bebouwd met Plattenbau-woningen 
uit de wederopbouw periode. De derde en meest recente fase is de fase die nu 
aanbreekt. De situatie in haar huidige toestand vraagt om ingrijpen. Potsdam 
doet dit dan ook. 

Onder de noemer ‘Potsdamer Mitte’ heeft de stad een strategie ontwikkeld 
om de Altstadt te doen herleven aan de hand van het ‘Leitbautenkonzept’. 
Het ‘Leitbautenkonzept’ is eerder al in bijvoorbeeld Dresden gebruikt bij 
de wederopbouw van het stadscentrum. Kortweg staat ‘Leitbauten’ voor het 
reconstrueren van gebouwen die cultuurhistorisch of stedebouwkundig gezien 
waardevol of beeldbepalend waren, en focust zich met name op de uiterlijke 
verschijningsvorm daarvan. Deze reconstructie vindt plaats aan de hand van 
fotomateriaal en tekeningen van vroeger. Dit plan voorziet met name in de 
herontwikkeling van de Alten Markt en haar directe omgeving, met onder 
andere de (inmiddels bijna afgeronde) reconstructie van het Stadtschloß als grote 
drager. Daarnaast wordt de voormalige bouwblokstructuur die de Alten Markt 
begrensde, hersteld. 
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Luchtfoto Altstadt uit 1940
AFBEELDING 14  
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Strategie: Herstel van identiteit door interventies
Het beleid dat Potsdam voert voor de Altstadt aan de hand van het 
‘Leitbautenkonzept’ heeft veel weg van een verlangen naar vroeger, dat met 
name door herstel van individuele objecten verwezenlijkt moet worden. Hoewel 
ook de samenhang van de verschillende gebouwen binnen het ensemble aan 
bod komt, lijkt de focus vooral te liggen op een aantal belangrijke gebouwen 
en dan met name de gevels daarvan. Omdat de aaneenschakeling van onder 
andere Alten Markt, Neuen Markt, Stadtkanal en Plantage vooral gebaseerd was 
op hoe zij als ensemble(s) werkten, is het interessant de ontstaansgeschiedenis 
hiervan te onderzoeken om vervolgens te bekijken wat de rol van het individuele 
woonhuis hierin was. Op grond daarvan kunnen architectonische interventies 
voorgesteld worden die een bijdrage leveren aan het herstel van de identiteit van 
de Potsdamer Altstadt. 

Op de grens tussen Neuen Markt en Alten Markt ligt een aantal kavels braak, 
die geschikt lijken voor een dergelijke interventie. Dit biedt mogelijkheden voor 
een ontwerpopgave. Door de directe verbinding met de Neuen Markt enerzijds 
kan hier namelijk eenvoudig de link gelegd worden met de nog bestaande 
situatie. Anderzijds is dit bouwblok onderdeel van de plannen voor het nieuwe 
‘Potsdamer Mitte’ en kan de beoogde opgave en de manier waarop deze wordt 
aangepakt en uitgewerkt, een aanzet zijn tot het herstel van de rest van de 
Altstadt die daardoor weer een rol van betekenis gaat spelen in de stad. Deze 
interventie vindt plaats op basis van historisch en typologisch onderzoek naar 
de stappen die gezorgd hebben voor de totstandkoming van de oorspronkelijke 
situatie, en zoekt naar een passende voortborduring daarop.





Potsdam en Berlijn

2
parallellen in ontwikkeling
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Kaart van Potsdam uit 1786: de stad als poort naar de het ‘eiland’
AFBEELDING 15  
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Potsdam en Berlijn2

           Potsdam wordt dus residentiestad. De regerende macht in 
Duitsland werd lange tijd gevormd door de Hohenzollern dynastie. 
Als Kürfursten regeerden zij jarenlang over wat dan nog Pruissen 
heet vanuit het Stadtschloß in Berlijn. Potsdam is in het begin dan 
ook niet meer dan een plaats waar zij komen ter ontspanning, met 
name omdat het bosrijke gebied zich uitstekend leent voor de jacht. 
Omdat het gebied waar Potsdam in ligt bijna overal omringd wordt 
door water wordt de nederzetting aan de Havel in feite gezien als 
een poort naar dit ‘landschapseiland’. De ontwikkeling van Potsdam 
als stad laat zich als gevolg van de sterke invloed die de monarchie 
hierop had het best omschrijven aan de hand van een aantal koningen. 
Door deze ontwikkeling in te delen naar de tijdspanne van de diverse 
regeerperiodes ontstaat een duidelijk overzicht. Enerzijds kenmerkt 
zich deze invloed op de schaal van de stad als geheel, anderzijds op het 
niveau van de individuele woningen. Voor de Altstadt en aangrenzende 
stadsuitbreidingen blijkt dat twee koningen in het bijzonder hun stempel 
gedrukt hebben op de ontstaansgeschiedenis hiervan: Friedrich Wilhelm 
I. en later zijn zoon en opvolger Friedrich II. Dit hoofdstuk behandelt 
met name de invloed van Friedrich Wilhelm I., die bepalend was voor de 
stadsstructuur van de huidige binnenstad van Potsdam.

...
Friedrich Wilhelm  1640-1688
Friedrich I.  1688-1713 (zoon FW)
Friedrich Wilhelm I.  1713-1740 (zoon FI)
Friedrich II.  1740-1786 (zoon FWI)
Friedrich Wilhelm II. 1786-1797 (neef FII)
Friedrich Wilhelm III.  1797-1840 (zoon FWII)
Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861 (zoon FWIII)
Wilhelm I.  1861-1888 (zoon FWIV)
Friedrich III.  1888-1888 (zoon WI)
Wilhelm II.  1888-1918 (zoon FIII) (einde dynastie WOI)

parallellen in ontwikkeling

AFBEELDING 15  
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Ontwikkeling voor 1713
Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis voor Potsdam is de periode na 
de Dertigjarige Oorlog, die van 1618 tot 1648 duurde. Wanneer deze ten 
einde is besluit koning Friedrich Wilhelm in 1653 de toenmalige burcht te 
verbouwen tot Stadtschloß. J.G. Memhard is, in dienst van het hof, hiervoor 
de verantwoordelijke architect. Vanaf het moment dat Friedrich Wilhelm het 
Schloß in 1660 betrekt, is Potsdam officieel residentiestad. 

Potsdam had het zwaar te verduren ten tijde van de Dertigjarige Oorlog. Telt de 
stad in 1623 nog 198 huizen met ongeveer 1800 inwoners, in 1650 zijn daar 
nog slechts 79 gebouwen en ongeveer 800 inwoners van over. Dat er geen groei 
plaatsvond in deze periode valt niet alleen aan de oorlog te wijten. Ondanks de 
gunstige ligging aan het water van de Havel speelde Potsdam tot dan toe niet 
of nauwelijks een rol in de landelijke politiek of handel. Er heerste in feite een 
soort rangorde onder steden, uiteraard aangevoerd door het nabijgelegen Berlijn. 
Potsdam viel onder het gebied waar Brandenburg als ‘hoofdstad’ fungeerde. 
Zelfs steden als Rathenow en Spandau stonden hoger in aanzien en waren ook 
groter. Potsdam is tot dat moment niet meer dan een kleine nederzetting met 
voornamelijk vissershuizen aan het water, waardoor het geen vanzelfsprekende 
plaats is waar mensen zich vestigen. Het Stadtschloß is in combinatie met 
de omringende tuinpartijen in feite een eerste teken van systematische 
stadsplanning. Het maakt duidelijk inbreuk op de bestaande structuur, en vanaf 
dan geldt het Schloß als het middelpunt van de (stedelijke) ontwikkeling van 
Potsdam. Planning en aanleg van wegen en gebouwen gebeurt vanaf dan ook 
vanuit het perspectief van het Schloß in relatie tot de rest van het ‘eiland’. De 
belangrijkste as van dat moment is nu in de vorm van de Breite Straße nog 
steeds een van de belangrijkste verkeersaders in het centrum. 

In deze periode ligt de focus voornamelijk op het landschap, het ‘eiland Potsdam’ 
in zijn geheel. Men wil een cultuur- en kunstlandschap opzetten. De jacht is nog 
altijd een van de belangrijkste activiteiten waarvoor de koning daar komt. De 
bemoeienis met de stad zelf beperkt zich tot enkele huizen voor handwerkers en 
hofhouding die in de directe nabijheid van het Schloß gebouwd worden op de 
zogenaamde Kurfürstlichen Freiheit. 

Wel wordt in deze periode door Friedrich I. in Berlijn gebouwd: daar start in 
de directe omgeving van het Stadtschloß de ontwikkeling van de zogenoemde 
Friedrichsstadt.
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Stadsstructuur Potsdam tot 1713: het Stadtschloß doorbreekt organisch gevormde nederzetting
AFBEELDING 16  

Kurfürstiche Freiheit
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Links: De bebouwing van de Altstadt heeft zich geleidelijk ook gevormd tot bouwblokken. 

Wel is hierin nog enigszins de oorspronkelijke structuur in te herkennen. 

Rechts: uiteindelijke bebouwingsstructuur van de Altstadt tot aan de verwoesting in 1945.

AFBEELDING 17  + 18
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De eerstvolgende koning die zich daadwerkelijk met de 
stadsplanning van Potsdam gaat bemoeien is Friedrich Wilhelm 
I., die in 1713 op vierentwintig jarige leeftijd aan de macht 
komt. Friedrich Wilhelm I. onderhield als kroonprins al een 
regiment van bijzondere soldaten. Deze persoonlijke lijfwachten 
waren allen bijzonder lang en bij deze ‘Lange Kerls’ vinden we 
de oorsprong van de latere bijnaam ‘Soldatenkoning’. Hoewel 
Potsdam in 1713 gegroeid is naar 220 huizen en 1500 inwoners 
en dus nog steeds vrij klein en onbelangrijk is, kiest Friedrich 
Wilhelm I. Potsdam als ‘zijn’ stad, zijn uitvalsbasis. Diens 
voorliefde en passie voor het leger zorgt voor uitbreiding hiervan 
en als hij in 1720 met zijn soldaten wil verhuizen naar Berlijn 
vanwege een tekort aan huisvesting in Potsdam, stuit hij op verzet 
van de Berlijnse bevolking. Hierop ziet hij zich genoodzaakt 
Potsdam uit te breiden en besluit hij tot de aanleg van een eerste 
stadsuitbreiding. De grootte hiervan wordt voornamelijk bepaald 
door de omstandigheden ter plaatse. De drassige grond en vele 
moerassen begrensden de eerste uitbreiding. De onregelmatige 
waterstroom die hiervan de natuurlijke grens vormde werd 
omgebouwd tot stadskanaal zodat bouwmaterialen gemakkelijk 
aangevoerd, en afval afgevoerd konden worden. Belangrijke 
publieke gebouwen uit deze periode zijn onder andere de drie 
kerken die tot aan de wereldoorlogen de ‘skyline’ van Potsdam 
zouden domineren: de Nikolakirche, de Garnisonkirche en de 
Heiligegeistkirche. 

Vanaf het moment dat Friedrich Wilhelm I. zijn soldaten 
ook kan huisvesten wordt het leger in feite het belangrijkste 
bestaansrecht van Potsdam. Waar veel steden voorheen slechts een 
beperkt aantal soldaten onderbrachten, kan Potsdam vanaf deze 
stadsuitbreiding eigenlijk gezien worden als één grote kazerne. 
Alles in de stad oriënteerde zich op het leger, ook inwoners 
die zelf geen soldaat waren werkten in dienst van het leger. Zij 
werkten bijvoorbeeld in de geweerfabriek of maakten uniformen 
en waren verplicht 2 tot 6 soldaten in huis te nemen en te 
‘onderhouden’. De bouw van deze eerste stadsuitbreiding vindt 
plaats in 1720-22.

Ontwikkeling 1713 - 1740: eerste stadsuitbreiding
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Stadsuitbreiding Potsdam 1922
AFBEELDING 19  

gebied Altstadt
eerste uitbreiding
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De bewuste keuze van Friedrich Wilhelm I. om het 
leger voorop te stellen, had ook gevolgen voor de manier 
waarop de uitbreidingen ontwikkeld werden. Omdat er 
steeds meer soldaten in Potsdam gestationeerd werden 
startte in 1732 de bouw van een tweede stadsuitbreiding. 
De koning handhaafde een systeem waarbij zijn 
soldaten ondergebracht werden bij gewone burgers. Zijn 
besluitvorming koppelend aan het bouwwezen, is het 
niet verwonderlijk dat functionaliteit hoog in het vaandel 
stond. De honderden woningen moesten snel gebouwd 
kunnen worden, bovendien op erg drassige grond. 
Standaardisering was het gevolg. Onder leiding van P. de 
Gayette werden met invloed van de Hollandse bouwkunst, 
waar men meer ervaring had met dit soort ondergrond, 
in rap tempo honderden woningen gebouwd. Een half 
verdiepte kelder, vanwege de hoge grondwaterstand, met 
daarboven een opkamer is een ander kenmerkend aspect 
waarin deze invloed terug te vinden is. Door de relatief 
snelle groei kreeg de stad een totaal ander aangezicht. 
Potsdam verloor door de stadsuitbreidingen in korte 
tijd het voormalig beeld met moerassen en akkers, 
en veranderde in een strak georganiseerde (militaire) 
ommuurde nederzetting naar Berlijns voorbeeld. Ook 
hier liet de koning de Friedrichsstadt verder uitbreiden 
en ommuren. Het stratenpatroon in Potsdam is minder 
eenduidig dan dat van de Friedrichsstadt in Berlijn, als 
gevolg van landschappelijke elementen en andere paleizen 
buiten de stad waarop georiënteerd werd.

De vier bouwblokken rechtsboven vormen het 
Holändische Viertel, gebouwd door Bouwman: een 
architect van Hollandse komaf. Deze woningen waren 
oorspronkelijk bedoeld voor Hollandse immigranten, 
maar omdat er daar minder van waren dan verwacht en 
vele ook weer terugkeerden naar huis toen de tweede 
stadsuitbreiding klaar was, bleef een echte Hollandse 
nederzetting uit.

Ontwikkeling 1713 - 1740: tweede stadsuitbreiding
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Tweede stadsuitbreiding, inclusief Höllandische Viertel
AFBEELDING 20  

Holländische Viertel
Altstadt
eerste uitbreiding
tweede uitbreiding
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Met name de tweede stadsuitbreiding bestond uit gestandaardiseerde 
woningbouw. De ‘bouwblokken’ in dit stadsdeel werden opgebouwd uit 
strookbebouwing met brandgangen op de hoeken. Deze stroken bestonden 
in feite uit één standaardtype woning, waarop slechts minimaal gevarieerd 
werd. De stadsontwikkeling na 1740, onder leiding van Friedrich II., heeft 
het aangezicht van deze woningen drastisch veranderd. Hij voerde namelijk 
een architectonische verfraaiing door die de stad representatiever moest doen 
voorkomen. Zijn specifieke invloed op de stad wordt behandeld in het volgende 
hoofdstuk, maar het is met name hierdoor dat er weinig woningen uit de periode 
voor 1740 bewaard zijn gebleven.

In heel Potsdam is nu nog slechts één huis te vinden dat in de originele staat 
is teruggebracht. In de Hermann-Elflein-Straße staat nog een 5-assig houten 
vakwerkhuis zoals ze door Gayette gebouwd werden. De variatie onder deze 
huizen zat vooral in de afwerking van de gevels. Hoewel de huizen zelf uit 
houtskeletbouw bestonden en de eerste gevels hier ook uit opgebouwd werden, 
werden later stenen gevels toegepast. De meeste huizen kenden een indeling 
met vijf raamassen zoals het voorbeeld aan de Hermann-Elflein-Straße, soms 
werd een indeling in zeven of vier assen toegepast als de breedte van de kavel 
daarom vroeg of de geleding in de straat daarmee benadrukt kon worden. In de 
plattegrond had dit niet of nauwelijks invloed op de indeling. 

Standaardtype woning

Toegang tot halfverdiepte kelder en verhoogde opkamer
AFBEELDING 21  
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Hermann-Elflein-Straße 3, gerenoveerd naar oorspronkelijk voorbeeld, schaal 1:200
AFBEELDING 22  
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Gevelvarianten uit de tweede stadsuitbreiding
AFBEELDING 23  
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Dit type huis laat behalve de fysieke verschijningsvorm van de stad van toen, als 
geen ander zien hoe Potsdam destijds functioneerde. De verplichte huisvesting 
van soldaten, een werkplaats voor bijvoorbeeld handwerkers en daarnaast de 
algemene huisvesting van inwoners vonden alledrie hun plaats in de plattegrond. 
Afhankelijk van hoe groot een familie was konden er tot 4 families in één 
huis wonen. Vaak waren families erg groot (+30 personen) en woonde er één 
familie in één huis. De indeling van de plattegrond maakte het echter mogelijk 
om ook per halve of hele verdieping een familie te huisvesten. De vertrekken, 
meestal drie, zaten namelijk per halve verdieping aaneengeschakeld en waren 
via de doorgang naar het hof (op de begane grond) of de ‘deel’ of overloop 
(op de verdieping verdieping) bereikbaar. In de grote ‘Stube’ aan de straatzijde 
vonden de werkzaamheden plaats, in de kleinere ‘Zimmers’ aan de achterzijde 
aan het hof gelegen werd gewoond. De soldaten sliepen op de zolderverdieping. 
De door de koning geïnitieerde bouwactiviteiten beperkten zich bijna altijd 
tot dit ‘voorhuis’ aan de straat. De doorgang van het hof werd breed genoeg 
gemaakt om er ook met paard en wagen doorheen te kunnen en afhankelijk 
van de activiteiten en werkzaamheden van de desbetreff ende bewoners, werden 
de binnenhoven op eigen initiatief bebouwd met ‘achterhuizen’. Zo kon 
het gebeuren dat ook de binnenruimtes van de bouwblokken steeds dichter 
bebouwd raakten, maar dan op een veel minder gestructureerde manier dan de 
buitenranden.

Gebruik standaardwoning
AFBEELDING 24  

bg

1

a

b b

a. Stube 

b. Zimmer

c. doorgang hof

c



44

Kaart van Berlijn, 1792: linksonder de Friedrichsstadt uitbreiding 
AFBEELDING 25  
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De ontwikkeling van Potsdam tot nu toe laat in feite twee schaalniveaus zien. 
Enerzijds de strakke en planmatige organisatie van de stad als geheel, in de 
vorm van de stadsuitbreidingen. Anderzijds de woningen zelf, één stap verder 
ingezoomd, waar voornamelijk sprake blijkt te zijn van een standaardtype. 
Vooral wat de uiterlijke verschijningsvorm van beiden betreft, is op beide 
schaalniveaus een verwantschap aan te wijzen met ontwikkelingen die vrijwel 
gelijktijdig in Berlijn plaatsvonden. Dat er overeenkomsten zijn tussen beide 
steden is niet verwonderlijk. Behalve de geringe onderlinge afstand, was het 
uiteraard hetzelfde koningshuis dat het er voor het zeggen had.  Een belangrijk 
verschil echter, is het feit dat Berlijn al een stad was voordat het koningshuis 
zich daar vestigde. Het was juist daarom dat dat gebeurde, terwijl Potsdam haar 
bestaan juist voornamelijk aan het koningshuis te danken heeft. Dit onderscheid 
uit zich in het feit dat er in Berlijn een verschil was tussen burcht en markt, 
tussen ‘vorstenstad’ en burgerstad’. Berlijn had een ander economisch systeem. 
Potsdam kende dat onderscheid niet, Potsdam kende geen burgerij. Potsdam wás 
het koningshuis, en daardoor later een militaire nederzetting. De stad had buiten 
de huisvesting van soldaten geen belangrijke regionale of landelijke functies. 
Ook was er geen industrie die haar afzetmarkt buiten de stad zocht, waar Berlijn 
die functies wel vervulde.

De manier waarop in Berlijn stadsuitbreidingen ontwikkeld werden, zijn van 
invloed geweest op de manier waarop Friedrich Wilhelm I. dat in Potsdam deed. 
Berlijn had als stad veel meer aanzien dan Potsdam, dus een interpretatie van de 
manier waarop daar gebouwd werd zou ook Potsdam goed doen en bijdragen 
aan het creëren van een representatief stadsbeeld.

Berlijn
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De twee woningtypes waarvan Grünberg er vele bouwde in Berlijn: de 4- en 5-asser
AFBEELDING 26  
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Ook het tweede niveau, dat van het huis zelf, heeft een geschiedenis in Berlijn. 
De stadsuitbreidingen in Berlijn werden gepland als een raster, uitgaande 
van standaardtypen. Iedere stadsuitbreiding had oorspronkelijk een eigen 
typologie maar omdat grondeigenaren hun eigendommen snel wilden ‘vullen’, 
rationaliseerde het bouwen. Het type dat hieruit voortkwam was relatief 
eenvoudig: een voorhuis van twee verdiepingen, een doorgang naar het hof in 
het midden, een zadeldak en een achtergevel parallel aan de voorgevel. Uit dat 
laatste blijkt dat het ook hier zijvleugels al geen onderdeel (meer) uitmaakten 
van het basis bouwbestand, maar eventueel later op particulier initiatief door 
de bewoners gebouwd werden. Dit standaard type lijkt veel op wat in Potsdam 
gebouwd is. De Potsdamer woningen zijn hier dan ook van afgeleid. In Berlijn 
ontstond dus een zogenoemde ‘Munstergrundriss’, die ook veelvuldig dicht 
bij het Stadtschloß daar gebouwd werd. Hiervan is het werk van hofarchitect 
Martin Grünberg het best bewaarde voorbeeld. Deze architect leidde onder 
andere ook de (ver)bouw van het Berliner Stadtschloß. 

Van Grünberg zijn twee typen bekend: de vier- en vijfassige woning, waarvan 
er in Berlijn helaas geen bewaard zijn gebleven. De ontwerpen kenmerken zich 
door symmetrie, een vaak duidelijk herkenbare middenrisaliet, een zadeldak met 
dakkapel of een mansardedak. Bij de vierassers die Grünberg tekende ging het 
vooral om het inpassen van de asymmetrische hof-doorgang in het gevelbeeld. 
De vijfasser werd vanaf dan echt als standaard type gebruikt met de middenas 
als verbinding naar het hof en de woonvertrekken hieraan ontsloten. De situatie 
in Potsdam is inmiddels bekend, de vijfasser in de stadsuitbreidingen is een 
bijna letterlijke kopie van het Grünberghuis in Berlijn. Het grootste verschil is 
dat in Potsdam in het begin voornamelijk met hout gebouwd werd, vanwege 
kostenbesparing, snelheid en de drassige ondergrond.  

Martin Grünberg





Friedrich II. als Bauherr

3
de Verschönerung van Potsdam
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Verschillende bouwperiodes naast elkaar zichtbaar in het huidige straatbeeld
AFBEELDING 27  
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Friedrich II. als Bauherr3

           Met elke nieuwe koning die aantrad, brak er ook voor Potsdam 
als stad een nieuwe periode aan. Hoewel deze wisselingen met 
name gepaard gingen met de bouw van nieuwe paleizen, keken de 
verschillende koningen ook op andere manieren naar de stad. Hun 
bijdrage aan de stadsontwikkeling verschilde nogal, ieder oefende op een 
geheel eigen manier invloed uit. Een van de duidelijkste voorbeelden 
hiervan is de overgang van Friedrich Wilhelm I. naar Friedrich II. in 
1740. Waar Friedrich Wilhelm I. als soldatenkoning sober bouwde 
uit met name functioneel oogpunt was zijn zoon Friedrich II. juist 
veel meer geïnteresseerd in de esthetische kant van het bouwen, zo 
blijkt uit schetsen van hem die bewaard gebleven zijn. Hij had hoge 
architectonische ambities en plannen om de door zijn vader gebouwde 
stad ‘aantrekkelijker’ te maken. Hij wilde zijn absolute macht als koning 
etaleren door middel van representatieve architectuur. Het zou echter 
een tijd duren voordat dit zichtbaar werd in het straatbeeld. Dit had 
te maken met het feit dat Friedrich II. vrijwel direct na zijn aantreden 
verwikkeld raakte in twee oorlogen, de twee zogenaamde Schlesischen 
Kriegen. De invloed daarvan op de staatskas was desastreus, waardoor er 
geen geld was voor bouwkundige ingrepen. Een onvoorziene gebeurtenis 
in combinatie met het erfrecht dat de Hohenzollerns in heel Pruissen 
hadden zorgde ervoor dat de koning alsnog met zijn plannen van start 
kon: een erfenis van een ander vorstengeslacht zonder nakomelingen 
brengt vanaf dan jaarlijks 200.000 Th aler, de dan geldende munteenheid, 
op. 

Omdat een groot deel van het leger niet terugkeerde naar Potsdam 
na de Schlesischen oorlogen was er geen noodzaak de ingezette 
stadsontwikkeling van Friedrich Wilhelm I. door te zetten, alleen het 
Holländische Viertel wordt nog gecompleteerd. Met het ‘nieuwe’ geld 
begint Friedrich II. aan de zogenoemde ‘Verschönerung’ van Potsdam. In 
zijn ideaalbeeld vormden stad en omringend landschap één aangezicht, 
hij wilde toewerken naar een ‘Gesamtkunstwerk’. 

de Verschönerung van Potsdam
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Eén van de vele schetsen van Friedrich II.
AFBEELDING 28  

Dit hoofdstuk laat zien wat de voorliefde die Friedrich II. voor architectuur had 
betekende voor Potsdam. Waar het vorige hoofdstuk de schaalniveaus stad en 
huis behandelde, wordt hier een derde geïntroduceerd: het ensemble. Dit niveau 
bevindt zich tussen de twee voorgenoemde in: meerdere huizen of gebouwen 
vormen één ensemble. Het is met name op dit niveau en op het niveau van het 
huis zelf waar de ‘Verschönerung’, de invloed van Friedrich II. zichtbaar is en 
dus de focus van dit hoofdstuk ligt.

In 1747 wordt Sanssouci opgeleverd, dat dienst gaat doen als zomerpaleis. Als in 
dat jaar ook de verbouwingen aan het Stadtschloß gereed komen en de koning 
zelf ‘voorzien’ is, wil hij deze architectuur overbrengen op de rest van de stad 
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Kostenoverzicht koninklijke bouwactiviteiten Friedrich II.
AFBEELDING 29  

zoals naar zijn idee passend is voor 
een residentiestad. In 1748 start 
dan ook de ‘Verschönerung’ van 
Potsdam. Hoewel Friedrich II. net als 
zijn vader ook met Hofbaumeisters 
en hofarchitecten werkt, is er een 
belangrijk verschil: Friedrich II. 
tekende zelf ook, en was dus in feite 
zijn eigen Baumeister. Friedrich II. 
mocht dan wel geïnteresseerd zijn 
in architectuur, er veel over gelezen 
hebben, veel gezien hebben in 
andere landen zoals Italië, hij heeft 
er nooit voor gestudeerd. Ervaring 
met bouwen had hij al helemaal 
niet, maar toch bemoeide hij zich 
met de kleinste details. Het gevolg 
hiervan was een moeizame relatie 
met zijn ‘andere’ Baumeisters, van 
wie hij geen tegenspraak duldde en 
ze dus nooit langer dan een paar jaar 
aanhield.

De schoonheid van de stad zat hem voor Friedrich II. in manier waarop de 
stedelijke ruimte, de zogenoemde ‘Stadtraum’ ervaren werd: de schakeling van 
pleinen en straten en hoe hier uitdrukking aan wordt gegeven door individuele 
panden aan het einde van zichtassen en op andere voor hem belangrijke punten. 
Ook de identiteit van de Altstadt is hier sterk aan gelieerd, temeer omdat 
Friedrich II. de mooiste gevels ‘dicht bij huis’ wilde hebben. Dit heeft zich met 
name  geuit aan de Alten en Neuen Markt, die ook beide onderdeel uitmaakten 
van het netwerk van ‘Stadtraumen’. Friedrich II. zou er uiteindelijk zijn 
levenswerk van maken om van Potsdam een barok ‘Gesamtkunstwerk’ te maken. 

Buitenkantstad
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Zichtlijnen in het huidige straatbeeld
AFBEELDING 30  

AFBEELDING 31  
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De gebouwen die onderdeel uitgemaakt hebben van de ‘Verschönerung’ 
AFBEELDING 32  
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Omdat het de voornaamste ambitie van de koning was het aangezicht van de 
stad te verfraaien, hield deze zich alleen bezig met de fascades. Hier is dan ook 
de term ‘buitenkantstad’ op zijn plaats. In Italië vindt Friedrich II. voorbeelden 
in het werk van onder andere Palladio. Friedrich II. liet zijn architecten deze 
gevels ‘importeren’ en toepassen op Potsdamse gebouwen.

Waar Friedrich II. zich uitsluitend met de esthetiek van de gevels bemoeide, 
laten de plattegronden ook enkele aanpassingen zien ten opzichte van de periode 
onder Friedrich Wilhelm I. Een viertal steeds terugkerende thema’s overziet de 
belangrijkste elementen hierin. Allereerst de doorgang die de straat met het hof 
moest verbinden. Deze behoud in principe dezelfde functie als voorheen maar er 
wordt nu meer aandacht besteed aan het inpassen van de trappartij die vaak als 
element en onderdeel van de ruimte beschouwd wordt in plaats van alleen puur 
functioneel.

De relatie tussen gevel en plattegrond krijgt behalve door de toepassing van 
buitenlandse architectonische invloeden ook een andere betekenis met de 
introductie van de ‘Großfassade’, waarbij meerdere huizen achter één gevel 
geplaatst worden. Dit wordt met name toegepast bij woningen met oneven 
raamassen in het gevelbeeld. 

De eerder aangehaalde bebouwing van de binnenhoven ging zo ver dat de 
brandgangen die oorspronkelijk in de hoeken vrijgehouden werden, niet meer 
als zodanig gebruikt konden worden. Daarom was het nu voor het eerst mogelijk 
om ook ‘de hoek om te gaan’ en ontstonden de eerste hoekwoningen. Afgeleid 
van het bijzondere stratenpatroon leverde dit op en aantal plaatsen ook vreemde 
scherphoekige plattegronden op. In sommige gevallen zijn raamopeningen op 
de hoek niet daadwerkelijk gemaakt, maar is wel de omlijsting in het gevelbeeld 
opgenomen om de gevel symmetrisch te houden. 

Het laatste thema gaat over de interne organisatie van de plattegrond. De 
vakwerkhuizen uit de stadsuitbreidingen toonden wat dit betreft slechts één 
uitvoering, de aaneenschakeling van kamers aan weerszijden van de middenas. 
Het meest opmerkelijk hierbij was de toepassing van de ‘deel’ op de verdieping, 
die in feite een letterlijke kopie was van de doorgang op de begane grond. De 
ruimte die hierdoor ontstond was een multifunctionele, en had geen specifiek 
doel waar daar bij de Stubes en Zimmers eerder sprake van was. Het hing dan 
ook erg af van het aantal families dat in één huis woonde ‘van wie’ deze ruimte 
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was. In de plattegronden van de ‘Verschönerung’ is deze ‘deel’ in de meeste 
gevallen opgegaan in een overloop waaraan de vertrekken op de verdieping 
ontsloten worden en een extra kamer. Deze extra kamer bevindt zich meestal in 
het midden van het huis, en is een waardevolle toevoeging in de schakeling met 
de overige kamers. 

In feite worden twee organisatorische principes gebruikt: enerzijds de 
aaneengeschakelde kamers, de enfi lade, zoals dat ook het geval was in de 
stadsuitbreidingen. Anderzijds wordt geëxperimenteerd met het toevoegen van 
een galerij aan de achterzijde van een reeks kamers: de voorloper van de gang. 
Hoewel dit ten koste gaat van het gebruiksoppervlak, biedt het wel voordelen 
voor wat betreft het gebruik van de woningen, omdat de verschillende kamers 
directer te bereiken zijn. In veel gevallen blijft de uitwerking steken in een 
tussenvorm van beide methodes, en ontstaat een kleine voorkamer waaraan de 
kamers ontsloten worden, terwijl ook de enfi lade behouden blijft. 
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Samenhang gevel en plattegrond bij woonhuizen uit de periode Friedrich II. schaal 1:400
AFBEELDING 33  
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1 1

Woningplattegronden schaal 1:400 uit de periode Friedrich II.
AFBEELDING 34  
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Woningplattegronden schaal 1:400 uit de periode Friedrich II.
AFBEELDING 35  
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De thema’s entree/doorgang hof - hoekoplossing - interne organisatie/routing en samenhang 

plattegrond en gevel blijven terugkomen in de woningen van de verschönerungsperiode, en 

tonen verschillen maar ook overenkomsten met de type-woningen uit de stadsuitbreiding. 

Een van de blijvende elementen is het combineren van grote en kleinere kamers (1 en 2) 

zoals dat in het type-huis ook gebeurde. Wel wordt de doorgang (3) smaller, waardoor 

de nis met de trap extra geaccentueerd wordt. Op de bovenverdieping verdwijnt de 

volledige doorsteek en ontstaat een extra kamer (5). Bij bredere woningen wordt de gang 

geïntroduceerd en helemaal als de entree uit het midden geplaatst is lijkt toevoeging deze 

onvermijdelijk. Bij de hoekwoning verdwijnt in sommige gevallen de doorsteek naar het hof. 

Door een dubbele enfi lade oriënteert die woning zich meestal op beide straten.

1. Stube 

2. Zimmer

3. doorgang hof

4. deel

5. extra kamer  

3
3





4
Am Neuen Markt

het ensemble en de rol van het huis
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Zicht door de Schwertfegerstraße richting Nikolaikirche, 1911 Het voormalige ‘Acht-Ecken Haus’ 
AFBEELDING 36  
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Am Neuen Markt4

           Alten Markt, Acht-Ecken-Haus, Lustgarten mit Paradeplatz, 
Plantage, Stadtkanal: allen niet of nauwelijks meer herkenbaar in 
het huidige straatbeeld van Potsdam. Dat wat de tand des tijds in de 
Potsdamer Altstadt wel doorstaan heeft, is slechts fragmentarisch te 
ervaren en aanwezig. Het best bewaarde voorbeeld hiervan is de Neuen 
Markt. Haar karakter dankt ze voornamelijk aan de ambities van 
Friedrich II., het plein belichaamt nog als geen ander hoe de samenhang 
van straten, pleinen, en zichtassen onderling werkte. Zowel de meeste 
huizen, weliswaar opgeknapt waar nodig, als het ensemble zien er nog 
uit zoals Friedrich II. dat ooit voor ogen had. Toch zijn er vermoedelijk 
weinig toeristen die hier iets van meekrijgen. Als gevolg van de vele 
vernietigende gebeurtenissen in de vorige eeuw heeft ook de Neuen 
Markt als onderdeel van de Altstadt haar ‘rol’ in het stedelijk weefsel 
verloren. Waar het plein zelf nog wel in tact is, blijkt er van het netwerk 
van aangrenzende stedelijke kamers weinig over te zijn. Niet alleen is 
de oostzijde veranderd, waar vroeger de Alten Markt, het beroemde 
Acht Ecken en de voormalige Steubenplatz lagen, ook de drie overige 
aangrenzende gebieden hebben niet meer de glorie van weleer. In het 
noorden is via de Siefertstraße nog altijd de Yorckstraße te bereiken. 
Hier loopt nog een deel van de oude stadsgracht, het Kanal, maar 
ook dit element wordt nu grotendeels letterlijk overreden door de 
verkeersstructuur van de stad. De reconstructie van het Stadtkanal en 
bijbehorende ‘Spaziergang’ vormt ook een onderdeel van de plannen 
‘Potsdam Mitte’, maar lijkt nog ver weg in het huidige stadsbeeld.

Aan de westzijde van de Neuen Markt staat nog altijd de 
Kutschpferdestall. Waar het ensemble zich vroeger aan de achterzijde 
hiervan uitbreidde met aan deze paardenstal gerelateerde nevenfuncties, 
wordt nu het plan geopperd om de doorsteek te maken naar de Plantage. 
Als laatste mondt de Neuen Markt in het zuiden uit in de Schloßstraße. 
Ook aan deze straat zijn nog een paar waardevolle panden bewaard 
gebleven, de straat wordt daarnaast begrensd door de achtergevel van 

het ensemble en de rol van het huis
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Neuen Markt Alten MarktPlantage Stadtkanal Acht Ecken

Stueben PlatzLustgarten‘Raumabfolgung’
AFBEELDING 37  

de voormalige Marstall waar nu het Potsdamer Filmmuseum in huist. De 
Schloßstraße komt op haar beurt weer uit in de Lustgarten, hoewel ook hier 
de verkeersstroom van de Breite Straße een grote barrière vormt voor het 
(traagverkeer)netwerk.
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Omdat de Neuen Markt als geheel nog in tact is en een groot aantal huizen 
onderdeel zijn van de ‘Verschönerung’ die door Friedrich II. werd ingezet, is 
dit plein gekozen als case studie. De verschillende thema’s die in voorgaand 
hoofdstuk uiteengezet werden blijken ook hier terug te komen in de 
woonhuizen. Ook met het oog op de aangrenzende ontwerpopgave en het feit 
dat een aantal huizen nog steeds bewoond worden is dit plein interessant om 
nader te bekijken.

De woonhuizen aan de Neuen Markt dateren uit grofweg twee periodes, vóór 
en ná de Zevenjarige Oorlog. In 1752 was G. W. von Knobelsdorff een van de 
belangrijkste hofbouwmeesters. Zijn ontwerpen voor onder andere het ensemble 
Neuen Markt 10 en 11 en Schloßstraße 9, 10 en 11 werden uitgevoerd door 
Boumann, die zich eerder ook met de stadsuitbreidingen van Friedrich Wilhelm 
I. had beziggehouden. De tweede periode volgt in 1773-75 als G. Ch. Unger een 
belangrijke naam aan het hof wordt. Hij bouwt in deze periode Neuen Markt 
2, 3, 4, en 6, 7, 8. In het straatbeeld is nog steeds duidelijk te zien dat er telkens 
één hoofdarchitect verantwoordelijk was voor een aantal huizen naast elkaar. Dit 
maakt ze tot herkenbare ensembles die duidelijk als zodanig ontworpen zijn.

Ensemble hoek Schloßstraße - Neuen Markt
AFBEELDING 38  
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Huidige situatie Neuen Markt, Schloßstraße en omgeving
AFBEELDING 39  
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De kaart hiernaast toont de huidige situatie van de Neuen Markt en directe 
omgeving. Rechts staat op dit moment nog de voormalige Fach Hochschule, 
ten zuiden daarvan het nieuwe Stadtschloß. Nu duidelijk is waarom juist deze 
locatie interessant is om nader te bekijken, kan verder ingezoomd worden op 
het ensemble. In feite zijn ook hier twee type huizen te onderscheiden, namelijk 
de hoekwoning en de tussenwoning. Van het rijtje Neuen Markt 6-7-8 zijn nog 
enkele archieftekeningen bewaard gebleven. Reconstructie van de plattegronden 
is hierdoor mogelijk. Deze drie woonhuizen zijn tegelijkertijd ontworpen en 
gebouwd door Unger, en betaald door Friedrich II. Wat direct opvalt is dat 
alle drie de huizen een oneven aantal raamassen hebben. Neuen Markt 7, als 
middelste, telt er vijf, de buitenste twee tellen ieder zeven raamassen. Hoewel 
Neuen Markt 8 een stuk breder is, wordt dit enigszins genuanceerd door de 
verdiepte ligging van de raamomlijstingen in de gevel. Neuen Markt 6 wordt nog 
steeds bewoond. Wat opvalt aan de plattegrond is de midden doorgang zoals die 
in de stadsuitbreidingen ook aanwezig was, maar nu verhoogd en alleen met een 
trap te bereiken. Samen met de smaller dan gemiddelde voordeur geeft dit aan 
dat het hof achter deze woning anders dienst deed dan in de stadsuitbreidingen. 
Aan de achterzijde van de doorgang bevindt zich de trap die de verdiepingen 
ontsluit. Aan beide zijden van de middenas bevinden zich 3 tot 4 kamers. Op 
dit moment wordt elk van die zijden gebruikt als één appartement. De zes 
appartementen die het huis op die manier telt, gebruiken nu dus nu de deur 
tussen de voormalige ‘Stube’ en ‘deel’ als voordeur. Neuen Markt 6 is een van de 
eerste woningen waar gebruik wordt gemaakt van een kleine hal als buffer tussen 
de gemeenschappelijke ‘deel’ en de private woonvertrekken. 

Neuen Markt 7 en 8 volgen vrijwel dezelfde indeling. Ook hier is uitgegaan 
van het standaardprincipe met de doorgang van straat naar hof, met aan 
weerszijden 3 tot 4 kamers. Deze kamers zijn aaneengeschakeld ontsloten. Op 
dit moment zijn beide woningen in gebruik als kantoorpand. Neuen Markt 
8 bied een openbare doorgang naar het hof, omdat zich hier nog een tweede 
kantoorgebouw bevindt. 

Case studies Neuen Markt
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Am Neuen Markt 6
AFBEELDING 40  
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Am Neuen Markt 7
AFBEELDING 41  
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Am Neuen Markt 8
AFBEELDING 42  
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Am Neuen Markt 8-7-6

De woonvertrekken volgen allemaal 

hetzelfde ontsluitingsprincipe: 

aaneengeschakelde kamers. De vaste 

combinatie van 3 tot 4 kamers per 

helft is hier nadrukkelijker aanwezig 

dan elders. Daarnaast is de schakeling  

door middel van een enfi lade in een 

aantal gevallen al gecombineerd 

met een gang. Deze tussenzone 

lijkt op weg naar de gewenste extra 

stap tussen gedeelde ruimtes en 

privévertrekken. Neuen Markt 6 is 

hiervan het beste voorbeeld.

De ontwikkeling die de huizen in de 

loop der tijd hebben doorgemaakt 

lijkt dan ook meer functioneel van 

aard dan ruimtelijk. Grote fysieke 

transformaties zijn uitgebleven.

AFBEELDING 43  
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Neuen Markt 6: middenvloer met trap naar verdieping
AFBEELDING 44  

AFBEELDING 45  

+ 45
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Neuen Markt 8: openbare doorgang hof, met daarin de trap naar de verdiepingen
AFBEELDING 46  + 47
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Neuen Markt 5
AFBEELDING 48  
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Am Neuen Markt 5
De locatie van het kavel Am Neuen Markt 5 is een bijzondere binnen het 
ensemble. Hoewel het perceel op de plattegrond een beetje ingesloten lijkt te 
zitten in de noordoosthoek van het plein, ligt het exact in het verlengde van de 
entree vanaf de Schloßstraße. Het is dan ook vanwege die reden dat Friedrich 
II. het voormalig  zogenoemde ‘kleinhaus’ op deze locatie liet vervangen. Nadat 
in 1753 het rechthoekig ensemble aan de zuidrand van het plein voltooid werd, 
ontstond in feite een versmalling van de Neuen Markt als geheel waardoor veel 
nadruk kwam te liggen op de zichtas met aan het einde daarvan ‘perceel 5’. 
Zo ontstond de opdracht om het kleine en ‘nietszeggende’ pand dat hier stond 
te vervangen door een waardige blikvanger. ‘Nietszeggend’ gaat in dit geval 
specifiek over de uitstraling van het huis naar het plein in de ogen van koning 
Friedrich II., want hoewel van dit oorspronkelijk bouwwerk geen tekeningen 
bewaard gebleven zijn is het aannemelijk dat de nieuwe plattegrond niet 
heel veel meer bijzonder werd dan diens voorganger geweest is. Ook voor dit 
ontwerp gold namelijk wederom het credo van de ‘Stadtverschönerung’, in eerste 
instantie gericht op hoe het gebouw (dus de gevel) visueel een bijdrage kon 
leveren aan de verfraaiing van de stad.

Friedrich II. was bijzonder gecharmeerd van het werk van buitenlandse 
architecten, waaronder de Italiaan Andrea Palladio. Het huis aan Neuen Markt 
5 werd dan ook nieuw gebouwd aan de hand van een duidelijke opgave, 
geïnspireerd op het werk van deze architect: het Palazzo Thiene in Vicenza. 
Bühring, die als koninklijk bouwmeester deze opdracht moest uitwerken, deed 
dat dan ook naar dit voorbeeld. 

Het bezit van de woning, in combinatie met de ‘Verschönerung’ die door 
Friedrich II werd doorgevoerd, kent hier een ietwat opmerkelijk verhaal. Het 
eerste huis dat op het grondstuk gebouwd werd is altijd in bezit geweest van een 
familie Wederholz. Later heeft hetzelfde huis dienst gedaan als schoolgebouw, 
totdat het in 1722 opnieuw privébezit werd. De toenmalige eigenaar, Herr 
Kahle, was stalmeester onder koning Friedrich Wilhelm I. in de nabijgelegen 
Kutschstall. Hij en zijn vrouw, zij later als weduwe, bewoonden het huis nog tot 
lang daarna en zij trok ook in 1755 in de nieuwbouw. Het is om die reden dat 
het pand aan Neuen Markt 5 ook wel als het ‘Kahle’schen Haus’ bekend staat. 
Dit verhaal geeft aan dat de ‘Verschönerung’ zo belangrijk was dat ook huizen in 
privé bezit, er onderdeel van uitmaakten terwijl de koning daarvoor betaalde.
Het gebouw dat op het oog in de façade slechts twee verdiepingen telde, kende 
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daarachter liefst vier verdiepingen. Dit is een van de kenmerken waaruit op 
te maken valt dat gevel en gebouw weinig samenhang vertoonden en werd 
veroorzaakt door de inpassing van het Italiaanse beeld in de Potsdamse situatie. 
Uiteraard bracht dit de nodige moeilijkheden met zich mee voor wat betreft de 
lichtinval en verdiepingshoogte op de verschillende verdiepingsvloeren, waar wel 
dezelfde plattegrondindeling gehandhaafd werd. De aanpassing die Büring hier 
doorvoerde om een tweede verdieping in de plint mogelijk te maken komt ook 
duidelijk terug in het gevelbeeld waar te zien is dat de vloer van deze bel-etage 
tussen de twee raamopeningen een plaats krijgt, waar dit in het oorspronkelijk 
ontwerp niet het geval is geweest.

De bombardementen vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben 
ook het Kahle’schen Haus van Büring verwoest. Het heeft liefst 50 jaar geduurd 
voordat men zich in Potsdam, na de socialistische periode, weer ging interesseren 
voor het stedelijk beeld zoals dat uit de Friedrich II. periode overgeleverd was. 
Een nieuw ontwerp op basis van het Büring-ontwerp uit 1755 werd in 2002 
opgeleverd, waarmee de noordzijde van de Neuen Markt na bijna 60 jaar weer 
een complete wand kreeg.

Neuen Markt 5 zou daarom gezien kunnen worden als een voorloper van het 
‘Leitbautenkonzept’, zelfs op twee verschillende manieren. Enerzijds omdat 
Friedrich II. een bijna letterlijke vertaling liet maken van een Italiaans palazzo, 
anderzijds omdat er inmiddels wederom een ‘replica’ staat. Dit pand toont in 
feite ook exact de strategie die Potsdam tot op heden hanteert: het gaat met 
name om individuele objecten. Het nieuwe pand past namelijk wel in de zichtas 
zoals oorspronkelijk bedoeld, het valt totaal uit de toon in het ensemble zelf.



83

Neuen Markt 5: het oorspronkelijk ontwerp van Bühring en het concept van de replica
AFBEELDING 49  + 50





Interventies

5
beoogde doorontwikkeling van de Altstadt
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Luchtfoto van de Alten Markt (midden, met obelisk) en driehoekige Steubenplatz (rechts) rond 1920
AFBEELDING 51  
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Interventies5

           De Altstadt is op dit moment een onaffe plek in de stad, maar 
wel een waar veel te winnen valt. Met de herbouw van het Stadtschloß 
aan de Alten Markt wordt een eerste belangrijke impuls aan de 
reconstructie van de Altstadt gegeven. Wat moet volgen is het herstel van 
de bouwblokken rondom de Nikolaikirche. De aaneenschakeling van de 
stedelijke ruimtes moet terugkomen, waardoor het weer mogelijk wordt 
van plein naar plein te wandelen. In hoofdstuk 1 wordt gesteld dat de 
Altstadt potentie heeft om door middel van architectonische interventies 
haar identiteit te versterken. Ook wordt een beoogde locatie daarvoor 
aangewezen: vrije kavels aan de Friedrich Ebert- en Schloßstraße. 
Het onderzoek in hoofdstukken 3 en 4 biedt een basis waarop deze 
interventies daadwerkelijk gebaseerd kunnen worden. De analyses 
van de bewaard gebleven woonhuizen bieden rondom de onderzochte 
thema’s aanknopingspunten om op voort te borduren, terwijl de 
stedebouwkundige situatie randvoorwaarden stelt waaraan het bouwblok 
haar contouren ontleent.

beoogde doorontwikkeling van de Altstadt

In hoofdstuk 1 wordt ook het plan onder de noemer ‘Potsdamer Mitte’ 
kort aangehaald. De stad Potsdam heeft een strategie ontwikkeld om 
de Altstadt te doen herleven aan de hand van het ‘Leitbautenkonzept’: 
een op fotomateriaal en tekeningen gebaseerde reconstructie van 
beeldbepalende gebouwen. De grote drager van dat geheel is de 
nieuwbouw van het voormalig Stadtschloß waar de Brandenburger 
Landtag, het bestuur van de provincie Brandenburg, in gehuisvest gaat 
worden. Met de verwachtte oplevering van dit project in mei 2014 
zal het nieuwe Stadtschloß als eerste een grote impuls geven aan het 
projectgebied. 

In de hoofdlijnen van het ‘Leitbautenkonzept’ wordt duidelijk dat in 
het bijzonder de hoekpanden van de voormalige bouwblokken van 
belang worden geacht. Binnen het onderzoeksgebied dat zich met 

‘Leitbautenkozept’
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name rond de Alten Markt concentreert worden de individuele ‘Leitbauten’ 
verdeeld in een aantal gradaties. Deze onderscheiden zich van elkaar in de 
mate waarin een gebouw gereconstrueerd wordt of kan worden, namelijk: de 
volledige reconstructie (‘Leitbau’), alleen gevelreconstructie (‘Leitfassade’) of 
het opstellen van richtlijnen voor het bouwvolume (‘Leitlinien’). De bepaling 
van dit niveau wordt vanuit twee invalshoeken benaderd, enerzijds vanuit de 
positie van het gebouw en de importantie daarvan binnen het stedebouwkundig 
ensemble, anderzijds op de beschikbare hoeveelheid historisch materiaal en 
de kwaliteit hiervan. Het ‘Leitbautenkonzept’ vormt dus de basis van de 
herontwikkelingsstrategie, waarmee verwacht wordt op verschillende onderdelen 
een aantal doelen te bereiken. Een aantal van de belangrijkste daarvan:

Verkeer  - Reconstructie van stedelijke ruimten (‘Stadträumen’) met  
  hoge verblijfskwaliteiten; 
  - Verkeersstructuur moet ondergeschikt zijn aan eisen   
  m.b.t. herstel historisch ‘Mitte’, zowel qua ontwerp   
  als gebruik (minimaliseren gemotoriseerd verkeer);
  - Verbeteren voetgangersverkeersstroom en    
  fi etsverkeerverbindingen.

Programma -Levendig en aantrekkelijk gemengd programma, zwaartepunt  
  op wonen, daarnaast ruimte voor commercie/werken.

Uitvoering - Gebouwen met ‘Leitfunktion’ bepalen;
  - Perceelstructuur afl eiden/indelen;
  - Indeling/verdeling functies over bouwvlakken en individuele  
  percelen.

Stedebouw - Reconstructie historisch centrum;
  - Levendig stadsdeel voor meerdere doelgroepen (van   
  ‘Burgerpalais’ tot studentenwoning);
  - Aansprekende architectuur in de stedebouwkundige context,  
  oriënterend op de belangrijkste ‘Leitbauten’, tegelijkertijd 
toch   terughoudend qua volume.

Als laatste wordt daar nog een vrij algemene noot aan toegevoegd: “In Tradition 
Potsdams: ‘Vorbildlicher’ Städtebau nach zeitgenössischen Gesichtspunkten: 
ökonomisch, ökologisch, sozial und kulturell / ästhetisch nachhaltig.” (Uit: 
‘Workshop Leitbauten Potsdam’)



89

20.03.2010 34 | Gesamtanzahl Folien Workshop Leitbauten Potsdam

Leitbauten und Empfehlung für Gestaltungsvorgaben
Leitbautenstrategie

Architekturbüro B. Redlich Potsdam
Architekt Christian Wendland

Grundlage: Ergebnis der Planungswerkstatt 2006

Samenvattend kan gesteld worden dat het 
‘Leitbautenkonzept’ redelijkerwijs past 
bij de manier van bouwen zoals we die 
kennen uit de periode van Friedrich II. De 
aandacht ligt in de eerste plaats vooral op 
de ‘Buitenkantstad’ en is erop gericht het 
historisch beeld zo getrouw mogelijk te 
herstellen. Het is dan ook zeker geen verkeerd 
uitgangspunt voor de herontwikkeling van 
het oude centrum. Toch, refererend aan 
de eerder gestelde vraag of Potsdam kan 
ontsnappen aan het generieke, kan op een 
aantal punten ook geconcludeerd worden 
dat de ‘Leitbautenstrategie’ tekort of juist 
afbraak doet aan de identiteit die de Altstadt 
kenmerkte (kenmerkt).   

De herontwikkeling van de Altstadt biedt 
mogelijkheden dit stadsdeel weer een niche 
te laten zijn, wat bijdraagt aan de poging 
Potsdam als a-generieke stad in stand te 
houden. Belangrijk is dan wel dat dit nu niet 
alleen fysiek in architectuur en ruimtelijkheid 

maar ook, meer dan voorheen, in de doelgroep tot uiting komt. De geschiedenis 
zoals die in voorgaande hoofdstukken uiteengezet is leert dat de koning 
vroeger huizen schonk aan bijvoorbeeld werklieden aan het hof. Hierdoor zat 
er minder klassenverschil tussen bewoners van de Altstadt en overige delen 
van de binnenstad, dan wel verwacht zou worden op basis van de fysieke 
verschijningsvorm van de woonhuizen. Het kan de identiteit van de Altstadt 
juist versterken door in te haken op het verwachtingspatroon dat hoort bij een 
plein als de Alten Markt en de bovenkant van de woningmarkt als beoogde 
doelgroep te stellen.

Ervan uitgaande dat deze combinatie waardevol is voor het herstellen van de 
identiteit van de Altstadt leidt dat tot een ontwerpopgave die uitgaat van een 
interpretatie van dit ‘Leitbautenkonzept’.

Voorgestelde ‘Leitbautenkonzept’ 
AFBEELDING 52  
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De ontwerpopgave is in drie niveaus uiteen te zetten. Allereerst gaat het om het 
afmaken van een bestaand bouwblok. De percelen die nu braak liggen, vormden 
voorheen belangrijke knooppunten in het stedelijk weefsel van de Altstadt. Dit 
blok ontstaat daarom aan de hand van een thema, namelijk het terugbrengen en 
versterken van de identiteit die de Altstadt had. Deze identiteit kenmerkt zich 
op verschillende schaalniveaus op verschillende manieren. Op het niveau van 
het bouwblok, de eerste schaal, is met name van belang hoe het volume zich 
manifesteert in de directe stedebouwkundige context. Dit wordt onder andere 
bepaald door op welke manier hierbinnen een parcellering wordt aangebracht. 
Ten tweede is aansluitend de verschijningsvorm van de te ontwerpen 
huizen binnen het blok van belang. Gezien de situatie zijn het met name 
de hoekpanden van het bouwblok die communiceren met de aangrenzende 
stedelijke ruimtes. Hier zal blijken dat de twee te ontwerpen hoeken als gevolg 
van de context beiden om een andere aanpak vragen. Het derde en laatste niveau 
is de interne organisatie van de gebouwplattegronden. Met name op dit niveau 
vindt de doorontwikkeling ten opzichte van de bestaande situatie plaats, en 
wordt de koppeling gezocht met de thema’s uit de analyses.

Ontwerpopgave

De identiteit van de Potsdamer Altstadt werd ontleend aan architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteiten. In combinatie met de functie van de gebouwen, 
de aanwezigheid van onder andere Stadtschloß, Nikolaikirche, Rathaus en later 
een aantal hotels bracht dat een bepaalde levendigheid met zich mee. De Alten 
Markt was echt het centrum van de stad. Het is dan ook zeer de vraag of het 
uitgangspunt waarbij sprake is van een 13-tal ‘Leitbauten’, waarvan er slechts 1 
volledig en 7 als ‘Leitfassaden’ uitgevoerd gaan worden, in staat is dit concept 
op architectonisch en stedebouwkundig vlak te dragen, zo lang er (te) weinig 
uitspraken gedaan worden over de rest van de opgave. 

Een van de meest waardevolle kenmerken was de aaneenschakeling en opvolging 
van stedelijke ruimtes. Dat daarom de bouwblokkenstructuur voor een deel 
teruggebracht wordt naar de oorspronkelijke situatie is een logisch en bovendien 
noodzakelijk beginpunt om de beoogde belevingswaarde te herintroduceren. 
De manier echter zoals nu op de randen van het onderzoeksgebied aansluiting 
gezocht wordt met de bestaande stadsstructuur botst nog teveel tussen nieuw 
en oud, maar het uitgangspunt bied zeker kansen. Hoewel dit project zich daar 
niet op concentreert is meer gedetailleerde uitwerking hiervan wenselijk om de 

Doorontwikkeling: interpretatie ‘Leitbautenkonzept’
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bestaande en beoogde stadsstructuur, met name 
de verkeersstructuur, beter op elkaar aan te laten 
sluiten. 

Door het op gezette punten voorschrijven 
van een gevelbeeld zonder uitspraken te 
doen over het gebouw zelf en de rest van de 
bouwstrook blijft de aandacht teveel liggen 
op de ‘Buitenkantstad’. Daarnaast lag de 
kracht van de architectuur vroeger in het feit 
dat de woongebouwen zowel in het ensemble 
pasten, als individueel krachtig waren. Door 
nu een aantal letterlijke kopieën, voornamelijk 
op hoeken, vooraf vast te leggen worden 
beperkingen opgelegd ten aanzien van de rest 
van de opgave. 

Het ‘Leitbautenkonzept’ stelt daarnaast een 
‘Nutzungsmischung’ voor, die teveel afwijkt 
van de oorspronkelijke situatie. De voorgestelde 

20.03.2010 65 | Gesamtanzahl Folien Workshop Leitbauten Potsdam

Vorschlag zur Nutzungsmischung der Baufelder III – V 

Konzept zur Nutzungsmischung

vermenging van wonen en werken of detailhandel past bij wat in de directe 
omgeving van het plangebied gebeurt, voornamelijk in de plint van de 
bebouwing. Het voorstellen van een sterk uiteenlopend woonprogramma doet 
echter geen recht aan het beeld dat moet zorgen voor het (niche)karakter van de 
Altstadt. De levendigheid en het beoogd gebruik van het centrum dienen eerder 
gezocht te worden in het aanbod van bijvoorbeeld detailhandel en terugkeer 
van onder andere het Palast Barbarini als hotel (de enige ‘Leitbau’), en niet 
in de toevoeging van woontypologieën die nooit aanwezig zijn geweest zoals 
Townhouses of studentenwoningen. Ook de hierbij voorgestelde variatie in 
perceelbreedtes, tussen 6 en 30 meter, om een gefragmenteerde blokrand te laten 
ontstaan strookt niet met de historische situatie. 

Het is daarom een interessante gedachte alle percelen binnen het plangebied 
‘slechts’ als ‘Leitlinien’ te bestempelen. Op die manier kan een architect aan de 
slag met zowel de verschijning van de gevel als de organisatie van de plattegrond. 
Het voorstel om de typologie van de nog bestaande huizen aan de Neuen Markt 
te vertalen in een doorontwikkeling sluit hierop aan. 

Voorgestelde ‘Nutzungsmischung’ 
AFBEELDING 53  



92

Behalve deze typologische doorontwikkeling is ook het beoogde 
woonprogramma, of de wooncultuur van nu van belang. Hier ligt immers 
het zwaartepunt van de opgave. Interessant hieraan is dat we de vraag kunnen 
stellen of dit woonprogramma nog wel aanwezig is. Het lijkt te verdwijnen en 
indifferent te worden, omdat de wens en noodzaak om ruimtes heel specifiek in 
te richten tegenwoordig steeds meer ontbreekt. Een woning moet nog slechts 
een bepaald gebruiksoppervlak bieden waarbij de positionering, schakeling en 
grootte van kamers het gebruik ervan bepaalt. Hoewel aanleidingen voor deze 
interne organisatie gevonden kunnen worden in de stedebouwkundige situatie, 
verwordt de oplossing van de woningplattegrond tot een puur architectonisch 
vraagstuk. 

De voorgestelde ontwerpopgave die het bouwblok aan de Schloßstraße en de 
Friedrich Ebert Straße moet completeren kent twee hoeken, beiden met een 
bijzondere functie in het ensemble. Daarnaast blijven er twee tussenliggende 
stroken over waar twee voorbeelden van de doorontwikkeling van de 
tussenwoning een plaats vinden. Hier wordt gezocht naar een antwoord op 
de omgang met de bestaande verhouding perceelsgrootte/woonoppervlak 
zoals de Neuen Markt die kent. Daar bevinden zich namelijk op één perceel 
per bouwlaag twee appartementen, waar de omvang van dat gezamenlijk 
woonoppervlak nu voor slechts één appartement gewenst is. Dat gegeven 
gecombineerd met het gevelvraagstuk, de ‘Leitlinien-formulering’ en de manier 
waarop het ontwerp voor dit bouwblok als geheel en de vier afzonderlijke 
huizen tot stand komt, maakt dat deze ontwerpopgave gezien kan worden als 
een illustratie voor de aanpak van de herontwikkeling van Potsdamer Mitte als 
geheel.
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Palasthotel Barberini aan de Alter Markt, rond 1920
AFBEELDING 54  
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Beoogde nieuwe situatie Potsdamer Altstadt: aaneenschakeling van stedelijke ruimtes
AFBEELDING 55  



97

Ontwerp6

           In hoofdstuk 1 wordt gesteld dat de Potsdamer Altstadt de 
potentie heeft om door middel van architectonische interventies haar 
identiteit te versterken. Dat kan door de bestaande typologie van de 
huizen te evolueren, en deze in te passen in het bestaande ensemble. 
Op die manier kan een waardevolle bijdrage geleverd worden aan de 
herbeleving van de binnenstad zoals deze oorspronkelijk was. 

Ook wordt een beoogde locatie daarvoor aangewezen: vrije kavels aan 
de Friedrich-Ebert- en Schloßstraße. Het onderzoek in hoofdstukken 3 
en 4 biedt een basis waarop deze interventies daadwerkelijk gebaseerd 
kunnen worden. De analyses van de bewaard gebleven woonhuizen 
bieden rondom de onderzochte thema’s aanknopingspunten om op voort 
te borduren, terwijl de stedebouwkundige situatie randvoorwaarden stelt 
waaraan het bouwblok haar contouren ontleent. 

De ontwerpopgave bestaat uit drie schaalniveaus die naadloos op elkaar 
aansluiten. De completering van het bouwblok is de grootste schaal, 
en volgt in feite de contouren van het oorspronkelijke stadsdeel. Het 
bouwblok wordt gevormd door de tweede schaal, de vier huizen. Zij 
vervullen ieder een rol binnen het bouwblok, inspelend op de specifieke 
locatie. De laatste schaal is de organisatie van de plattegronden. De 
beleving van de stedelijke omgeving vanuit de kamers is afhankelijk 
van hoe zij zich al dan niet ten opzichte van elkaar en naar buiten toe 
oriënteren. Op die manier ontstaat een evenwicht tussen de omgeving, 
het gebouw en het interieur.

De doorontwikkeling van de woningen is gebaseerd op het bestaande 
principe: doorgang van straat naar hof met aan weerszijden een woning. 
Door twee percelen samen te voegen maar hetzelfde principe aan te 
houden, vergelijkbaar met het ‘Großfassaden’-principe, ontstaan grotere 
woningen. Omdat de vroegere Stube vanuit de doorgang (te) direct te 
bereiken was, wordt een tweede zone geïntroduceerd als buffer tussen 

interpretatie zonder ornament
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1 2 3 4

de gedeelde ontsluiting en de individuele ruimtes, in feite een hal. Vervolgens 
wordt binnen de woning een scheiding aangebracht tussen de vertrekken 
aan de straat- en hofzijde door een centrale, multifunctionele ruimte. Deze 
scheiding is vergelijkbaar met de scheiding die de vroegere ‘deel’ maakte tussen 

concept doorontwikkeling
AFBEELDING 56  
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de twee woningen, maar nu het onderscheid binnen één appartement vormt 
tussen de meer representatieve ruimtes aan de straatzijde, en de meer private 
vertrekken aan de hofzijde. Deze ruimte houdt het midden tussen gebruiks- en 
verkeersruimte voor optimaal ruimtegebruik, en kan als afzonderlijke ruimte 
gebruikt worden óf indien gewenst bij de woonvertrekken betrokken worden.

Door deze strategie toe te passen in combinatie met de voorgeschreven 
‘Leitlinien’ ontstaan op de vier kavels illustraties van hoe de Altstadt 
herontwikkeld zou kunnen worden. Twee volgen het standaardmodel van 
de tweespanner – aangepast aan de locatie (1 en 3). De hoeken (2 en 4) 
zijn uitzonderingen hierop en zijn met name gebaseerd op locatie specifieke 
aanleidingen. 

De daadwerkelijke woonvertrekken van de appartementen kenmerken zich 
echt als ‘kamers’, zijn als een enfilade aaneengeschakeld aan de straatzijde en 
bevatten centraal een grote raamopening. Zij hebben Bij de hoekplattegrond is 
deze strakke indeling lastiger waar te maken op de punten waar de twee vleugels 
bij elkaar komen. Toch zijn ook hier zo goed als mogelijk ‘kamers’ gemaakt, en 
worden restruimtes badkamers. 

De plint van de huizen biedt ruimte aan detailhandel of kantoren, vergelijkbaar 
met in de rest van de Friedrich-Ebert-Straße. Huis 2 heeft een iets verhoogde 
begane grond, waardoor zich hier wel woningen kunnen bevinden. Dit 
hoekpand is bovendien interessant, omdat de voorgevel met entree aan 
de Schloßstraße ligt, maar het pand zich eigenlijk lijkt te oriënteren op de 
Steubenplatz. Dit komt tot uiting in de oriëntatie van de woonvertrekken, die 
vanaf de entree van de woning juist in de vorm van een enfilade op dit plein 
gericht zijn. Huis 4, onderdeel van het voormalige Acht-Ecken-Haus, heeft in 
tegenstelling tot huis 2 de entree juist op de hoek zoals dit vroeger ook was. 

Door het principe van ‘Leitlinien’ toe te passen wordt vastgehouden aan de 
bouwvolumes zoals die vroeger waren, en wordt ontworpen ‘in de geest van’ 
om het beeld te creëren dat de identiteit van de Altstadt doet terugkeren. 
Hierbinnen is ruimte om architectuur te maken, die wel doet denken aan de 
kenmerkende architectuur uit de barokke periode, maar eenvoudiger. De gevels 
zijn opgebouwd uit een combinatie van stucwerk en natuursteen, waardoor een 
representatief beeld ontstaat en de huizen zich in het straatbeeld manifesteren als 
een interpretatie zonder ornament.
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Vier nieuwe gebouwen completeren het halve bouwblok
AFBEELDING 57  
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Begane grond 1:200: commerciële ruimtes en toegang woningen, huis 1
AFBEELDING 58  



103

Standaard plattegrond 1:200, mogelijke indeling woning, huis 1
AFBEELDING 59  



104

Begane grond 1:200: entree woningen, doorgang naar hof, huis 2
AFBEELDING 60  
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Standaard plattegrond 1:200, mogelijke indeling woningen, huis 2
AFBEELDING 61  
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Gevels Schloßstraße
AFBEELDING 62  
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Standaardverdieping 1:200, huis 3
AFBEELDING 63  
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Standaard plattegrond 1:200, huis 4
AFBEELDING 64  
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Gevels Friedrich-Ebert-straße
AFBEELDING 65  
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Impressie gevelbekleding: combinatie van natuursteen en stucwerk
AFBEELDING 66  
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Impressies enfilade woonvertrekken
AFBEELDING 67  
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impressie materialisatie gevels
AFBEELDING 68  
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