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Samenvatting 
Het project houdt zich bezig met het ontwerp van een woonwijk in de Parooldriehoek 
te Amsterdam. Een plan opgebouwd uit stroken van 6, 12 en 24 meter diep, die zelf 
weer zijn opgebouwd uit bouwstenen van respectievelijk 30, 20 en 10 meter breed. 
Het plan zet in op een intense stedelijke woonwijk, met de straat als belangrijkste 
openbare ruimte. 
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Verdichting 
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Dit project speelt zich af in Amsterdam. Het is begonnen met een cartografische 
analyse van het gebied rond de wegen 8112 en 8116 tussen de noord- en de 
zuidzijde van de A 10, waarbij in stappen van steeds twintig jaar terug de moriologie 
van het gebied in de laatste eeuw is uitgetekend. Met het verdwijnen van kopstation 
Weesperpoort aan de 8ingelgracht ontstond de Wibautstraat. Aan die Wibautstraat 
ligt een merkwaardig driehoekig gebied dat ingesloten werd door drie spoorlijnen: de 
Parooldriehoek, dit is de locatie van dit project. In dit gebied zijn in de jaren zestig 
van de vorige eeuw de kantoren gevestigd van de kranten Het Parool en Trouw, 
alsmede een L T8 en een aantal flats. Het is een gebied met gebouwen die qua 
orientatie afwijken van de structuren eromheen, waardoor ze niet echt dee I uitmaken 
van het stedelijk weefsel en waardoor aan de Wibautstraat een duidelijke straatwand 
ontbreekt. Met het vertrek van de krantenredacties begin deze eeuw wordt een 
enorm reizigerspotentieel onbenut gelaten. Metrostation Wibautstraat ligt namelijk 
precies ter hoogte van de Parooldriehoek. De opgave van dit afstuderen luidt dan 
ook: Het verdichten van de Parooldriehoek, rekening houdend met de bestaande 
situatie, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie van het ontwerp 
tot het begrip stedelijkheid en de openbare ruimte. 
De straat is de openbare ruimte waar het stedelijk leven zich zou moeten afspelen, 
de woningontsluitingen moeten zo zijn vormgegeven dat de straat de plek is waar 
alles en iedereen bij elkaar komt. 
Het plan is opgebouwd uit stroken van zes, twaalf en vierentwintig meter diep, 
parallel aan de Wibautstraat georienteerd. Aan twee zijden van elke strook bevindt 
zich steeds een straat, al dan niet toegankelijk voor de auto. De stroken zijn 
opgebouwd uit elementen van respectievelijk dertig, twintig en tien meter breed. Die 
elementen zijn steeds om en om geschakeld waardoor steeds aan twee zijden van 
de strook woningentrees en bedrijfsruimte zit. Van de bestaande gebouwen op de 
Parooldriehoek blijven er twee staan: de voormalige L T8 Patrimonium en een 
woongebouw naast het spoortalud. Ze vormen sam en met het buurtplein de 
uitzonderingen op de vrij rigide structuur van het plan. Aan de Wibautstraat wordt 
een stevige straatwand gecreeerd. Langs het spoor en langs de Oosterparkbuurt 
ontstaat een sterk ritme van koppen die de unieke vorm van het gebied 
benadrukken. De nauwe straten van het plan creeeren een intieme stedelijke ruimte. 
Het verspringen van de stroken ten opzichte van elkaar levert een meer beschutte 
ruimte op. 
Aile elementen worden ontsloten met een portiek, deze waarborgt de schaal van het 
gebouw in tegenstelling tot een ontsluiting met galerijen. Elke portiek ontsluit acht 
woningen, een maat waarbij het element klein genoeg is voor de bewoners om zich 
ermee te identificeren, een maat waarbij de bewoners elkaar nog groeten. Een 
portiek met een trap vanaf de straat naar de eerste verdieping markeert duidelijk de 
entree van het gebouw en maakt zo de identificatie met een element makkelijker. Bij 
modernistische strokenbouw ontbreekt vaak een relatie met de begane grond, de 
portieken in deze wijk verbinden de gebouwen aan het maaiveld. De portiek verzorgt 
een geensceneerde overgang van de straat naar de woning, van publiek naar 
privaat. In dorpen wordt deze overgang verzorgd door de voortuin, daar is in de stad 
echter geen plek voor. De portiek creeert het idee van afstand, daar waar de fysieke 
afstand tussen de woning en de straat beperkt blijft. Door de ruimte tussen publiek 
en privaat te beperken wordt de straat de ruimte voor het socia Ie verkeer. 



L'oUlilurboin 

Dc Fran,c kUJ1stenaa r Daniel Buren maakt al sinds 1965 gebruik van hetze1fde artistieke 
gereedschap; stroken van 8,7 cen timeter breed in afwisselend wit of cen kleur. L'oUlil visue/, 
zoals Buren dit noeml) wOl'dt ingczet om de plaats van haar tentoonstelling te bevTagen. 
::-Iaar analogic van /'olLIil visuel krijgt dit afstudeerproject de naam /'oul.ilurboin; het stetlclijk 
gereedschap. 
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ANALYSE 







Inleiding 

Dit project speeJt zi ch af in Amsterdam. Het is begonJlen met het aanwijzen van 
cen gebicd, een gebied dat loopt langs de wegen 511 2 en 5116 tussen de Boord· en de 
widkant van de ringweg rond Amsterdam, de AID. H et aa nloopproject is begonnen 
met de cartografische analyse van deze radiaal 5112-5116. In een strook van ongevee r 
700m breed langs de radi.al is de bebouwde en onbebouwde mimtc weergegeven in 
zwart en wit. Dit gcbied wordt verder aangeduid als de 'dwarsdoorsnede .' Vannit uet 
heden zijll er kaarten gemaakt die s teeds stappen van twintig jaar terug in de tijd 
gaan. Op deze manier is de ruimtelijke verandering van Ams terdam in de twintigs te 
eell\\' inzicbtelijk geUl aakt. De dwarsdoorsnede snijdt door vrijwel aUe tijdlagen vau 
Amsterdam heen. Van de zeventiende CCII\\'SC grachtcngordcl, de negentiende ccuwse 
rjng, de tuilulorpen van hegin twintigste cell\\' tot de laa tste nitbreidingen in Amster
clam-Noord. De sltede bevat een verzameling van bcbunwing nit versebiUende tijden 
en daarmee cen verzamelillg van verschillende ideeen. Naast de rnimtelijke analyse , is 
cr ook een infrastrnetmeie, fnnctionele en bodemanalyse van de doursnedc llitgevoerd . 

De bclangrijkste on td ekking bij het maken van de kaar ten is de aanwezigheid van een 
aantal strneturerende elementen in de morfologischc ontwikkeling van de dwarsdoor
snede. Dit zijn clementen di e op aUe kaarten te herkennen 7, ijn en een continue invloed 
bcbben gebad op de vorm van de stad . Natuurlijk is er in het centrum de grachtengor. 
del , hoewel de invloed daarvan iII de snedc niet zo groot is als Illeer Ilaar het wes ten . De 
singeigracLt is cell gehied 01' zieh; daarnaast zijn er de Amstci ell het IJ. Langs de zee
dijken vinden we lineaire Lcbouwing die zieh redelijk onafbankelijk ged:raagt van ba ar 
omgeving. De oude poldcrstructuren zijn nog steeds te berkennen in de Loofds trateu 
van Waterfgraafsrueer en Buikslotermcer. In Amsterdam·Noord is cr het geplande, 
maar nooit voltou idc Johan van Hasselt kanaal en dan zijn er de wegen s112 en s116 
en daarmee salllenhangend de metrobuis en het oud e spoor. De leesbaarheid va n deze 
elementen 01' straa t , zoals bij de ringdijk rond de oud e pulde,'" kan een positieve kwa
liteit zijn in de ervaring van de stad en de id en tinca tie met cen buurt. 

:Xa deze analyse vo igt een heredcneerde keuze voor verdere uitwerking van ee·l} deel 
va n de d,,·arsdoorsncde. 
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Locatio 

In 1939 werd het trein,tation Amsterdam Amstel geopend, daarmee het uit 184·3 

stammende kapstation Weesperpoort vervangend. Dit Weesperpoortstation lag op 
het huidige Rhijnspoorplein aan de Singelgraeht; reizigers uit L"treeht stapten hier 
nit om naar het centrum te gaan. Station Amsterdam Amstel maakte deel uit van de 
spoorwegwerken Oost, waarmee de spoorlijnen tnssen het Centraal Station en het Am
stelstation op dijklichamen werden gelegd en aUe straten met viadueten werden o\'or
brugd. Hierdoor konden de vele overwegen vervallen in het oostelijk deel van de stad. 

Xa het verdwijnen van het Weesperpoortstation ontstond de 'Vibantstraa!. Corne
lis van Eesteren krecg na de tweede wereldoorlog de leiding om de invnUing van de 
Wibautstraat vorm te gevcn. Het was de tijd van de city-vorming, waarbij de woon
functie van de binncnstad werd verdrongen door de werkfunctie: kJeinscbaJige \\'0011-

gebouwen werden \'crvangen door grote kantoorgebouwen. Dit is beel dl1idelijk te 
zien in het traject Wibantstraat-Weesperstraa!. In de jaren vijftig van de vorige eenw 
kreeg mobiliteit en infrastructuUl' een prominente rol in de ,tedebouw. De Wibaut
straat Inoest cen stadssnelweg worden die de auto ruim baan richting centrum Am
:-;terdam gaf. de ruimte voor deze stadssnelweg was cr iTomcrs a1. 

Rond het Rhijnspoorplein ontwierp Van Eesteren een en,emble van een aantal ad
ministratieve gebollwen die samen een kop moestcn vormen aan de Wibautstraat: de 
Raad van Arbeid was hiervan de eerste, later kwamen hier de dienst pnblieke werken 
(het inmiddels gesloopte Wibauthnis) en het belastingkantoor bij. In dit proces van 
city-vol'ming kwamen de kantoren van de kranten Het Parool, Trouw en de Volks
hant aan de Wibautstraat terech!. Aan de westzijde van de Wibautstraat staat het 
Volkskrantgebouw uit 1964 van het arehitectenbureau Kraaijvanger, aan de oostzijde 
de kantoren van Trouw en Het Parool naar een ontwerp van Van den Brock en Ba

kerna. Dc Parooltoren was in eerste instantie door Van Eesteren aan bet Rokin gt'
daeht, maar is in gewijzigde vorm aan de Willautstraat gebonwd. Het gebied waar de 
redaeties van Trouw en Het Parool gebonwd zijn werd voor de kornst van het Amstel
station begrensd door drie spoorlijnen: het traject van de huidige Wibautstraat, een 
aftakking vanuit het zuiden en een vanuit het Weesperpoortstation naar de havenac
tiviteiten in het Oosten. De afgesloten driehoek die deze spoorlijnen vormden, is het 
onderwerp van dit afstudeerprojee!. De komst van de kranten heeft dit gebied haar 
naam gegeven: de Parooldriehoek. Met het verdwijnen van het Weesperpoortstation 
verdwenen ook twee van de spoortrajecten, langs het westelijk en het noordoostelijk 
deel van de driehoek. Dc opvulling van spoorlijnen en kleine bedrijfsgebouwen in de 
e1riehoek werd weggehaald en de grond kwam vrij aJs bauwloeatie. Het eerste gebouw 
op de Parooldriehoek was de LTS 'Patrimonium,' naar een ontwerp van Ingwersen 
en De Geus. Dit gebouw uit 1956 is qua architectuur zwaar gc'inspireerd op de Cnite 
d'I-Iabitation van Le Corhllsier, met zijn hoofdvolume 01' zware kolommen van beton, 
brises soleil voor de open geveldelen en functies op het dak - in e1it geval geen creche 
maar cen gymzaal. \Vat Let gebouw verder geroecn hecft met de ("nite d'Habitation is 
de exacte noord-zuid orientatie, waardoor het gebouw een kleine hock maakt met de 
Wibautstraa!. Van den Broek en Bakema hebben deze noord-znid orienta tie ook aan
gehouden in hun ontwerp voor de kantoren van Trollw en Het Paroo!' Deze hoekver
draaiing heeft bijgedragen aan het onafhankelijke karakter van het gebied. De gebou
wen trekkcn zich qua orienta tie, schaal en architectllur weinig aan van hun omgeving. 
Ongeveer tegelijk met de bonw van de kantoren zijn ook vijf woongebouwen op de 
Parooldriehoek gebouwd radiaal aan de spoorlijn. 
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turf stekende burgers in een onbebouwde Parooldriehoek tijdens de tweede wereldoorlog 
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Na de periode van de city-vorming komt de stadsvernieuwing. die vooral zijn weerslag 
heeft gehad op de Oooterparkbuurt en ook de schuldige is aan het verloren gaan van de 
mooie afgeronde randen van die bnurt en daarmee de randen van de Parooldriehoek. 
Het overgebleven spoortraee van Amsterdam Amstel riehting Amsterdam Centraal 
had minder breedte nodig dan daarvoor, hierdoor kwam ruimte vrij voor een extra rij 
bebouwing tussen de Oosterparkbnurt en deze spoorlijn. 

De Wibantstraat is niet begonnen als autoweg maar als een stuk spoorlijn. Dat houdt 
in dat de oorspronkc1ijke gebouwen aan de straat nooit ontworpen zijn om aan een 
stadssnelweg te staan. Om de Wibautstraat te begrijpen is het niet aileen nodig te 
begrijpen wat cr is en wat er was. maar ook wat er had moeten zijn. Dc Wibautstraat 
is een prodnct van vcrschillende periodes en van plannell die lliet altijd volledig wer
den uitgevoerd. Hetze!fdc kan men zeggen van de Parooldriehoek. Er is nooit een 
totaalontwerp gcmaakt voor dit gebied. Le Corbnsiers invloed 01' Ingwersen en De 
Ceus heeft geleid tot een gebied met gcbouwen die qua orientatie verschillen van de 
structuren eromhecn, waardoor ze niet echt decl uit maken van het stedclijk weef
se! en aan de Wibautstraat een duidelijke straatwand ontbreekt. De kwaliteit van 
de openbarc ruimte beeft hieronder sterk te lijden. De niet gedefinieerde ruimte is 
opgevuld met groenperkjes en parkeerplekken die worden afgeschermd met muurtjes 
en metalen hekken. 
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luchtfoto van de Parooldriehoek, met van links naar rechts het gebouw van Trouw de Parooltoren en de voormalige LTS Patrimonium 
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de Parooltoren door Van den Broek en Bakema 
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Verdichting 

MaUl'its de Hoog mcrkt in het bock '4x Amsterdam' op da! de ringwcgen van Amster
dam en Parijs ongcveer dczelfde diameter hehben, Toell wonen er in Pal'ijs vier miljoen 
Inensen hinnel1 fIe ringl waal' er in AllU!iterdam nog geen .I1l.iljoen Xatuurlijk 

zijn er grote versebillen !ussen de !wee steden, maar het lOont weI aan da! er in Am
sterdam mogelijkllcden liggen voor "crdiehling, 
i\abijbeid daarmee diebtheid een voorwaarde VOur stedelijkheid, de stad bestaal 
bij de gralic van de schaarse mimtc, Verdiehten beeft daumaas! ook dnurzaamheids
aspecten; door mensen en voorzicningen dichl bij elkaar te brengen worden de rcis
afstanden verkort en autokilometers verminderd, Door in de stad te bouwcn kan hel 
land leeg blijven en word! de 'urban sprawl,' uithoUing van bet stadsccntrum, te
gengegaan. De gcmecnte Alnstcrdam wit gl'aag vcrdichte.n iu binncnstedelijk gebied 
en heeft zieb 101 doel gcsteld om in 2030 100.000 woningen erbij te hebben. Mel he! 
vertrek van de krantcnredacties rond de Parooldriehoek wordt op die pick cen cnorm 
reispolenticel onbcnlll geialcn, Metrohalte Wihautstraat om een concentratie 
van mensen; dit maakt de Par'ooldriehoek tot cen ideale loeatic voor stedelijke ver
diehling, ook omdat daar al veel onhebouwdc ruimte is, 

Opgave; Het vcrdichtcn van de. de Parooldriehock, rckcning houdclld met de bcstaan
de situatic, waarbij bijzonderc aandaeht wordt besteed aan dc rdatic vall het antwerp 
tot het begrip stedeJijkheid en de openbnre l'uirnle, 
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de Parootdriehoek in de bestaande situatie. 

bebouwd oppervlak 
volume 
volume/ oppervlak terrein 

7752 m' 
149596 m' 
3.18 m'/m' 



Morfologies tudies 

Bij het ontwerp voor h et IJ -plein heeft OMA cell aa ntal school voorbeelden van ste
denbouw ge projeeteerd op de loca tie. Zo kon er al heel sne! een discussie over 1Il0ge
lijke ontwerpen ontstaan zonder dat er door OMA zelf een ontwerp gemaakt was. 
Diezelfde tactiek is in dit projec t ook toegepast. Om inzieht te krijgen in de dichtheid 
en om een beeld te krijgcn van hoe een mogelijke Paroolbuurt er uit ZOIl kUlUlcn zien, 
zijn er een aantal morfologiestudies gedaan. Als eers te is de bestaande omgeving door
gezet, de Oosterparkbnurtt ypologie, oftewel de struetuur van de negentiende-ee uwse 
ring van Amsterdam . Daarna zijn de volgende plannen in de locatie getekend: het 
Ceramique-terrein in Maastricht van Jo Coenen, het woongebouw in Gifu \ 'an Kazuyo 
Sejiwa, de Haekesche Hofe in Berlijn , Lafayette park in Detroit door Ludwig Mies 
van der Rohe en Ludwig Hilberse imer, Silodam in Amsterdam door MVRDV en hel 
plall voor St. 1I0t in Lille door Xaveer de Geyter. Deze plannen lonen dat de hoogs te 
dichtheid niel zozeer gehaald wordt door hooghouw, maar vooral door laag en veel te 
bouwen. Daarnaas t valt op dat de traditionele blokken moeite hebben om zieh in te 
passen in de dri ehocki ge vorm van het gebied. H et is normaal gesproken a l proble
matiseh om de boek van een bouwhlok goed nit te werken .. dit wordt nog lastiger bij 
a fgeschuinde bOllwblokken. De strokenJ)ouw van Sejima en De Geyter laat zich dan 
elega nter inpassen. 
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de Oosterparktypologie. 

bebouwd oppervlak 24862 m' 
volume 372930 m3 

vo!ume!oppervlak terrein 7.93 ml/m2 
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ludwig Hilberseimer . Mies van der Rohe & k Detroit, Ludwig , 
Lafaye"e par, 8824 m 

lak 95832 m' , bebouwd opperv 2,04 m'/m 
volume lVlak terrein volume/oppe 
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· Maastricht, 10 Coenen 
Ceramique te"e,., 16083 m' , 

k 289494 m bebouwd oppervla 6.16 m'fm' 
volume lak terrein volumefopperv 
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woongebouw Gifu. Kazuyo Sejima 

bebouwd oppervlak 
volume 
volume/ oppervlak terrein 

11123m' 
333690 m' 
7,10 ml /ml 
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Silodam, Amsterdam, MVRDV 

bebouwd oppervlak 
volume 
Yolume/oppervlak terrein 

13052 m' 
443768 m' 
9,44 m'/m' 

~. ~// 

; 



\\~~ 

\',\ ~\,\~ 
\\\ ,. 

• I ,/ 

St.llot, Lille, Xaveer de Geyter 

bebouwd oppervlak 18291 m' 
volume 384111 m' 
volume! oppervlak terrein 8,17 mJ/ m' 
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Stroken 

~'Het blah- vannI niel langer m·eer de elem.entaire bouwsteen van de stad en het stratenpa
lroon lIiellanger de generator van de sladsvorm. (. .. ) lYiaar er zijn echter oak geen niwwe 
kro..chtige elernenlen voor i.n de plaals gelwmell. n 

Anlonio lV/ones/iroli, Temi Urballi. Urban Themes, 1997 

In bet boek 'De rationele stad' wordt besehreven hoe in de laatste twee eeuwen bet tra
ditionele bouwblok uit elkaar is gevallen aan de hand van het Parijs van Hanssmann, 
de Engelse tuinsteden, bet Amsterdam van Berlage en bet Frankfurt van Ernst May, 
de overgang ·van de "gesloten' naar de ~open' stad, Binnen de eontinu'iteit van dezc 

geschiedeills is bet interessanter om de volgende morfologisehe stap proberen te zetten 
dan weer terug te grijpen naar het bouwblok. 

Van oudsber is de binnenkant van het bouwblok de informele zijde van bet gebonw. 
Bij appartementengebouwen in een hoftypologie is de biIUlenkant "erwonIen tot 
de rustige zijde, als buitenruimte heeft alleen de begane grond nog baat bij bet hof 
Daarom is bij de bouw van appartementen strokenbouw te verkiezen boven hoven. 
Strokenbouw biedt daarnaast nog een aantal voordelen ten opzicbte van het tradi
tionele bouwblok. De vToege modcrnisten pre zen al de voordelen van lieht en lucbt 
en een strokentypologie kent niet de problemeIl in de hoeken die blokken kenmerken. 
Daarentegen is bij het bouwblok de verbouding tussen privc en openbaar duidelijker. 

De vorm van bet gebied, de geschiedenis van bet bouwblok en de voordelen op woning
niveau Iciden ertoe dat dit project over stroken gaaL 
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Ref ererltieproj etten 

,""o'IDDetHW Museum Aan de 5troolll, Xaveet de Geyter 

Het ontwerp \'1m Xaveer de voor het Museum Aun de 5troom (MAS) in An!
werpen best~at uit afwisselend stroken exhihitieruirnle en depot. "The result is a 

that is at once radical and modest, with a maximum footprint and minimal 
heigbt. Het strokenpatrooll verzorgt hier niet alleen de organisatie, maar draagt ook 
bij aan de esthetiek van het gebouw: het elegante ritme van koppen aan .Ic straatzijde, 
ell he! spel ,'an patroon en uitzondering in de plattegromL 

Wohnviertel Ruhwald, Stefan Wewerka, 

In zijn nooit gerealiseerde ontwerp voor Wohnviertel Rnhwald in Berlijn uit 1965 
creeerde Stefan \Vewerka een plan Vall stTOken en straten, Strokenbouw wordt vaak 
gekemuerkt door gebouwen met een duidelijke voor- en achterzijde, de woning' en de 
galcrijzijde, Binncn die genls is er nauwelijks differentiatie, 01' de begane grond zicu 
we te vaak garagedeuren en geen activiteit. In ~lewerka's plan zijn de gebou\'t'cn alzij~ 
dig en zijn de straten uitdrukkelijk bcdoeld als pick waar het openbare leven zieh zou 
moetcn afspdcn, "rm offentlichen Raum sollen siell aile die Ceschehnisse die sieh seil 
eh und je in diesell Raulll abgespielt haben, wieder erreigen konnen, allerdings besser 
organisiert, aldus Wewerka in de begcleidende tekst bij het ontwerp. In tegenstel
ling tot vee! modernistisebe strokensehema's is de strook in Wewerka's plan niet het 
gcbollw, maar het principe, Dc gebouwhoogte variee!'t binnen de strook en creeerl zo 
een levendig wijkbceld, Daarnaast zien we slim geplaatstc nilzonderingcn op de ,trook 
waardoor er pleinen ontstaan, 

Slefao \':/c"erka. 
Er!~luJt!rltngsbericltl, 

l(lf!Nlu,tlfbefn:rb 

"W-u/mrierll!! 
RlltW'Uh1,)' Berlin
rF~8f(md, 

{'nuwcwerka,de 
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(ompetitie Museum Aan de Stroom, Xaveer de Geyter Ar(hiteClen, 2000 
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Wohnviertel Ruhwald, Stefan Wewerka, 1965·66 

'Vat deze twee planllen gem een hebben is dat ze njet bestaan uit gehollwell a ls s troken, 
maar de stroken zijn de stnlCtllur van het plan. Waar de stroken ophouden is ook de 
grens van het plan. In de strokenhouw is de strook vaak ook een gebouw. We zi en bijna 
nooit dat een strook m eerdeJ'e gebollwen bevat. Een plan met stroken als strlletllur 
zoals Ruhwald h eeft ee ll " eel langere levensduur, omdat de gebouwen I,."nnen verall' 
deren terwijl de structuur blijft bestaan. De naoorlogse modernistische s trokenbouw 
kent die veranderbaarheid w et. 
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Robin Hood Gardens, Alison & Peter Smithson , 1972 
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De straat 

l\ aast de morfologisc hc analyse kent dit project ook cell meer theorctisch aspcct; ee n 
zoektocht naar de rol die de straat zou moeten s pelen. In Zijll tekst 'Dc my the van de 
straat' geeft Bart Verschaffel twee voorstellingen van de s traat die gcbruikt wordcn 
als kritiek 01' de " vervTeemding die gepaard gaat met de introdllctie vall ( ... ) de '011· 

bewoonbare' modernisti,ehe s tedenbouw en architec tuur.'" AI'!erecrs t de voors teUing 
vall de s tad als een ruimte gemaakt vau s tratcn en pleincn. De s traat is een " ontmoe· 
tingsTuimte en een pick van sanlenkomst. De mensen kOlD en ~ ge\\'oon~ op s traal om 

hun medehurgers t e ontmoeten en samen Ie zijn, en de s traa t moet beschouwd worden 
als een langge rekt plein waar de stadsgemeellschap verzamelt en bekenden elkaar kun· 
nell vinden." ·' Als tweede de "oorsteUing van de s traa t in de my the vall de grootstad. 

"De straat is hi er par., pro toto voor de metropool en voor al wat het grootstad.leve n 
nlet zieh nlee brengt : massa, heterogenitcit, loeva l en anonimiteit, en dus avontllur of 
het nieuwe. D e s tra a t s taat dan niet voor de samenkomst met de buren en de mede· 
bewoners, maar voor de onverwachte~ verrasscnde on tmoeting met cen onhekende." 5 
Deze twce voorsteUingcn tonen de stad als ce n on tmoetingsruimte en ~(,beide zien de 

informel e olltmoeting of de spontane samenkolllst als de (utopische) grondvorm van 
he t sociale.'" Dcze voors teUingen maken ook dat aan d e s traat tegenstrijdige eisen 
worden gestcJd . 4(. D e ' open bare ruimte' moe t vandaag 7.0 veilig en 7.0 ' eige n' zijn dat 

men zijn kindercll kan laten fiet sen, maar tegebjker tijd ook voldoende ruimte hiede n 
voor bet onverwacbte en dus het vrijheidsgevoel vers terkcn, en bovendien ook nog een 
vlotte verhinding mogelijk maken met de andere plaa tsen, m ensen en dingen waaruit 
Olen zijn soc iaallcven wil samcnstellen.~'7 

"Her grwl om hel idee vall de slraal, "iel om de werkelijkheid van de srrQar - her scheppen 

van bruikbare groepsruim-te die de vita.le funeri es van identificatie en oln.slul~tl:ng ver'vullen 

en het sociaa.l o"onlueerlijke leven·op·straal moge/ijk makerl." 

Alison en Perer Smilhsoll, IV/enselijke associaries, 1953 

Alison en P e ter Smithson zijn de eersten gew ees t die de s trook en de s traat bij cl· 
kaar hebben proberen te brengen. In he t bovenstaande citaat lezen we dat zij vooral 
bczorgd zijn om de flllletie van de s traat in haa r premoderne rol als soc ialc mimte 
die s teunt op het dclen van dezelfde fysieke mimte. Ze bekritiseren woonllats als ge· 
hOllwen waa rin de bewoners verstoken hlijven van het buiten en van de mogel ijkheid 
tot contact me t andere hewoners. H et vormen van vricndschappen wordt bemoeilijkt 
door de gebrekkige commllnicatie op de eigc n wooll.laag. In hun plan voor Golden 
Lane zi en de Sm ithsons het 'street deck ' als alternatief voor de traditionele straat als 
pIck waar mense n elkaar ontmoeten, waar kind eren kunnen spelen. In dit olltwer p 
ZOIl ee n bczoek aan de begane grond een speciale ge beurtenis moeten zijn. D e hlok· 
ken van Golden Lane city zouden met elkaar verbonden moe ten worden, waardoor de 
s tree t decks echte s traten kunnen worden met een hes t emming en niet aUeen een trap· 
penhui s naar beneden aan het eind van de ga lerij. De werkelijkheid is weerba rstiger 
gebleken d a n hun utopisehe plan voorzien had . In de woning bouw van Robin Hood 
gardens zijn de ideeen vall Golden Lane in li eht aa ngepas te vorlll gerea.liseerd. Daar 
zien we dat het s tre et deck uiteindelijk toch een galcrij hlijft, een h ele mooie, brede 
ga lerij wel iswaar, maar het deck hoort teveel bij de eraan ontsloten wonin ge n om echt 
openbaar t e kunn en zijn. Daarmee ver,,~j dere ll ze de tweede rol di e de s traat speel t , 
waar de s traa t s taat voor de potentie, het onhekende. In hUll plan voor Robin Hood 
gardens en bijvoorhecld het door hun bewonderde blok van Brinkman in Spangen 
heeft de s traat deze rol verloren. Voorzover het al zou lukken om het idee vall de s traat 
te ,'erw ezenlijken met hun street decks, heroven ze daarmee de traditionele s traat 
op de begane grond van die functies. "Het idee van de straat is vergetcn"8 luidt hun 
kritick 01' Aatgehollwen, zelf verge ten ze eehter de begane grond. Je kUllt de m a tigc 
pnblieke ruimte bij galerijAats nict compenseren door te proberen de traditionele rol 
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impressie van een street·deck in her Golden Lane plan 



,. 

van die publieke ruimte in het gebollw te brengen, daarmee blijft het ont",erp van de 
begane grond onopgelost: die {Ulnlte moel m eeT zijn dan all cen maar park. 

De slraal is de openbare ruimte waar bet stedelijk leven zieh ZOIl moeten afspelen. 
Die rol kan ten eers te niet zonder toegankelijkheid , de drempel om een straat in te 
gaan Dlng ni e l m eer zijn dan cen vcrkeersdrenlpel voor de aULo. Ten tweedc~ wann eer 

de s lraal wil functionercn als socialc Tllimte , dan moetcn de woningontsluitingen ook 
zo \'ormgegeven zijn dat de straat de ruimte is waar alles en iedereen bij elkaar kom I. 
Er moeten zo min mogelijk plekken zijn ttl ssen de straat en de wonin g. D e gevel is 
de scheiding lussen opcnbaar en prive. De cnige pJaats waae cen pri\'c l"llilnle het 
opcnbaar gebied in priemt is hel balkon, en de cnige plaats waar cen opcnbare ruirnle 

binnen het ge bollw komt is de pOrlick. 

X a deze verkenningen voIgt de introduc tie van de voJgende deeJvraag: Hoe is he t prin
cipe van s lro kenholl,,",' te comhinercn met ce n meeT traditionele rol van de slra al a ls 

belangrijkste open bare ruimte'? 

-39-



ONTWE 





1. stroken 2. straten 3. verspringing 4. verschillende diktes 5. bestaande bebouwing en ~ 

diagram men ontwikkeling stedebouwkundige structuur 
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Het plan 

Het plan is opgebollwd uit stroken van zes, twaalf en vierentwintig meter diep, paral
lel aan de \\fiballtstraat georienteerd. Daarnlee liggen de stroken niet perfect noord
zuid als de voorrnalige L TS Patrimonium, maar is er nog steeds cen goede bezonning. 

Elke woning heeft overdag altijd aan tenminste een zijde zon. Aan twee zijden vau 
e1ke strook bevindt zieh steeds een straat, al dan niet toegankelijk voor de auto. Ann 

de randen van het plan, op het einde van de stroken, ontstaan uitzollllerrngen. Twee 
van die koppen op de punten van de driehoek hebbell een afgerond einde, waarmee ze 
de wijk visneel beeindigen. Vall de bestaande gebouwen op de Parooldriehoek blijven 
er twee behollden; LTS PatrunonilUTI en een van de woongebouwen die radiaal aan 
het spoortalud zijn gebouwd. Deze twee gebouwen benadrukken met hun afwijkende 

orientatie de structuur van het plan. Het Patrimonium breekt de gevel van de buurt 
aan de 'Vibautstraat. Het idee achter het laten staan van een van de woongebollwen 
is dat die op dezc Inanier speciaal wordt, cen getuige van zijn vier gcsloopte broers. 
Het overgebleven gcbonw is nn ook al het opmerkelijkst omdat het overwoekerd is 
met klimop. De twee gebouwen brengenlecftijd in een verder complcet nienw plan. Ze 
vormen samen 111et het buurtplein de uitzonderingen op het vrij rigiue doorgevoerde 
strokenpatroon. 01' de plek van het plein word! het strokenpatroon ingevllld met bo
men, zo ontstaat een beschut plein aat fungeert als centrum van de buurt. 

Ilet plan crecert een stevige straatwand aan de Vlibautstraat. Door de verdraaiing 

van de huiclige bebouwing ten opziehte van de Wibautstraat is het beeld van de Pa
rooldriehoek TIU vooral geklenrd door groenperkjes die de restruimte moeten opvullen. 
Met elit plan is dat euvel \"erholpen en wordt het ook veel aangenamer om langs de 
Parooldriehoek te lop en. Aan de noordrand van de wijk wordt de door het oude spoor 
gecreeerde vorill ternggebrachl. Deze vonn is een uuieke~ ondergewaardeerde kwali a 

teit die verloren was gegaan, hij toont bet einde van de Oosterparkbuur! en het begin 
van de Parooldriehoek en daarmee de eigenheid van het gebied. 

De opcnbare ruimte is "aak de achiUeshiel bij strokenhouw, zowel kwalitatief ais 
kwantitatiet er is vaak te veel openbare ruiolte, die door niemand gebrHikt woral. 
De breedte van de straat speelt hierin een grote ro1. Die breedte varieert in dit plan 
van ongeveer negeu tot zeventien lueter. Nauwe straten creceren een intensc, illticmc 
stedelijke ruimte. De stroken worden doorsnedcl1 door de Populierenweg die nn geen 
bochten meer maakt, maar rechtdoor loopt naar de Wihantstraat. Deze Populieren
weg is de belangrijkste verkeersader vall het plan. Bij de Populicren, .. 'eg verspringcn 
de stroken ten op ziehte '"an elkaar, hierdoor ontstaat ecn meer bcschntte nlinlte die 
de zijstraten van het plan minder cen verkeersfnnctic en meer verblijfskwaliteit geeft. 
Auto's morten eerst een drclupel over voor ze in de zijstraten komen, de anto is hirr 
te gast. In de zijstraten met een rijbaall is voorzien in parkeerplekkell, die zijll dUll 
bedoeid \"oor kort parkcren voor mensen die bij de bedrijvcn moe ten zijn, de bewollers 
parkeren in een parkcerkelder die direct vanaf de Wibautstraat bereikbaar is. 
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Elementen 

I-let plan nit stroken van !waalf en vierentwintig meter diepte, 
die stroken zijn vcrvolgens weer opgebouwd uit 'elementen' die Olll ell Olll gesehakeld 
zijn, dus lIlet aan heide zijdes van de .troken ingangen. In tot de tra-
ditioneel modernistische strokenbouw wordt de strook hier opgehroken, ontstaa! 
er differentia lie Linn en de gevels en worden de gebotlwen geen sehaaUoze schijven in 
het landschap. Een element hestaat sleeds nit cen begane grond met bedrijfsmimte 
en daarhoven acht woningen olltsloten door een portiek. Het diepste element is ook 
het sma!st: IOx24m: door zijn diepte heeft deze woning cen lichthof in het midden. 
dit element wordt daarom verder aangeduid als de bofwoning, Het element 
is het breedst: 30x6m; vanwege de wordt dit element aallgcduid als de 
schijfwooing. Tussen deze twee zit met de maat 20x12m, deze krijgt de 
naam kernwoning vauwege de functionele kern waarom.heen de plattegrond ont
worpen. Waar de dieptc van de elementell verdllbbelt, halveert de De kern
woningen ?;ijn het grootste, 97m2 exclnsief loggia en balkon, daama de bofwoningell; 
80m2 excl!!sie/' en als kleinste de schijfwoningen met 63 m2 per wOnillg. Deze woning 
krijgt "aak wat extra rllilllte bij de koppen; daar bevilldclI zich de lIitzonderingen op 
de e1ementen van het plall. :'Iaast appartemelltell zijn op de koppen ook cen aantal 
riantc vijflaagse stadswoningen te vindell. 

Op de begane grond van de elementon bevindt zieh steeds bedrijfsruimte, waar bij
voorheeld cen cafe, ontwerpbedrijfjes of ",;inke!s onderdak kllnnen "inden. ADn de 
pOl'tiekzijde van de hofwoning is de heganc grond verdiept tot 2,30m ouder bet maai
veld. ;\'Iet een groot guillo!ineraam kan deze fuim!e opengezet worden. Door de diepte 
zit je niet meteen op stl'aat, maar aan cen verdiep! terras dat met ceu trapje is verbon
dell met het maaiveld. Via een brngje is de portiek bereikhaar "anaf het trottoil'. De 
bedrijfsmimtes bij dit element zijn verbonden met de woningen op de eerste verJie
ping. De kernwoning telt een bedrijfsl'uuute die verbonden is met een van de woningell 
op de eerstc verdieping. Dit element beeft aan de loggiazijde twce woonruimtes op 
O,9m boven bet maaiveld; dezc zijn verhonden met de woningen op de eerste verdie
piug. Deze woom'Himtc is complementa;r aan de woonrllimte op de verdieping; de ene 
mimtc kan dan woonkamer worden ander leefkellken. Bij de schijfwouing is de 
bedrijfsmimte niet gekoppeld aan woning, maar vanwege de geringe oppervlakte 
wei aan de bedrijfsruimte vau het naastgelegen element. 
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"The only appropriate 1001 Jor guiding the evolution oj the urban structure lies ill the stra
tegic location of 5ystem.s of access. Access governs intensity of use, suggests type of use, 

access can produce growth, call SlOp growth, can lea-ve or give areas of complete calm , call 

decide areas of "~ax.im.um i1lterchange and intensity. " 
Alison & Peter Smithson, Without Rhetoric, 1973 

Aile elementen worden ontsloten met een portiek, deze waarborgt de scuaal van het 
gebouw in tegenstelling tot een ontslniting met galerijcn. Elke portiek ontsluit ae llt 
woningen, cen ITlaat waarbij het element klein gcnoeg is voor de bewoners om zich 
ermce te identificeren, cen maat waarbij de bewouers e1kaar nog groeten. E~n por~ 
tick met een trap "anaf de straat naar de eerste verdieping markeert dnide lijk de 
entree van het gebouw en maakt zo de identifieatie met ccn clement makkelijker. Bij 
modernistisehe strokenbouw ontbreekt vaak een relatie m et de begane grond; de por
tieken in deze wijk verbinden de gebouwen aan uet maaiveld. De portiek verzorgt een 
gcensceneerde overgang van de straat naar de woning. van publiek oaar priv(lat. In 
dorpen wordt dezc ovcrgang verzorgd door de voortnin, daar is in de stad ecb ter geeD 
pick voor. De portiek creeert het idee van afstand, daar waaI de fysieke afstand tllS
sen de "'oning en de straat beperkt blijft. DOOI de mimtc tussen publiek en privaat te 
beperkcn wordt de straat de ruimtc voor het soeia lc verkecr. De ontsluiting is zo vor nl
gegeven dat wanneer er bijvoorbecld een pIaatje met de buren wordt gemaakt, dat op 
s traat gebeurt. De s traat is meer dan een verkcersruimte, Dl0ct ecnvoudig ingcnonlcn 

knnnen worden en is dan ook zo vorrngegeven dat cr genoeg plekken zijn. Bij de hof
woningen is dat bijvoorbecld tussen de balustrades en de rijweg, hij de kernwoningen 
tu ssen de trappen en de rijweg, en de portieken zel f ereceren duidelijk een pick , het 
moment tu ssel1 openbaar en privc. 
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Plattegrond 

De plattegronden zijll cen gevolg van de afmetingen van de elementen, ''ife zien een 
extl'eem diepe plattegrond, die daardoor cen hof nodig heef!, cen plattegrond van 
twaalf meter diep die rond een kern opgebouwd ell zeer olldicpc plattegrond 
die op de breedte is georiilnteerd, Per element zijn de plattegronden gespiegeld aan de 
portiek. Alle plattegronden zijn yoorzien van cen loggia en cen balkon, be halve bij de 
sehijf'woning. daar is bet balkon diehtgemaakt ell wordt een erkel', Dit in verband met 
de geringe van die wOIling. De lnaakt steeds een 'zachtc' grens 
met buiten, in gebruik en in uitzieht naar de straaL De balkonzijde maakt een 'harcl." 
grens met buiten, in qua uitzieht, en in het feit dat je buiten het gebouw kan 
treden, Zo bebben ze elk bun eigen waarde. 

24 
De diepste van de plattegronden. deze diepte wordt uitgespeeld door hem zichtbaar te 
makcn, De nallwte van de plattegrond wm·dl als kwaliteit gezien, Je komt binnen via 
de portiek in een kleine hal, haaks daarop een smalle gang vanwaaruit je de bele diepte 
vall de wouing klint Qverzicn, De fllneties die daglicht hebben zitten in het 
donkerstc dee! van de plattegrond. Eventneel kan ann de hoI' worden voorzicn in een 
extl'a kamer, De deuren van het balkon kunnen 1800 open gezet worden. Bij de loggia 
zit eell scbnifplli bestaande nit vijf ramen van negentig centimeter breed, deze maken 
de verbinding tussen leefrnimte en buiteru-uimtc maximaal. %0 kan de loggia voUedig 
bij de lecfrnimte betrokken worden. 

12 
Deze plattegrond is rond een functionele kern, De helangl'ij kste leefrnim
te is opgespanllcll tllsscn de loggia en het balkon. De woning hecft een flexibele plat
tegrond met .Ie tot het creecrell van moerdere kamers, Het .tmmien van 
de woning bestaat nit drie Jelen, het stramien van de eonstructie uit twee, Hct conflict 
tussen deze verschillende stramienen wordt zichtbaar gemaakt in de loggia, 

6 
De klein,te woning. Het balkon is hier erker geworden. De loggia is bet centrale ele, 
mcnt van de woningen \\'"aaromheen aUe rUJmtes zijn georganiseerd. De drie fuimtcs 
vall de woning kunnen 'worden afgesloten met schuifwanden. Deze rUllltcs staan 
lijk in hierarcbic, Door de manier van binnenkomen zal de eerstc ruim!c waarschijnlijk 
gebruikt worden om te cten ell de laalste om te slapell, maar de gelijkwaardigheid van 
de mimiCS laat eell mcer vadabel gebruik toe, Afhankelijk van de configuratie van aile 
schuifwandenf-ramcn kun jc de woning opvatten als een, of als vier rnimtes, Dit con
ccpt van gelijkwaardigheid van rllimtes zien we (10k in het blok van Diener&Diener op 
he! KXSj)I-eilancl in Amsterdam, Om eell bcsclmt gevoel te in cen dergelijke 
olldiepe wOlling beginnen de ramen net wat hoger vanaf de grond dan bij de andere 
woningen. 
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de verdieping wijkt hier niet afvan de 
daarbovenliggende plattegronden 



I n --. 
, ~I , I ~ 'I 1 .1 I 

I i ~ I 

! -, I r , 

24 - doorsnede 

12 

-57-



J 

l ill J 

24 - gevels 

-58-



Gevel 

Tllssen de elementen is een spel gaande \Can overeenkomst en verschil. De ontwer

pen van de hofwoning, kernwoning en schijfwoning worden versterkt door elkaars 
aanwezigheid. Dit wordt bet meest helder tot uiting gcbracht in de Yormgevillg van 
de portieken. Bij de hofwoning zien we aan de bovenkant van de portiek een soort 
terugliggende latci van 5 baksteenlagen hoog. Bij de schijfwoning bestrijkt deze latei 
een hele verdieping, wat noodzakelijk is omdat er hier een ruimte aehter zit als gevolg 
van de geringe diepte. De portiek bij de kernwoning zit tusscn deze twee extremen in. 
De symmetrie van de gevels voIgt uit de vorm van de plattegrond, de keuze VOOl" ont

sluiting via een portiek levert gespiegelde plattegronden op en daarmee gespiegelde 
geve)s. De balkons en loggia's vormen verticale delen op een schaal tussen die vau 

de woning en die van het element. Ze geven relief aan de straatwand, waardoor die 
opgebroken wordt. 

Het ontwerp probeert de schoonheid van repetitie te laten zien. De elementen kxijgen 
een meerwaarde in hun herhaling. Dit wordt expliciet gemaakt in de herhaling van de 
balkons, de contrasten tllssen loggia- en portiekgevel bij de hofwoning, evenals in de 
uitstekende trappen van de kernwoning. Door de breedte van dertig meter wordt de 
sehijfwoning minder vaak herhaald, de repetitie zit daar vooral in de herhaling van 
ramen binnen het element zelf. 

"Quiet, careful buildings." Een uitdrukking van de Smithsons die wei past bij de hier 

getoonde gebouwen. Gebouwen die weten op de achtergrond te blijven zonder uit
drukkingsloos te zijn. 

24-
Het contrast tussen de portiek- en de loggiazijde van het element is hier het grootst. 
Door de gespiegelde schakeling van de clementen komen deze twee gevels naast el
kaar te Iiggen. Het verschiJ tussen de loggia- en portiekzijde komt hier tot uiting in 
een soor! ]anuskop, een gebouw met twee verscbilleude gevels, open en gesloten. De 
portiekgevel is syrnnletrisch van opzet, eell gevolg van de plattegrond en ontsluiting. 
De middenstijl van de ramen is uit het midden geplaatst, dit heeft te maken met de 
balkoudenren die 1800 open knnnen. De assymmetrie van dit onderdeel van de gevel 
versterkt juist de symmetrie van de gevel als geheel. Boven de ramen van de balkons 
zit een soort latei van beton analoog aan die boven de portiek, dit heeft te maken met 
de verhouding van de ramen. De loggiagevel is opgevat als een kader van vierhonderd 
milimeter dik beton. De balustrade is hier van glas, zodat het uitzieht naar huiten en 
het licht naar hinnen maximaal is. 

12 
Deze gevels zorgen voor de aansluiting tussen de gevels vall de hofwoning en de schijf
woning. tIet stramienconflict komt mooi tot uiting in de loggiagevel. De loggia op 
zieh is assynunetrisch vormgegeven, dit versterkt ecbter de symmetrie van de gehele 
loggiagevel, die zo duidelijker llaar voren komt. 

6 
Daar bij dit gebouw de loggia- en portiekgevel aan dezeifde binnerunimtes grellzen. is 
het contrast tussen de gevels ook minder groot dan bij de andere elementen. Het bal
kon is bij deze woning erker geworden, de ramen van die erker zijn gelijk met de gevel 
gelegd, om het contrast met de andere rarnen te versterken en om zo veel mogelijk 
hinnenruimte over te houden. 
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Materiaalgebru.ik 

De grootte van het plan leidt tot de beslissing om een materiaal te gebruiken dat een 
vanzelfsprekende aanwezigheid heeft in Amsterdam: baksteen. De balkons Zijll van 
gekleurd betou, dit omdat zij een apart onderdeel van de gevels ziju , en omdat zo de 
balustrade dunner kan en je dus meer bruikbaar balkou overboudt. De gebouwen in 
het plan zijn gemaakt van materialen die een associatie oproepen met kwaliteit ell 
dnurzaa mheid. Glas speelt vanwege de die pte van de negges een rol op de achtergrond. 
Deze diepe ncgges tonen de dikte van de wand, ze geven de iliu sie van een massieve 
stenen muur. Bakstee ll hceft haar invloed op de maten van het proj ect. De breedte 
van de elementen is eell veclvoud van een baksteen kop m et voegbreedte, en de hoogte 
is een veelvoud van ce ll haks teenhoogte plus voeg. De bakstenen zijn verwerkt in e·en 
Vlaams verband, dit boudt ill dat een hele steen gevolgd wOIdt door een kop en dat 
er op een steen een kop ill het midden ligt. Zo ontstaat een bedd dat wat vertiealer 
oogt. Om de stenen nH~er cruil te laten springen, liggen de voegen onge\~eer vijftien 
milimeter wrruept. Alie baksteeovlakkeo vertonen ceo symmetrisch voegenpatroon; 
op die maruer ontstaat eeo rustig beeld . Tnssen de verscbillende elementen ligt een 
baks teenkop een kopmaat "erruept, waardoor een verticale sehaduwlijn ontst aat tus
sen de elemcntell. 
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perspectief Slraat 
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perspectief Wibautstraat 
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perspec tief Vroli kstraat 
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