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OPGAVE 
aanleiding, ideologie, probleemstelling 

Alvorens speci fiek op het ontwerp 
in te gaan, is het noodzakelijk 
de context te schetsen waarin 
dit afstudeerproject tot stand 
is gekomen. Deze context behelst 
meer dan de fysieke locatie 
alleen; het gezamenlijk deel 
van het onderzoek en ontwerp dat 
reeds in respectievelijk HYBRID 
INFRASTRUCTURES en MASTERPLAN 
RIJNKADE ARNHEM zijn behandeld, 
wordt in dit verslag als intrin
siek deel van die context bes
chouwd. In dit hoofdstuk worden 
de verschillende lagen van de 
locatie theoretisch ui teengezet, 
waarna overgegaan wordt op de 
centrale probleemstelling die 
bij dit afstudeerontwerp gehan
teerd is. 

AANLEIDING 

De locatie van het af
studeerontwerp bevindt zich in 
de omgeving van de Mandelabrug 
en het knooppunt Roermondseplein 
I Blauwe Golven aan de west rand 
van het centrum van Arnhem. Het 
gebied is in eerste oogopslag 
een typische infrastructurele 
ruimte: Verhard, desolaat, mono
functioneel. De twee massieve 
fly-overs die het gemotoriseerd 
verkeer de toegang tot de stad 
verschaffen, doen de belofte 
van een hoogstedelijk karakter, 
maar maken dit niet waar. De 
Mandelabrug stamt uit de Koude 
Oorlog en is ontworpen om zelfs 
tankbataljons de Rijn te laten 
passeren. Uit een ontwerpstudie 
die VDVDV ontwerpers in 2001 [1] 
verrichtte werd duidelijk dat 
de brug de constructieve capac
iteit bezit om ruim twee extra 
bouwlagen te dragen. Het MAS
TERPLAN ARNHEM RIJNKADE gaat uit 
van de gedachte dat door direct 
op en aan de bestaande fly-overs 
te bouwen interessante wissel
werkingen kunnen ontstaan tus
sen infrastructuur en stad. 

Om de potentie van een dergeli
j ke strategie te verkennen, is 
in de eerste fase van het af
studeren onderzoek gedaan naar 
praktij kvoorbeelden waar reeds 
sprake is van een dergelijke 
wisselwerking. Een van de meest 
sprekende voorbeelden zijn de 
hybride gebouwen die door Ate
lier Bow Wow in Made in Tokyo 
(0) in kaart zijn gebracht. Mod-
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erne Japanse steden zoals Tokyo 
kennen geen zwaartepunten in de 
vorm van pleinen zoals tradi
tionele Westerse steden, maar 
ontlenen hun hierarchie aan de 
grootschalige infrastructurele 
netwerken die vervolgens worden 
ingevuld door verschillende ste
delij ke weefsels. Di t stedelij k 
weefsel kan worden beschouwd als 
een leegte, met een hoge mate 
van vrijheid van invulling. Door 
pragmatisme en marktwerking ont
staan soms de meest bizarre com
binaties van functies, gebouwty
pologieen en vormen. De in HYBRID 
INFRASTRUCTURES geanalyseerde 
gebouwen vertonen een zeer di
recte koppeling van infrastruc
tuur en stedelijke functies; een 
highway shopping mall waarbij 
een fly-over over een lengte van 
500 m is ingevuld met een twee
laags shopping mall, het highway 
patrol building waarbij poli
tiepatrouilles door middel van 
een hellingbaan annex parkeer
Ius snel kunnen schakelen tussen 
regionaal en lokaal verkeer, en 
hun woon- en werkruimtes daar
boven, en de car tower waarbij 
een hellingbaan langs de gevel 
van een parkeerstructuur een 
lint van autogerelateerde func
ties (garages, parkeren, car 
wash) tot op het dakniveau be
reikbaar maakt. De voorbeelden 
illustreren een ongebruikeli
jke wisselwerking tussen stad en 
inf rast ructuu r die in Westerse 
steden haast onmogelij k lij kt. 
Ze zij n een grote inspiratie voor 
een ander, nieuw denken over in
frastructuur en de stad. 

De ontwerplocatie wordt opges
pannen tussen het verkeersplein 
aan de noordzij de, de Mandelabrug 
aan de westzijde, de boulevard 
langs de Rijn aan de zuidzijde 
en een bestaand woondomein aan 
de oostzijde. Het kavel maakt 
aanspraak op twee verschillende 
inf rast ruct u rele netwe rken; het 
regionale netwerk dat Arnhem 
met Nijmegen en andere steden 
in de omgeving verbindt en dat 
het kavel op twee verschillende 
hoogtes passeert, en een micro
netwerk van fietsers, voetgang
ers en bestemmingsverkeer dat de 
gehele binnenstad doorkruist en 
het kavel vanuit het straatniveau 
voedt. Het kavel heeft een soort 
hypermobiliteit die men normali-

{1 J 1'~1L: Mandelabrugpro Jeet presenLeert: 
Arnhem aan de Rljn, november, 2001 

[2J Woonboulevards; Huld1.qe positie 
en toekomsLperspecUef, publica-Ue 
1100 fdbcdr i jfschap {)c"rai 7 hnndc 1 J november 
2004, pp. 9 
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ter voornamelijk aan de perife
rie - in de buurt van snelwegen 

toe kent _ Er is gezocht naar 
een programma dat optimaal ge 
bruik kan maken van de infra
structurele mogelijkheden die 
het kavel biedt. Een dergelij k 
programma is gevonden in de vorm 
van de meubelboulevard, en in 
het bijzonder de IKEA. 

Meubelboulevards vallen in de 
categorie grootschalige detail
handelvestigingen . Hoewel er 
voor de meubelboulevard geen 
sluitende def initie bestaat 
(dat te maken heeft met de ont 
staansgeschiedenis en versche 
idenheid van de meubelboulevards 
in Nederland) , hanteert het In 
stituut voor Midden- en Klein
bedrijf (IMK) het criterium van 
'een themacentrum wonen op een 
perifere detailhandelvestig 
ingslocat ie (PDV) met 50 - BO% 
woninginrichting , aangevuld met 
aanbod uit aanverwante branches 
(_ ) en een minimale grootte van 
7.500 m2 winkelvloeroppervlak' 
[2]. Oat meubelboulevards uit 
sluitend in de periferie voorko 
men, is het resultaat van het 
PDV -beleid vanaf de jaren '70, 
dat branches met volumineuze of 
brand- en/of explosiegevaarlijke 
artikelen (zoals woonartikelen) 
de vrij stelling verleende com 
merciele activiteiten te ontwik
kelen in het buitengebied . Naar 
de criteria van het IMK kent Ned
erland tegenwoordig BO (!) per 
iferere detailhandelvestigingen . 
Meubelbouleva r ds oefenen grote 
druk uit op het infrastructurele 
netwerk van Nederland. De groe 
iende automobiliteit en slechte 
bereikbaarheid van deze gebie 
den voor het openbaar vervoer 
zij n daar de oorzaken van . En 
dat terwij 1 niet elk be zoek aan 
de meube l boulevard gepaard gaat 
met grote aankopen waarvoor een 
auto strikt noodzakelijk is . Het 
gevolg is langere files, ook op 
andere dagen dan tweede Paas - of 
Pinksterdag. Een ander gevaar 
van het ontstaan van meer en gro 
tere perifere detailhandelves 
tigingslocaties werd onlangs 
duidelij k bij de beslui tvorming 
over de aanleg van een nieuwe 
mega-shopping-mall (> 100 . 000 m2 
winkelvloeroppervlak) in de per 
i ferie van Tilburg. Omliggende 
steden zoals Breda, Eindhoven 
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en ' s-Hertogenbosch vreesden 
de leegloop van hun stadscentra 
wanneer een commerciiHe activ
iteit in het buitengebied op een 
catchment-area van ruim 150 km 
in doorsnede en 5 miljoen be 
zoekers per jaar uit binnen- en 
bui tenland mikt. Powercenters 
(of category- killers) zij n een 
bedreiging voor het midden- en 
kleinbedrij f. De solitaire 10-
catie van veel grote meubelbou
levards maakt het 10k ale onderne
mers lastig concurreren. 

IDEOLOGIE 

Het ontwerp van nieuwe winkel 
centra en meubelboulevards heeft 
een sterk raakvlak met het uit 
gangspunt van hoge dichtheid 
dat in het MASTERPLAN ARNHEM 
RIJNKADE is gehanteerd. Concen
tratie van functies maakt steden 
(visueel) spannender, com 
pacter, efficienter en bovenal 
duurzamer. De introductie van 
een grootschalig, pe r ifeer c om 
mercieel pr ogramma in een bin
nenstedelij ke omgeving is daar 
toe een mogelijke strategie. 
Een meubelboulevard die per fi 
ets of te voet te bezoeken is, 
betekent een beperking van het 
aantal autobewegingen in en om 
steden. Wanneer een meubelbou 
levard is aangesloten op een 
effectieve openbaarvervoers
verbinding betekent di t tevens 
een drastische reductie van het 
aantal benodigde parkeerplaatsen 
- een duur grondgebruik in ver 
dichtende steden [3] . De strat 
egie is bovenal een streven naar 
compacte duurzame steden. 
Door concentratie van functies 
worden infrastructurele verbind 
ingen korter, ruimte schaarser 
en het ruimtegebr uik (noodged 
wongen) efficienter . Het model 
is daarnaast op economisch ge 
bied duur zaam: Kleinere, lokale 
ondernemingen krijgen de kans 
om te profiteren van de be 
zoekersstromen die trekkers als 
IKEA, Gamma of Praxis genereren 
(een tact i ek die bij de plan
ning en het ontwerp van shopping 
malls reeds sinds de j aren ' 70 
gemeengoed is). Tenslotte bli
j ft het buitengebied vrij voor 
landschap en natuu r, en biedt 
daarmee een oplossing voor het 
pregnante vraagstuk van verrom
meling van het snelweglandschap. 

De afstudeeropgave is daarom als 
voIgt gedefinieerd: 

Op welke manier kan 
de introductie van een 
grootschal ig. perifeer. 
commercieel programma 
in een binnenstedelijke 
context aanzetten tot 
interessantere. compactere 
meer duurzame steden? 

! 3/ tr .lS eel") u/eetal pf'ak U jkvoorbeelden 
!'/aariJ:"! blij kt det de aanslui ting van 
g('()otsc:flaliyn (:offlm("'i.:i(·~lf! proyrafTlfli:1's Op 
r unc ~ion~le o.oenbaarvervoersverbind.lnqen 
een drastische reduclie van he! aantal 
(J,Jrkccrplaatscn op7cvcrr. a. ()oar middc7 
van ecn vcrpl~(;tlto r:tto(; trap{JCwtagv Vi::lll 
de ves~ .iging 'Ian grootschalige commef'cl ele 
p"'ogrorrrna 's 1 n het bu i tcngcb i EJd voor 
mitluf!fI en klf.'intw(Jr'i] t in Lomlon is IKEA 
"{ eqem .... oordiq qedwonge/l kle.lnere commerciele 
vestigingen op le r.ichlen in stadscentra. 
Her resIJltai1t is (Iat (Ie pi:wk(~n"fI(Jfm vall deze 
lK~A'S (Loals in SouthllampLon) dras t J. sch is 
verlaagd. b . In het OnLv.-erp va or een nieuw 
'IIi nkc 7 ccntrum!7wcmbnd / hare 7 / eongrcsccntrum 
van OU hand van Ddniel LiotmskLn(t i n Zur'l ch, 
met een openbaarver~'oersverbinding die de 
b070ckcr in 8 minutcn n.1ar hr. t centrum firm 
cJo stat! t)f'(mgt, ~s de parker~,.n(}"ffI VH('j~~g(/ 

naar 1 auto per 40 m? '/IVO , waar 25 m" meestal 
de norm is . 









MICROSTEDENBOUWKUNDIGE ORGANISATIE 
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is ontworpen. In Forum [6] 
beschrijft Janny Rodermond 
hoe de ontwerpfase van het 
project gepaard ging met hevige 
discussies over de toekomst 
van de (Arnhemse) binnenstad; 
was in het stadscentrum louter 
plaats voor stedelijke functies 
(hoogwaardige commerciele 
dienstverlening, kantoren), of 
diende binnensteden tevens ruimte 
te laten om te wonen? Van den 
Broek en Bakema opteerden voor 
het laatste; in het ontwerp is 
het wonen ondergebracht op een 
opgetild plateau dat door middel 
van trappen en bruggetjes met 
het omliggende stedelijk weefsel 
is verbonden. Onder het plateau 
zijn kleine bedrijfsruimtes, 
binnenplaatsen, ateliers, en 
is ruimte om te parkeren. 
De verspringende schake ling 
van woonblokken genereert 
korte straatjes, pleintjes en 
doorzichten naar de omliggende 
stad. De beoogde mix van 
functies is na 40 jaar nog steeds 
intact; de bedrijfsruimten en 
binnenplaatsen worden gebruikt 
door onder andere een bouwbedrijf 
en een kunstencentrum, in de 
randbebouwing vindt men diverse 
horeca en een gaysauna . In het 
(micro) stedenbouwkundig plan is 
getracht zoveel mogelijk van 
deze bestaande context intact 
te laten . Een dergelij ke keuze 
is niet gestoeld op nostalgie 
of architectuur-historische 
bewaarzucht; een klein schandaal 
met een van de belangrijkste 
financiers van het project zette 
de uitwerking van het woondomein 
zodanig op losse schroeven 
dat zelfs Van den Broek en 
Bakema in latere fase aangaven 
teleurgesteld te zijn in de 
architectonische kwaliteit van 
het eindresultaat . Wat wei van 
belang is, is dat de introductie 
van een grootschalig commercieel 
programma de (programmatische) 
veelzijdigheid van het bestaande 
stedenbouwkundige blok niet 
zou moeten ondermij nen . Behoud 
staat garant voor sociale en 
economische duurzaamheid . 

In dit afstudeerontwerp is het 
programma van de IKEA als 
meest solitaire, monofunctionele 
en homogene versie van het 
meubelboulevardprogramma 
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als uitgangspunt genomen. Het 
programma is opgevat als een 
aanvulling op de bestaande 
mix van functies op de 
ontwerplocatie. Om een goede 
menging tussen de bestaande 
(kleinschalige) functies en de 
nieuwe (grootschalige) commercie 
te bewerkstelligen, is aan het 
meubelboulevardprogramma een 
tweetal programmaonderdelen 
toegevoegd; (a) kleinschalige 
commerciele functies in de vorm 
van kiosks, bedrijfsruimten voor 
startende (ontwerp)bureau's en 
winkeliers, en (b) woningen. 
De focus van de meubelboulevard 
verschuift hiermee van een plek 
waar men enkel komt om producten 
te kopen, naar een plek waar 
men ook kleinere commerciele
en ontwerpactiviteiten die aan 
het wonen gerelateerd zij n kan 
opzoeken, tot een plek waar zelfs 
gewoond wordt . 

ORGANISATIE LOGISTIEK 

Het programma is ondergebracht 
in een langwerpig volume dat 
parallel aan de fly-over is 
geplaatst. Het ontwerp maakt 
aanspraak op de infrastructurele 
netwerken (regionaal en lokaal) 
aan weerszijden van het kavel, 
en verknoopt deze met elkaar: 
Een open bare route verbindt 
het straatniveau (P 0 mm) 
met de hoofdroute van het 
stedenbouwkundig plan die boven 
het brugdek loopt (P + 16000 mm). 
Het commerciele volume is als het 
ware uitgehold om een dergelijke 
route te kunnen faciliteren. De 
interne structuur van deze ruimte 
wordt in de volgende hoofdstukken 
zowel theoretisch als in het 
ontwerp nader toegelicht. 

De plaatsing van het steden
bouwkundige volume is zodanig 
dat een nieuwe voetgangersstraat 
ontstaat die het verkeersplein 
verbindt met de boulevard langs 
de Rij n. De gevelrooilij n van het 
aansluitende stedenbouwkundige 
blok wordt op twee plekken 
geopend . Het bestaande blok wordt 
hierdoor in staat gesteld haar 
inwendige ruimtelij ke kwali teiten 
van hoven, doorkij kj es, aan
en uitbouwtjes prijs te geven. 
Openbare routes over, door en 
onder het blok vergroten de 
aanhechting van het nieuwe 

volume aan de bestaande stad . 
Morfologisch werkt het nieuwe 
volume als een opmaat van de 
kleinschalige, gefragmenteerde 
bebouwing van het woondomein, naar 
de grotere, massieve volumes op 
het brugdek. Drie hoogteaccenten 
(een woonblok op het dak 
van de meubelboulevard, een 
torenvolume en een automatische 
parkeergarage) geven het blok 
een stedelijker karakter. 
Het woondomein is momenteel 
door middel van een bruggetje 
met de binnenstad verbonden. 
Om ervoor te zorgen dat de 
grote bezoekersstromen die een 
woonboulevardprogramma zal 
aantrekken de intimiteit van 
het woondomein niet nadelig 
zal beinvloeden, is een 
sluiproute ontwikkeld die het 
winkelpubliek vanuit de stad 
onder het woondomein door naar 
de nieuwe straat en de ingang 
van het meubelboulevardprogramma 
leidt. Op de binnenplaats worden 
bestaande en nieuwe programma's 
tegenover elkaar gepresenteerd: 
Het bestaande woondomein, het 
meubelboulevardprogramma, de 
nieuwe straat, een kleine 
binnentuin, het torenvolume 
met kleine expositieruimten 
en lezingenzaal, parkeren 
en fietsenstalling ( ... ). De 
infrastructuurvoorgemotoriseerd 
verkeer is aan de westzijde 
van het ontwerp opgelost. In 
het stedenbouwkundig plan is 
vastgelegd dat de fly-over wordt 
opgesplitstintweeonafhankelijke 
routes: Een dek voor het doorgaand 
verkeer dat direct aansluit op 
het cent rum van Arnhem, en een 
voor het bestemmingsverkeer 
dat met een lange ius het 
hele plangebied voedt. Beide 
routes zij n vierbaans . De 
bestemmingsverkeerroute passeert 
het kavel op twee niveaus: Een 
keer ter hoogte van het bestaande 
brugdek (op P+9000 mm), een 
tweede keer op maaiveldniveau 
(P 0 mm). Parallel aan de 
bestemmingsverkeerlus is onder 
het brugdek een vierlaags 
parkeerdek gepland met een 
capaciteit van ruim vierhonderd 
auto's (1 parkeerplaats 
per 45 m2 wvo). Vanuit de 
bestemmingsverkeerroute is 
tevens toegang tot het onderste 
niveau van de parkeergarage waar 
de bevoorrading van een naburig 
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THEORETISCH KADER 
winkeltypologieen, interioriteit, captiviteit, surface effect 

In het vorige hoofdstuk is be
schreven hoe het ontwerp aan
takt op de region ale en lokale 
netwerken aan weerszijden 
van het kavel en deze lAet el
kaar verknoopt _ In het hOlloge
ne winkelvolulle is een ui thol
ling - een ruillte - gellaakt die 
een openbare route facili teert 
waarllee het straatniveau lIet de 
hoofdroutes van het stedenbou
wkundig plan boven het brugdek 
met elkaar worden verbonden. 
Aan de route zij n tevens bush
altes op het brugdekniveau en 
de parkeergarage aangesloten. 
De koppeling van de verschil
lende netwerken geeft de ruillte 
een infrastructureel karakter. 
De schake ling van een groot com
lIercieel programma roept daar
entegen eerder associaties op 
met hedendaagse stedelijke win
kelcentra of shopping lIalls. Ge
durende het afstudeerproject is 
in zowel woord als beeld onder
zocht wat het karakter van deze 
openbare route zou kunnen zijn, 
welke rol het aangrenzende pro
grallma daarin speelt, en wat de 
potentie voor de openbare route 
kan zijn voor de cOllmercie, de 
bezoeker of de stad. Dit hoofd
stuk is een theoretische verken
ning van het begrippenkader dat 
bij het ontwerp van de openbare 
route en cOllllerciele progralllla 
is gehanteerd. 

Het ontwerp van winkelcen
tra, meubelboulevards of andere 
grootschalige retailprogramma's 
is een discipline die in de ar
chitectuur niet altijd v~~r vol 
wordt aangezien. Commercial
isme, cost-efficiency en popu 
lisme zouden de ontwerpprak 
tij k van dergelij ke opgaves te 
zeer overheersen. Een dergelij k 
standpunt doet het ontwerp van 
retailprogramma's tekort en is 
een onderschatting van de rol 
van commercie in steden . Han
del en urbanisatie zijn nauw met 
elkaar verbonden; steden ont 
stonden vaak op plekken waar 
handelsroutes elkaar kruisden. 
Marktplaatsen ontwikkelden zich 
tot stedelij ke kernen met een 
grote aantrekkingskracht op an
dere stedelijke functies, van de 
Griekse agora tot de negentiende 
eeuwse markthallen. Winkelty
pologieen zij n in de afgelopen 
eeuwen enorm geevolueerd. Het is 
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een testament aan het aanpass
ingsvermogen aan sociaal-econo
mische veranderingen, culturele 
verschillende en nieuwe mark
ten. De relatie tussen het com
merciele en het openbare dome in 
is hierbij in een ander daglicht 
komen te staan. 

WINKELTYPOLOGIEEN 

In Rem Koolhaas' Harvard De
sign School Guide to Shopping 
(5) beschrijft John McMur
rough de historische ontwikkel
ing van winkeltypologieen in de 
meest gesimplificeerde vorm als 
formele manipulaties en combi
naties van punt, lijn en vlak; 
de enkele winkel (of boutigue) 
representeert de basis unit v~~r 
het winkelen, of punt; de mall 
(en voorgangers, de arcade en de 
stoa) representeren de lineaire 
accumulatie van winkelpunten; 
en het warenhuis ( ... ) represen
teert de extrusie van de winkel 
in aIle richtingen, in een veld, 
een vlak van consumptie.' [9] 
Van punt naar lijn naar vlak kan 
men tevens spreken van een toen
emende bewegingsvrijheid voor de 
consument; kiosks, bakkerij en 
of apotheken zijn voorbeelden 
van kleine, singuliere winkels 
waarbij de klant wordt gehol
pen door een verkoopmedewerker 
achter een toonbank. In malls, 
arcades en passages zijn enkele 
winkels (al dan niet met zelf
bediening) lineair geschake
ld waarbij consumenten worden 
verleid het winkelinterieur te 
betreden. De opkomst van luxe
goederen gaat gepaard met de op
komst van warenhuizen waarbij de 
consument de volledige vrijheid 
wordt gegeven zichzelf door het 
winkellandschap voort te bewe
gen. Meubelboulevards zoals IKEA 
laten de consument weliswaar 
vrij zich tussen het bij na mu
seaal uitgestalde koopwaar rond 
te lopen, ware het niet dat de 
routing strikt is geregisseerd. 
In het gesloten winkelinterieur 
wordt de consument op uiterst 
nauwgezette wijze langs het to
tale assortiment geleid en op 
het juiste moment van de juiste 
prikkels voorzien om het koopge
drag te beinvloeden. 
Het principe van het hedendaagse 
winkelen - of shopping - berust 
op de paradoxale tegenstell-

ing van de limiet en het exc
es. De limiet verwijst naar de 
noodzaak van commercie altijd 
een duidelijke ruimte af te bak
enen; de winkelruimte die wordt 
gehuurd, een specifieke markt 
waarop wordt ingezet, reclame 
die voor het product wordt ge
maakt, personeelsbeleid en pro
tocol opgesteld. Winkels bestaan 
slechts bij gratie van de limi
et; winkel X verkoopt product
type Y op locatie Z, en doet dat 
het liefst beter dan de concur
rent. De tegenhanger van de lim
iet is het exces; shoppen (an
ders dan boodschappen doen) is 
als een viering van welvaart en 
luxe, als een klein event. Het 
is aantrekkelijk de termen lim
iet en exces te vertalen naar 
meer bouwkundige termen plaats 
en actie, of typologie en pro
gramma. Dit is echter een over· 
simplificatie van de manier wa 
arop beide begrippen doordrongen 
zij n in aIle aspect en van het 
shoppen. Winkels onderscheiden 
zich niet doordat zij continu 
andere producten aanbieden dan 
de concurrent, maar doordat ze 
de illusie creeeren dat binnen 
de overgrote massa aan product en 
zeer grote verschillen (stij 1, 
merk, kwaliteit, prijs) bestaan, 
terwijl dat eigenlijk niet zo is. 
Het het principe van limiet en 
exces laat zich beter vertalen 
naar de metafoor van de machine 
en het theater. [10] Hedendaagse 
shoppingmalls zij n als theaters 
waarin consumenten voortdurend 
moeten worden verleid, vermaakt 
en verbaasd teneinde een omzet te 
behalen, terwijl onderhuids, net 
achter de oppervlakte waar men 
het niet kan zien maar weI kan 
voelen, een gedisciplineerde, 
onophoudelij ke en onvermoeibare 
organisatie als een machine aIle 
gebeurtenissen nauwgezet regis
seert. Dit is exact waar de meest 
kenmerkende verandering die win
keltypologieen hebben ondergaan 
optreedt: Een toenemende mate 
van interioriteit. 

INTERIORITEIT 

Interioriteit is een begrip dat 
sterk samenhangt met territoria
lise ring van de publieke ruimte, 
macht en controle. In Without and 
within beschrij ft Mark Pimlott 
de manier waarop stedelijke pub-
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zicht op de lucht belemmerden en 
vervingen door een zachte, po
etische lichtkwaliteit _ 'Ar
cades waren werelden op zich
zel f, evocat ieve inter ieurs die 
door zowel Charles Beaudelaire 
in de late negentiende eeuw en 
Walter Benjamin in de vroege 
twintigste eeuw werden gekara
kteriseerd als droomwerelden.' 
[12] De typologie van de arcade 
was uitermate geschikt voor an
dere programma's en gebruiken. 
'_de middelen om interne ruimte 
te distribueren en controleren 
( ... ) maakte het vocabulaire van 
de arcade - de syntax - centraal 
voor de organisatie, het ge
bruik en het beg rip van publieke 
gebouwen in het Europa van de 
negentiende eeuw' [13]. Sociaal
economische veranderingen in ex
plosief groeiende steden leidden 
tot een schaalvergroting van het 
model van de arcade tot monumen
tale proporties, zoals de Galleria 
Vittorio Emmanuelle II in Milaan, 
waarbij de volledige ruimte tus
sen vier afzonderlijke bouwblok
ken werd ingevuld met een overdekte 
passage, die in het kruispunt bek
roond was met een reusachtige koe
pel van staal en glas. 
De Europese warenhuizen en arcades 
zouden als voorbeeld dienen voor 
grote publieke interieurs van de 
Amerikaanse stad. Industriali
sering van de textielindustrie 
leidde al eerder tot massapro
ductie en het ontstaan van grote 
warenhuizen in grote Amerikaanse 
steden_ 'De schaal van de pro
ductie werd gereflecteerd in de 
( ... ) distributie en verkoop' [14] 
van allerhande textiel; Waren
huizen besloegen vaak meerdere 
verdiepingen van gehele stedeli
j ke blokken, en boden de con
sument naar Europees voorbeeld 
een hele interne wereld van de 
meest fantastische producten, 
spektakel en entertainment. Pub
lieke winkelinterieurs waren 
voornamelijk private ondernem
ingen van machtige ondernemers, 
die hun publieke diensten in de 
vorm van commercie, vermaak maar 
ook openbare infrastructuur aan 
de stadsbewoners aanboden in 
ruil voor hun arbeid, civiele 
gehoorzaamheid en consumptie. 
Het Amerikaanse warenhuis re
flecteerde de machtsposi tie van 
private ondernemers in de Ameri
kaanse stad en is te be schou -
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wen als een directe poging tot 
controle over de stad en haar 
inwoners. De ongecontroleerde 
groei van veel Amerikaanse steden 
maakte dit niet gemakkelijk: 'De 
stad bleef verstopt, en bevatte 
altijd de potentie voor geweld.' 
[15] Steden waren broeiplaatsen 
voor ziekte, alcoholisme, ra
ciale intolerantie en opstanden. 
Men zou het het antwoord uitein
delijk vinden buiten de stad, in 
het region ale winkelcent rum, in 
de suburb. 

De layout van de eerste subur
bane shopping malls werd bepaald 
door de economische prestaties. 
De explosieve groei van dit ge
bouwtype maakte het mogelijk op 
grote schaal te experimenteren 
met typologie, vorm, route en 
uitstraling. Veel van de eerste 
shopping malls werden ontworpen 
geemigreerde Weense architect 
Victor Gruen. Gruen beschouwde 
het region ale winkelcent rum als 
een kans voor een geheel nieuwe 
vorm van (suburbane) stedelijk
heid. Zijn ontwerpen gaan uit 
van een strikte scheiding van 
gemotoriseerd verkeer en voet
gangersdomeinen, maar een hoge 
mate van functiemenging (com
mercie, horeca, dienstverlening) 
op het maaiveldniveau. Gebouwen 
werden gegroepeerd om netwerken 
van passages en hoven, gevuld 
met kunstig vormgegeven plan
tenbakken, kiosken, fontein
en en kunst. De ruimte tussen 
gebouwen beschouwde Gruen als 
semi-openbaar, maar in werkeli
jkheid werd deze nauwlettend in 
de gaten gehouden door de win
keleigenaren; teneinde de gemid
delde bezoeksduur en daarmee de 
winkelomzet te verhogen diende 
de openbare ruimte vooral pret
tig en voorspelbaar te zijn. 
De controle over het openbare 
dome in werd al snel opgevoerd; 
winkeleigenaren en ontwikke
laars bepaalden het vestigings
beleid voor nieuwe huurders, de 
architectuur en programmatische 
invulling van het voetgangers
domein en de activiteiten die 
daar plaatsvonden. Soms werden 
beveiligingsbedrijven ingehu
urd om ongewenste types - armen, 
zwervers, minderheden, eenieder 
die niet in het klantenprofiel 
paste en een vlotte doorstroming 
van de consumptie in de weg kon 

staan - de toegang te ontzeggen . 
De ontwikkeling van de air-con
ditioning in de jaren '60 leidde 
tot een geheel nieuwe vorm van 
controle; die over het klimaat. 
In het ontwerp voor het South
dale Center in Edina, Minneso
ta, stelde Gruen door de extreme 
weersomstandigheden van het con
tinentale klimaat een complete 
overkapping van het straatniveau 
voor: Het eerste suburbane win 
kelinterieur was geboren. Het 
natuurlijke verloop van het kav 
el maakte tevens de introduc
tie van een gesloten winkelroute 
over twee bouwlagen mogelij k. Het 
ontwerp van Southdale moest het 
winkelend publiek het idee geven 
rond te lopen in een straat en 
marktplaats tegelij kert ij d. Het 
interieur, afgeschermd van de 
buitenwereld, was 'volledig vrij 
elke inrichting die de ontwer
pers, ontwikkelaars of eigenaren 
wensten in te zetten, zolang het 
de winstgevendheid niet in gevaar 
bracht.' [16]. Gruen beargumen
teerde dat een 'klimatologis
che gereguleerd en architectur
aal gecontroleerd interieur de 
status van de shopping mall als 
de preferabele setting voor het 
publieke leven, sociale inter
actie en consumptie zou beves
tigen.' [17] Southdale zou di
enen als het prototype voor aIle 
shopping malls uit de jaren '60 
en '70: Geinterioriseerd, gecon
ditioneerd en gecontroleerd. 

Bij de massale trek naar de sub
urb hadden Amerikaanse binnenst
eden inmiddels een groot deel van 
hun (retail) activiteit verlo
ren . Een tweetal ontwikkelingen 
zouden deze ontwikkeling in de 
j aren . 70 enigszins afremmen : Ten 
eerste verplichtte een strengere 
mileuwetgeving als gevolg van de 
energiecrisis ontwikkelaars ve
rantwoording af te leggen over 
het (fossiele) energieverbruik 
van suburbane retaillocaties. 
Ten tweede spreekt Pimlott van 
de opkomst van een nieuw con
servatisme in de stadsplanning 
(gevoed door het werk van onder 
andere Jane Jacobs) die de waar
lozing van het stadscentrum en 
de verafgoding van de automobi
liteit aan de kaak stelden en 
een terugkeer naar de 
economisch als sociaal 

zowel 
hech-

tere organisatie van het tradi-



tionele straatleven bepleitten. 
'[ ... ]stadscentra zochten naar 
manieren om zowel het vluchtige, 
forensende publiek langer vast 
te houden als het retailprogram
ma waarop de stadseconomie was 
gebouwd uit te breiden. Paradox
aal genoeg diende het model van 
het suburbane winkelinterieur -
dat verantwoordelijk was geweest 
voor de neergang van de binnen
stad - bij deze ontwikkelingen 
als voorbeeld; '[ ... ] spektakel en 
entertainment werden centrale 
motieven. Alsof door omstan-

Idigheden tot het interieur vero
ordeeld, bloeiden historische 
referenties [ ... ] op; zo ook in
terne phantasmagoria, het laby
rint en andere omgevingen ger
icht op programma's van vermaak 
[18]. Interiorisering werd een 
vee 1 toegepaste strategie voor 
revitaliseringsprojecten van 
veel grote (Amerikaanse) binn
ensteden vanaf de jaren '70, zo
als in New York, Denver, Bos
ton of Philadelphia. Ze werden 
gekenmerkt door de ad-hoc uit
breiding van extensieve voet
gangersnetwerken door middel 
van commerciele passages. Func
ties die net buiten het plange
bied vielen werden simpelweg aan 
aIle ontwikkelingen toegevoegd, 
als een enorme stedelij ke col
lage, een eindeloos interieur. 
Door de toevoeging van leisure 
(bioscoop, zwempa radij s, ij s
baan, skihal) werden deze om
gevingen in de jaren '80 steeds 
beter in staat totaal afgesneden 
van hun omgevingen te functio
neren. In de shopping malls van 
Jon Jerde - een toonaangevend 
architect van hedendaagse win
kelinterieurs - wordt commercie 
gepositioneerd als een beleving, 
een experience. Het commerciele 
succes van deze plekken berust 
op de captiviteit van het win
kelinterieur; shopping wordt 
een activiteit die buiten het 
dagelijks leven plaatsvindt, als 
een festivitei t. Het model van 
het hybride shopping mall/theme 
park is een oneindig interieur 
waarin stimulatie, amusement, 
entertainment, glamour en fan
tasie de overhand hebben, zo
als in het casino op de Las Ve
gas Strip. Van aIle stedelij ke 
interieurs is de hedendaagse 
vliegveldterminal misschien weI 
de meest uitgebreide en extreme 

variant; in geen enkel ander 
interieur is de bezoeker aan 
een striktere controle onder -
hevig dan bij de doane op het 
vliegveld. Na het passeren van 
enkele checkpoints ontvouwt zich 
een eindeloze wereld van vaak 
enorme terminals, gang en en pas -
sages. Het hedendaagse vliegveld 
kent het voorzieningenniveau en 
personeelsbestand van een kleine 
stad. Een gemengd programma van 
commercie, dienstverlening en 
zelfs museau biedt zich vaak 24 
uur per dag aan de bezoeker aan. 
Door middel van roltrappen, air 
conditioning, wegbewij zer ing en 
luchtsluizen wordt de commer 
cie tot in de gesloten cabine 
van het vliegtuig opgerekt. De 
status aparte van het interieur 
manifesteert zich in de belofte 
van een ononderbroken, tax -free 
shoppen. 

Rem Koolhaas doet in de Harvard 
Guide to Shopping uitgebreid be 
klag over de zeer tijdelij ke aard 
van dergelijke ruimten; 'Junk 
space is wat achterblij ft nadat 
de modernise ring zijn loop heeft 
genomen. ( ... ) Als space- junk het 
menselijke afval is dat het uni 
versum vervuil t, is junk -space 
het residue dat de mens achter
laat op de planeet.' [19] Junk 
space is de generieke stad op de 
schaal van het gebouw, en maakt 
elke architectuur onmogelijk; 
' waar architectuur gebouwen sc 
heidt, maakt air-conditioning 
ze weer aan elkaar [20].' Pim
lott bekritiseert vooral de hoge 
mate van controle die dergeli
j ke omgevingen kenmerkt; De ( ... ) 
straat is een ruimte van pri 
vate en civiele representaties, 
en prooi van hun manipulaties. 
In de straat blijft de impressie 
van vrijheid aanwezig ondanks de 
immersie in een publieke ruimte. 
( .. , ) Het interieur dat het Crys · 
tal Palace biedt, waart zich vrij 
van conflicterende representat· 
ies; alle effecten zijn gericht 
op de realisat ie van een type 
gedrag' [21]. De kritiek van 
Pimlott en Koolhaas is terecht. 
Door de eindeloze proliferatie 
van het winkelinterieur in zoW · 
el suburb als binnenstad lij kt 
shopping soms een synoniem te 
zijn geworden van stedelijkheid, 
dan niet de vervanging ervan. 
De commercie grijpt aIle mid · 

17;!} Ma r k J1iml otL, Without dnc.i Wl Lhin j 

Epl sode Publishers, 2001, pp. /3U 

1 73} iDid., pp. 13'/ 
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In het geval van Boromini be
spreekt Benj amin het S. Carlo 
alle Quattro Fontane uit 1682. 
Benjamin haalt daarbij een 
schets van de plattegrond aan 
die Boromini voor het ontwerp van 
het kerkje maakte. Op de schets 
is te zien hoe de contouren van 
de plattegrond met twee dikke, 
gekromde lijnen zijn aangezet. 
Zoals Bernini's David te verk
laren valt door middel van het 
idee van het kortstondige mo
ment tussen vasthouden en los
laten van de katapult, beargu 
menteert Benj aming dat de gehele 
ruimtelij kheid van de kerk te 
verklaren is vanuit de twee li
j nen in die schetsplattegrond. 
'De gekromde lijn (curvilin
ear) introduceert ( ... ) interne 
en externe volumes die de dis
tributie zij n van programmeer
bare ruimte.· Welke functies 
dat precies zij n, is hier niet 
van belang: 'Wat ertoe doet, is 
dat de lijn begrepen wordt als 
dat wat volume distribueert. (De 
lijn) presenteert element en die 
op een gegeven moment en voor 
een specifieke reden de bestem
ming nis (volume) of wand of 
kolom gegeven kan worden.' [23] 
Er is geen onderscheid tussen 

Iconstructie of decoratie; er is 

l

enkel surface. 
Het be lang van het werk van 
Adolf Loos voor een geschiedss
chrijving van het oppervlak in 
de architectuur ligt besloten 
in diens geschriften over het 
ornament. De verwerping van het 
ornament beschouwt Benjamin als 
een belangrijke stap naar de 
centraliteit van het opperv
lak in de architectuur. Wat men 
bij Loos kan toevoegen zijn de 

I

ruimtelijke ordening van het 
Raumplan: De 'volumet r ische 
juxtapositie en interpenetratie 
die resulteert in het ontstaan 
van verschillende volumetrische 
condities' [241 en het idee dat 
de functionele organisatie, de 
sfeer en het gebruik van een 
ruimte besloten ligt in de 
bekleding (Bekleidung) van de 
oppervlakken vloeren, wan
den, kolommen - die die ruimte 
omsluiten. Loos' claim dat het 
interieur van het huis alles zou 
moeten prij sgeven, terwij 1 het 
exterieur 'stom' blij ft, houdt 
in dat een wand in principe niet 
uit een , maar feitelijk uit 

twee oppervlaktes bestaat, die 
elk een andere kwaliteit kunnen 
worden toebedeeld. 
De notie van het surface effect -
het oppervlak als een obj ect dat 
programmeerbare ruimte, func
tionele aspect en of architec
tonische element en distribueert 
- werpt een ander licht op de 
kritiek op het het hedendaagse 
winkelinterieur. Het oppervlak 
heeft geen sociaal-economis
che affiniteit, geen ideolo
gische pretentie of poli tieke 
voorkeur. Interiorisering door 
middel van het oppervlak is niet 
langer een kwestie van macht of 
controle, maar een kwestie van 
het genereren van een functio
nele, ruimtelij ke of sferische 
potentie: Een potentie die soms 
in dienst staat van de beslo
tenheid van een woning, soms 
van de captiviteit van een win 
kelinterieur of dan weer van de 
Qpen~ej~ v~n ~~n pu~llek dom~jn 

- aan weerszijden van eenzelfde 
oppervlak, oneindig dicht tegen 
elkaar. 

Interiorisering door mid
del van het oppervlak is 
niet langer een kwestie van 
macht of controle. maar 
een kwestie van het gener
eren van een functionele. 
ruimtelijke of sferische po

~ 
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ONTWERPBESCHRIJVING 
openbare route, IKEA, woondomein, gevels en materialisering 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet 
hoe het theoretisch kader is in
gezet in het ruimtelijk ontwerp 
van de openbare route en de meu
belboulevard_ 

In het antwerp zijn drie aan el
kaar gerelateerde structurer
ende principes aan het werk. De 
eerste is de logistieke organi
satie van het parkeren, de expe
ditie en de aansluiting van het 
gebouw op de aanwezige steden
bouwkundige netwerken. Oit on
derdeel is in een vorig hoofd
stuk reeds behandeld. De twee 
andere organisatorische princi
pes betreffen respectievelij k 
(a) de openbare route door het 
commerciele volume en de schake
ling van het programma aan deze 
route, en (b) de interne routing 
en organisatie van de IKEA. Naar 
analogie van het in het vorige 
hoofdstuk behandelde theorie, 
zij n de openbare route en het 
IKEA-programma opgevat als twee 
entiteiten die beiden een mate 
van interioriteit bezitten wa
arop een succesvol functioneren 
als open bare plek in de stad of 
als winkelinterieur berust. Zo
als Andrew Benjamin het ontwerp 
van S. Carlo aHe Quatt ro Fon
tane verklaart vanuit het princ
ipe van een lijn als oppervlak 
dat de ruimtelij ke distributie 
van architectonische element· 
en reguleert, is gezocht naar 
een element dat een dergelij ke 
st ructuur biedt bij het ontwerp 
van de openbare route en aanslu
itende winkelvloeroppervlak. 
Oat element is gevonden in een 
tweet al s pecif ieke ref e rentie s; 
De eerste is de barokke stad Ra
gusa, die eerder in dit verslag 
aan bod is gekomen, de tweede 
het hedendaagse ontwerp voor een 
(klein) winkelcentrum van MVROV 
in Tokyo Omotesando, Japan. 

Barokke steden tonen een op
merkelij k gemakkelij ke omgang 
met de grote hoogteverschillen 
van de heuvels waarop ze gebou
wd zij n. De lange, ceremoniele 
trappengang is een terugker
end thema in steden als Noto, 
Caltagirona, Ragusa en Modica. 
Ze dienen niet aIleen als een 
functionele verbinding tussen 
dal en top, maar ook als visuele 
manifestatie van de hierarchis
che ordening die de introduc-

P26 

tie van de trap in het stedelijk 
weefsel teweegbrengt. In Ragusa 
zij n trappen zo breed als een 
straat. Ruimtelijk worden geslo
ten, naar binnen gekeerde mo
menten afgewisseld door wij dse 
vista's over de stad daaronder, 
en de eerde belopen route daar
onder. De ceremoniele trap heeft 
een vertragende werking die er
voor zorgt dat de aangrenzende 
gebouwen op een zorgvuldige wi
jze aan de passant worden gein
troduceerd. De overgang tussen 
het interieur en het exterieur 
wordt hierdoor opgerekt, als op 
een drempel. 

In het antwerp voor Gyre in 
Omotesando, Tokyo, heeft MVRDV 
een openbare routing in de gevel 
van de shopping mall opgenomen. 
Door een vijftal gestapelde doz
en ten opzichte van elkaar te 
roteren ant staat een ruimtelijke 
sculptuur waar door middel van 
scherpe snedes en ui tkragingen 
een openbare route in de gev
el is uitgehouwen. De verschil
lende rotaties van het hoofdvol
ume stellen het gebouw in staat 
de verschillende richtingen van 
de dichte stedelijke context in 
zich op te nemen en een vervolg 
te geven langs de gevel naar de 
dakterrassen op de uitkragende 
bouwdelen, terwij 1 het interes
sante uitzichten op de stad ge
nereert. Anders dan andere flag
ship stores in Dmotesando doet 
Gyre een handreiking naar de om
geving en nodigt het publiek uit 
het commerciele programma op een 
ongebruikelijke, verticale wijze 
te benaderen, te betreden en te 
gebruiken. 

In de hieropvolgende para
grafen wordt zal het ontwerp per 
deelaspect worden toegelicht. 
De relatie tussen deze aspecten 
wordt door middel van isometrische 
schema ' s aan het einde van dit 
hoofdstuk getoond. 
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of de lift naar het woondomein 
op het dak , of vervolgt de route 
naar de machinekamer of het s te
delij k park in het ontwerp van 
Rick ten Doeschate, of de brug 
bebouwing die naar andere kant 
van de Rijn leidt . 
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GEVELS EN MATERIALISERING 

In het ontwerp van de gevel is het 
concept van het surface effect 
op een directe wij ze ingezet: 
de gevels zijn niet opgevat als 
een ob j ect met een massa, maar 
als een scherm dat met strakke 
hoeken om het hoofdvolume is 
gevouwen. Het scherm is bekleed 
met verschillende materialen; 
een staalplaat waarvan de 
verticale profile ring naar de 
hemel toe verloopt naar nul, een 
geglazuurde steen in gestapeld 
verband, en structurele 
beglazing. Het scherm reageert 
op verschillende manieren op 
stedenbouwkundige condities 
of programmatische eisen, en 
creeert daarmee potenties voor 
het gebruik van de ruimte die 

P46 

ze definieert; Strakke snedes in 
de plint en de etalagegang in 
de oostgevel genereren respec· 
tievelijk toegang en uitzicht 
(over de stad, of in het 
interieur), grote gevelopeningen 
laten daglicht in de woningen toe. 
Op sommige plekken is het scherm 
geperforeerd; hetwinkelinterieur 
wordt op subtiele wijze verlicht 
terwijl in de gevel een spannend 
schimmenspel optreedt. Het 
is expliciet voorkomen de 
woonvolumes als zelfstandige 
volumes te materialiseren; 
de geglazuurde stenen en 
geprofileerde staalplaat Z1] n 
beiden van een grafisch patroon 
van strakke schaduwlij nen 
voorzien, en reflecteren het 
daglicht op een vergelijkbare 
manier. De abstracte detaillering 
van dakranden en uitkragende 
volumes versterkt het stedelijke 
karakter van het volume. 

De organisatie van het open bare 
en het commerciele programma 
ten opzichte van elkaar (twee 
duidelijke entiteiten, aan 
weerszijden van een surface, 
oneindig dicht bij elkaar) 
wordt door de materialise ring 
versterkt. De open bare route 

is zoals gezegd in eer-S1:e 
instantie een exterieur; licht, 
wind en regen zijn vrij de 
openbare route te betreden. He t 
materiaal~eb~uik refereert J)~~r l' 
deze kwal1te1t: de trappen Z1] n 
bestraat met een ruwe tegel Cl1ei 
(ande rs dan in shopping malls) 
niet na slui tingstij d QiH!Wllild 
hoeft te worden. De wanden zij n 
gestort in schoon beton waarbij 
de afdruk van de horizontale 
bekistingslatten de horizontale 
bewegingen van de organisatie 
van het programma om de openbare 
ruimte benadrukken (zie pagina 
32 en 38) . Het interieur van 
de IKEA staat ter beschikking 
van de commercie en is daarom 
zo sober mogelij k vormgegeven . 
Hoge verdiepingshoogten 
gaan gepaard met gladde 
gietvloeren (steunkleur: 
geel) en gevelopeningen die 
Z1]n ingevuld met structurele 
beglazing. Constructiedetails 
zijn weggewerkt in de vloeren en 
plafonds. Het resultaat is een 
kale, detailloze ruimte waarin 
IKEA haar koopwaar op een bijna 
museale wij ze aan de consument 
kan presenteren. 
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AANVULLEND MATERlAAL 
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+13500116000 mm 
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AANVULLEND MATIERlAAL 
schematische weergaven deelaspecten antwerp 
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