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Proloog 

Zoals Lieven de Cauter met zijn boek 'De capsulaire beschaving'- Over 

de stad in het tijdperk van de angst en de film ' Batman Begins' 5 jaar 

geleden toevalligerwijs in dezelfde periode dezelfde actualiteit- angst 

-aansneden, zo gaan wij het experiment aan rond het thema uit de 

nieuwste Batman film, Batman: The Dark Knight. Waar de film over 

gaat? De superheld gaat de strijd aan met de chaos die ontketend 

wordt in Gotham-city door de anarchistische mastermind die bekend 

staat als de Joker. Ik ben me ervan bewust dat er verschillende 

manieren zijn om de film te interpreteren, toch wil ik hier mijn visie 

op los laten. Iedereen die het stripverhaal een beetje kent weet wie de 

hoofdrolspelers zijn en wat deze machten representeren: 1) joker= 

chaos, 2) Batman =orde. Er zijn een hoop regels uit deze film die deze 

metaforen bevestigen. Vooral de Joker laat dit duidelijk merken "I am 

an agent of chaos." 

Bij aanvang van de film heeft Batman de gemeentefunctionaris met 

de bijnaam Two-face aan zijn zijde en hebben ze samen als doel de 

joker te verslaan. De joker is van mening dat hij en Batman, chaos 

en orde, gelijken zijn- iets waar hij in deze setting volledig gelijk 

heeft. En dat er geen sprake is van, belangrijk is om voorbij het geweld 

te kijken die de twee gebruiken, beter of slechter. Batman in al zijn 

arrogantie moet daar nog van overtuigd worden door de Joker: "See, 

kl them, you[red. Batman] are just a freak ... like me!" Ik interpreteer de 

derde hoofdrolspeler Two-face als een representatie van de stad, de 

gemeentefunctionaris die de wens van de inwoners vertegenwoordigt. 
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Two-face- 'Pure chance' - een begrip dat in beginsel voor geen van beide 

kanten gekozen heeft, maar zoals gezegd bij aanvang naast de Batman 

staat. De Joker aast op Two-face en probeert hem voor zich te winnen. Hij 

gebuikt daarvoor overtuigende argumenten: "I hate plans. Yours, theirs, 

everyone's. [ ... ] Schemers trying to control their worlds. I'm not a schemer, I 

show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. 

[ ... ] And you know the thingabout chaos? It'sfair." Chaos is eerlijk (fair) , 

orde is dat niet. Orde bevat in beginsel ongelijkheid. Mensen accepteren 

simpelweg het feit dat er verschillende klassen zijn. De joker gebruikt 

in de film het voorbeeld dat er niemand in paniek raakt wanneer er een 

handvol soldaten opgeblazen wordt omdat dat onderdeel van het plan 

is, maar dat men het verstand verliest wanneer een politicus het leven 

laat. Er zijn groepen mensen die het monopoly op de waarheid denken 

te hebben. Gelijkheid wordt belichaamd door kans en willekeur, chaos 

draagt dat in zich. 

De film kan geïnterpreteerd worden als een verlangen naar meer chaos. 

In de architectuur geldt dit verlangen ook al een lange tijd. Ik denk aan 

de schetsen van Piranesi, maar ook aan linkse denkers zoals een persoon 

als Henri lefebvre die zijn weerzin tegen de ordelijkheid van het dagelijks 

leven al halverwege vorige eeuw toonde. "You are being looked after, cared 

for, told how to live better, how to dress fashionably, how to decorate your 

house, in short how to exist: you are totally and thoroughly programmed." 

Ook Robert Venturi hield in 1966 een vurig pleidooi voor meer hybride 

oplossingen in zijn boek Complexity and Contradierion in architecture. 

Hij verkiest vermengde elementen boven pure, verwrongen boven 

recht toe-recht aan, dubbelzinnigheid boven uitgesproken en voor het 

vermengen van andere tegenstrijdigheden. Toch lijkt orde het steeds weer 

te winnen. Waarom is het zo moeizaam om toe te geven aan de chaos? En 

hoe dan? De Joker geeft ons een antwoord: 

"Ijust do things." 

In de wetenschap werden vraagstukken waarin willekeur een rol speelde 

lange tijd genegeerd. Tot het moment dat er in de jaren zeventig een 
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paar wetenschappers in de Verenigde Staten en Europa zich een weg 

begonnen te vinden in de wanorde. Nu de wetenschap er naar kijkt, lijkt 

chaos overal te zijn. Inmiddels wordt het, achter de relativiteitstheorie en 

de kwantummechanica de derde revolutie genoemd. Wat blijkt: ook chaos 

bevat orde. "Under the seeming disorder is a marvelous order. lts essence is 

intricacy of siclewalk use, bringing withit a constant succession of eyes. This 

order is all composed of movementand change. Like a dance." schrijft Jane 

M. Jacobs in haar boek 'Death and life of great American cities'. Ze observeert 

levendige buurten van de stad en stelt het zich voor als een plek waar diverse 

handelingen zich in harmonie aanvullen. Waar de chaos gezien wordt als 

complexiteit en een zekere factor binnen de stad is geworden. 

De film eindigt met een gestorven Two-face, met een Batman op de vlucht 

en een voortlevende Joker. Batman heeft Two-face niet kunnen redden, de 

stad waar wij bekend mee zijn is gestoven. Er is een nieuwe situatie ontstaan 

waarin orde en chaos weer gelijken van elkaar geworden zijn. Binnen mijn 

visie toont de film aan hoe problematisch het is om anders te denken dan 

de status quo, hoe eenzijdig ons denken over orde en chaos geworden is. De 

eerlijke strijd tussen die twee is een eeuwig durende opgave. "You won 't kill 

me out of some misplaced sense of self-righteousness, and I won 't kill you, because 

you 're just too much Jun. I think you and I are destined to do this forever." -The 

joker-
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Voorwoord 

Het afstuderen vergt ontzettend veel energie, maar het is de 
moeite waard. Afstuderen binnen de sfeer van ons atelier vraagt 
om een actieve houding. Het groepswerk was scherp, intensief, 
vermoeiend, gedreven, opbeurend, leerzaam, absurd en fanatiek. 
Het individuele werk een chaos, soms onzeker, onoverzichtelijk 
maar op een ander moment helder, vol vertrouwen. Het mooie 
van dit proces en van de constante druk die je achter je voelt, is 
dat je de dingen naast het afstuderen met een andere blik gaat 
aanschouwen. Belangrijk en ook benadrukt door de begeleiders 
is om te genieten van het moment, het nieuwsgierig, open en 
scherp blijven, het omhelzen van uitdagingen, acceptatie van het 
onverwachte en het ontdekken van het onbekende. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn be
geleiders, Ton Venhoeven en Gijs Wallis de Vries te bedanken 
voor het geduld en de ondersteuning tijdens het proces. Ook wil 
ik Jacob Voorthuis bedanken dat hij als derde begeleider bij mijn 
presentatie aanwezig zal zijn. 

Het afstuderen is nu afgesloten. Over vier weken stort ik me op 
een volgend avontuur: 5 maanden bouwkundig vrijwilligerswerk 
in Oeganda. 
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Samenvatting 

Sinds vorig jaar woont voor het eerst in de geschiedenis de meerderheid 

van de Nederlanders in een stad. Hetzelfde geldt op globaal niveau. 

Gezien de verwachte bevolkingsgroei kan er geen twijfel over bestaan dat 

de stad de toekomst is. Het uitgangspunt is dat dichtheid duurzaamheid 

oplevert, zowel energetisch als ook ecologisch, economisch en sociaal

cultureel. 

De vraag die centraal staat luidt: 

Hoe is een verdichte stad te ontwerpen en hoe kan het maniërisme en een 

nieuwe visie op infrastructuur daar een bijdrage aan Leveren? 

Uit de interpretaties over het maniërisme zijn stijlkenmerken, 

onder ander difficulta, en een aantal figuren, zoals de kriechfigur, 

gedestileerd. Deze hebben een bijdrage geleverd aan het ontwerp van het 

stedebouwkundig masterplan Rijnkade Arnhem. Ook de visie op hybride 

infrastructuur levert een bijdrage aan de vormgeving van de verdichte 

stad. 

Steden die woekeren met ruimte hebben twee wegen ter beschikking: 

omhoog enjof omlaag. Dit is exact wat er in het architectonische ontwerp 

onderzocht is. 

Het resultaat is een multifunctioneel gebouw waar het programma en 

de gebruikers evenwichtig rond het maaiveld verdeeld zijn. Zo is er een 

gebalanceerde basis voor een complex stedelijk leven ontstaan. 
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Hoofdstuk r Aanleiding en vraagstelling 

r.r Aanleiding 

Sinds vorig jaar woont voor het eerst in de geschiedenis de meerderheid 

van de Nederlanders in een stad, ruim 6,8 miljoen tegen over ruim 

6,5 miljoen op het platteland. De rest woont in de zogenaamde 

overgangsgebiedenr. Deze zelfde verhouding geldt op globaal niveau; 

3-3 miljard mensen wonen in stedelijke gebieden. Gezien de verwachte 

bevolkingsgroei kan er geen twijfel over bestaan dat de stad de toekomst 

lS. 

Het is niet goed gesteld met de huidige (Nederlandse) steden enjof 

stedelingen. Rene Boornkens merkt tijdens zijn lezing in Vertigo (rs 

oktober 2008) op: 'Stedelijke praktijken vinden niet meer plaats in die 

stedelijke ruimte. De buitenwijk bewoner bestaat niet. Een suburbaan 

is niet anders dan een stedeling. Het is een beeld dat gedragen wordt 

door de stedelijke elite die bang zijn voor Jan met de pet. Buitenwijk 

bewoners zijn hetzelfde als stedelingen, even mobiel, houden net zoveel 

van cultuur en theater, maar bezoeken het niet, ... net als stedelingen. 

Kennen hun buren niet, gebruikt de buurt niet, net als de stadsbewoners. 

De onteigening van de stad komt niet door de suburbane ontwikkelingen.' 

Verder vraagt hij zich af wat er met de stedeling aan de hand is, conclusie; 

enigszins ironisch merkt hij op dat de stedeling een netwerkburger is 

geworden. Hij beschrijft deze als volgt: 'Hij [de netwerkburger] is niet op 

een plek aanwezig, maar hij bestrijkt een bepaald gebied en maakt hem 

daardoor afwezig op de plek waar hij ruimtelijk aanwezig is. Bij nader 

inzien blijkt dit een ideaal type te zijn. Het is niet zo dat we, omdat we 

ons beter kunnen verplaatsen, dat ook meer doen. Je kan wel naar de bios 

in Maastricht en kleren kopen in Leeuwarden, maar we doen het niet.' 

'De stad van onze verbeelding is beter dan de echte stad.' Het feit dat 

Boomkens (hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie) dit uitspreekt zegt 

veel over de mentaliteit binnen de huidige Nederlandse maatschappij. 

Wie is die stedeling dan en hoe komt het dat Nederland er geen meer 

Bron: CBS 
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kent? Lang is er getracht de klassieke stad2 controleerbaar te maken. 

De stad was alleen te redden (van chaos) wanneer we een einde zouden 

maken aan de centrale rol van de straat. De straat was onhygiënisch, 

rommelig en gevaarlijk. Er is geprobeerd het dagelijks leven te 

vereenvoudigen, te ordenen en te vertalen naar een overzichtelijk 

ruimtelijk model. Begin vorige eeuw droegen architecten zoals Le 

Corbusier en Ebenezer Howard visies gebaseerd op functiescheiding 

aan als oplossing voor dit stedelijke probleem. Wonen, werken, verkeer 

en recreëren3 werd gescheiden van elkaar. De huidige stad heeft het 

straatleven verloren vanwege al te ruimtelijke stedenbouw en ruimtelijke 

determinisme. De resten van de klassieke stad zijn achtergrond voor het 

zogenaamde stadscentrum dat helaas overgeleverd is aan de eenmalige 

bezoeker. Waar het decor voor het stedelijke leven niet meer door de 

stadsbewoners zelf gevormd wordt. 

De wereldbevolking zal blijven groeien en in de toekomst zullen we 

steeds meer gaan consumeren. Dit terwijl we vandaag de dag al meer 

van de wereld vragen dan dat ze ons bieden kan. Er staan dagelijks vele 

kilometers file, de ruimtedruk op het open landschap neemt toe en de 

ecologie is daar de dupe van. De lijnen moeten korter. De ruimte moet 

beter worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat dichtheid duurzaamheid 

oplevert, zowel energetisch als ook ecologisch, economisch en sociaal

cultureel. 

Dit afstudeeronderzoek is een vervolgstudie op het voorgaande 

afstudeeratelier, atelier clustering, en kan daar niet los van gezien worden. 

Het studiemateriaal van deze groep is door ons bestudeerd en samen met 

andere input verwerkt tot een nieuw Campo Marzio. 

De klassieke stad was een stad van congestie, dichtheid en conflicten. 

Let op: wonen, werken, verkeer en recreatie is in de afgelopen eeuw drastisch 
veranderd. Werken; van zware industrie naar een economie van diensten. Verkeer; van nagenoeg 
geen auto naar geruiddel 200 km file per dag. Recreatie; van noodzakelijk herstellen van en het 
ontspannen na de arbeid naar vermaak en vrijetijdsbesteding of bezigheidstherapie. 
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1.2 Vraagstelling 

Hoe is een verdichte stad te ontwerpen en hoe kan het maniërisme en een 

nieuwe visie op infrastructuur daar een bijdrage aan leveren? 

r. 3 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig; zowel wetenschappelijk 

als ook maatschappelijk. 

Wetenschappelijk: het bijdragen aan kennis en inzicht over (de 

noodzakelijkheid van) multimodale, verdichte steden als knooppunten. 

Maatschappelijk: het aanreiken van handvatten aan opdrachtgevers, 

gebruikers en stedelingen om complexiteit te begrijpen aan de hand van 

het maniërisme en een nieuwe visie op infrastructuur. 

1.4 Begrippen 

Ontwerp: Een ontwerp is een beschrijving van de (toekomstige) 

werkelijkheid. 

llichtheid: Dichtheid kan in kaart gebracht worden met de Floor 

space index, kortweg FSI. Het is de verhouding tussen de hoeveelheid 

gerealiseerd vloeroppervlak en het grond oppervlak (zie afbeelding 2). 

Maniërisme: Het maniërisme kent geen specifieke begripsomschrijving, 

zie hoofdstuk 2 . 

r.s Structuur van het verslag 

Deze afstudeerthesis bestaat naast de aanleiding uit een theoretisch kader 

en een ontwerp. Het theoretisch kader komt aan bod in hoofdstuk 2. Het 

ontwerp wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3 en 4· Dit verslag sluit 

af met conclusies en reflectie in hoofdstuk 5· 
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FSI=O 
L=O 

FSI= l 
L=l 

A~ldins 2: FSI, bron: Rudy U)1cnluak, mdo! Wli n.umkl 

FSI=l 
L=2 

FSI=l 
L=4 

FSI=l 
L=8 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 

2.1 Maniërisme 

Het maniërisme laat zich moeilijk definiëren. Het begrip vormt al jaren 

een aanleiding voor misverstanden en debatten. Zoals bij nagenoeg 

elk kunstgeschiedkundig hoofdstuk lopen schilderkunst, beeldende 

kunst, literatuur, muziek en architectuur door elkaar, dit maakt analyse 

extra ingewikkeld. In dit hoofdstuk zal ik dan ook niet proberen een 

alomvattende betekenis van het begrip te formuleren. Ik zal een aantal 

omschrijvingen verzamelen en beschrijven welke aspecten van toepassing 

kunnen zijn op de stedenbouw en architectuur. 

Lang is het maniërisme een ondergeschoven kindje geweest in de 

geschiedenis, het heeft zelfs lang geduurd voordat deze verwarrende 

periode in een positief daglicht gesteld is. Is het een stroming 

-gepositioneerd tussen de Renaissance en de Barok- of is het een stijl? 

Shearman beschrijft het -isme- als misleidend, 'alsof het een bewuste 

richting had, een programma, en een zelfbewustzijn geconcentreerd rond 

een conflict met de kunst van het directe verleden.'4 Het is van belang 

onderscheidt te maken tussen het maniërisme en een maniëristische stijl. 

Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor hedendaagse ontwerpers om 

gebruik te maken van de stijl. 

Het woord maniërisme is afgeleidt van het Italiaanse "maniera". Ooit 

betekende het goed gedrag, als in goede manieren, ook werd het gebruikt 

om een maniertje van een kunstenaar te beschrijven zoals in, maniera 

di ... Het kan in alle gevallen vertaald worden met het Nederlandse woord 

'stijl's. Als maniëristische stijlkenmerken noemt Shearman; complexiteit, 

evenwicht, raffinement, verfijning, elegantie, gekunsteldheid en 

moeilijkheid. Voornamelijk het bewust creëren van dit laatste kenmerk, 

deze difficultà, diende er toe om zo de vaardigheid in het oplossen ervan 

te kunnen demonstreren. 

J. Sheannan, Het Maniërisme, 1991 , p. 11 . Oorspronkelijke titel Mannerism: Style 
and Civilization, Harmondsworth 1967. 

Jdem noot 4, p. 12. 
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Difficultá is een belangrijk begrip. Het is belangrijk voor de stedenbouw 

en architectuur waarmee we als afstudeeratelier aan de slag gaan. 

Architectuur is anders dan schilderkunst en beeldende kunst, daar 

het meer dan de andere kunsten wordt gebonden aan praktische 

overwegingen. Het maniërisme wordt vaak in verband gebracht met 

gekunsteldheid. Volgens Hocke moeten we deze gekunsteldheid echter 

niet alleen begrijpen als het tonen van de virtuositeit van de kunstenaar. 

De gekunsteldheid zelf dient een doel: het staat in dienst van het, per 

definitie complexe, labyrintische. In de gekunsteldheid ligt echter ook 

een gevaar. Als de 'Manieriertheit' niet meer in dienst staat van het 

idee betekent het niets meer. Hocke noemt dit 'Zierseuche'6 . Letterlijk: 

versierzucht 'Zierseuche' betekent het einde van het maniërisme. 

Difficulta 
Voornamelijk het bewust creëren deze difficultà, 

diende er toe om zo de vaardigheid in het oplossen 

ervan te kunnen demonstreren. Het staat in dienst 

van het, per definitie complexe, labyrintische. 

Albttlding l De oYef'Winni ns . M1chebonQ:r-lo 

Hocke, Die welt als labyrinth. p 169 



'Waar het dus om gaat is het visuele effect- of het nu stijl ten dienste van 

een functioneel idee betreft of een stijl die zo nadrukkelijk en autonoom 

is dat er geen sprake is van rechtvaardiging door een schijnbare functie. ' 7 

Geen stijlfiguur is karakteristieker voor het maniërisme dan de figura 

Serpentinata (slangevorm, zie afbeelding 3). Oneerbiedig gezegd, een 

maniertje, uitgevonden door Michelangelo. Lomazzo beschrijft in het 

trattato (r584) : 'Michelangelo gaf zijn leerlingMarcoda Siena ooit 

het advies de figuur steeds piramidaal en slangvormig te maken en te 

vermenigvuldigen met een, twee of drie. In dit voorschrift ligt volgens 

mij het geheim van de schilderkunst besloten, want een figuur heeft 

de grootste welsprekendheid en gratie als men haar in beweging ziet.'8 

Hij maakt daarnaast een vergelijking met de vlam en met de letter S. 

Deze figuur is bij uitstek elegant, soms gekunsteld, maar zeker niet 

onnatuurlijk. Te veel focus op deze Figura serpentinata maakt van het 

maniërisme daadwerkelijk een maniera di Michelangelo. 

Hauser's interpretatie van het maniërisme maakt het begrip tot 

mijn opluchting weer breed. Hij stelt dat er net zoveel onnatuurlijke 

elementen in het maniërisme zitten als natuurlijke. Een juist begrip van 

het maniërisme kan volgens Hauser slechts verkregen worden als het 

gezien wordt als het product van spanning tussen classicisme en anti

classicisme, naturalisme en formalisme, rationalisme en irrationalisme, 

sensualiteit en spiritualiteit, traditie en vernieuwing, conventionaliteit en 

opstand tegen conformisme, omdat zijn wezen in deze spanning ligt, in 

deze vereniging van ogenschijnlijk onverzoenlijke tegenpolen.9 

Emile Maurer maakt van deze vrijheid dankbaar gebruik en omschrijft 

varianten parallel aan de figura serpentinata. Deze alternatieve figuren 

zijn architectonisch zeer interessant. Een korte opsomming zoals 

omschreven in het handboek maniërisme'0 staat op de volgende pagina's 

beschreven. 

Idem noot 6, p. 82. 

Idem noot 7. p. 97. 

A. Hauser, Mannerism : The Crisis of the Renaissance and the Or igin of 
Modern Art , Carnbridge, Massachusetts, and London 1986, eerste uitgave 1964 . 
10 Handboek Manieris me, Masterproject AHT vomjaar 2008, TU/e, Gijs Adriaansens, 
Kirsten Bekkers, Kristine Koning, Frank Köpp, Ruud van Ginnek en, Lars Goossens, Martijn 
van Sluijters, Wiebe Strick, Emiel Rog, dr. ir. Gijs Wallis de Vries (Begeleider), prof. ir.Ton 
Yenhoeven (Begeleider) 
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Zwischen Gestein und Gestalt(1); Het maniëristische leidmotief 

'tussen gesteente en gestalte' gaat over de vervlechting van natuur en 

beeldhouwkunst in één compositie. Deze vervlechting leidt tot een 

bijzondere gelaagdheid, waarvan de lagen door de aanschouwer worden 

I ontdekt vanuit verschillende standpunten. De dubbele leesbaarheid heeft 

zowel verwarring als verwondering tot gevolg en doet het verlangen 

groeien om te zien of er nog meer te ontdekken valt. 

Figura Cubica(2); Sinds Pollaiulo, Verroechic en vooral Leonardo is het 

verbeelden van de menselijke figuur onlosmakelijk verbonden met de 

studie van de anatomie. Wat Maurer opvalt zijn de vele schetsen en 

tekeningen die in de eerste plaats bedoelt zijn als studies naar anatomie 

en compositie; de abstracte studies neigen naar een kubisme (zie figuur 

2 van Cambiaso). Is dit een kubisme avant-la-lettre? Is hier sprake van 

een betekenisvolle abstractie, of slechts een studie? Maurer roemt de 

geometrische abstractie zonder het verlies van een zekere natuurlijkheid 

(Organik) . 

Monströs und schön(3); "Hem ontmoet je eerst, de dwerg op de schildpad, 

nog voor je het park via de Porta di Bacco betreedt." Een kleine man met 

zwaarlijvig figuur en onhandig dikke ledematen zittend op een schildpad. 

Uit dit beeld van Valerio Cioli blijkt wederom dat de maniëristen een 

voorliefde hadden voor het bizarre. Dit maakte lilliputters tot een 

populaire verschijning in de r6e eeuw. De maniëristen werden zich 

bewust van het feit dat het vanzelfsprekend was dat niet alleen de natuur 

uit zijn wettigheden kan ontsporen maar dat de kunst dat ook kan. De 

wetmatigheden van de klassieken dat je een beeld zo moet maken dat je 

het skelet en de spieren eruit afkan lezen wordt in dit beeldhouwwerk 

6 ter discussie gesteld. Dit is een belangrijke houding van het maniërisme; 

het ter discussie stellen van wetmatigheden. Dit als doel om tot nieuwe 

concepten te komen. 



Ganz gross und ganz klein(4); Grote en kleine werken zijn er altijd 

geweest in de kunst maar er is zelden de juiste aandacht aan besteed in 

de kunstwetenschap, en daarmee de waarnemingspsychologie. Of het 

nu reusachtig en overweldigend, of klein en nederig is, de maat van een 

werk is altijd een voorname factor in de relatie tussen kunstwerk en de 

aanschouwer. Een dergelijke relatie veronderstelt een rationeel doordacht 

en vooropgezet systeem. Dit soort systemen en hun effecten werden in 

de 15e eeuw vastgelegd in de doctrine van het perspectief. In de 16e eeuw 

zien we de eerste verkenningen met excessen als het monstrueuze en het 

precieuze. 

Kriechjigur(5); Tijdens de Renaissance werd de mens rechtop afgebeeld, 

loodrecht richting de hemel. Het Maniëristische kruipfiguur breekt met 

dit beeld door de mens niet verticaal maar horizontaal af te beelden. 

De verhouding tussen onder- en bovenwereld in de beeldordening, de 

tegenspraak van de representatie en de vormen van de stabiliteit worden 

op de proef gesteld. Kenmerkend voor een lauipfiguur is dat de positie 

van het onderwerp van het schilderij niet meer in het midden staat, maar 

onderaan het schilderij. 

Korrosionfigur(6); Maurer vindt het Corrosiefiguur hoofdzakelijk in 

de schetsen van Domenico Beccafumi (1486 tot 1551). Beccafurni 

maakte deze schetsen als voorbereiding op zijn 'echte werk' als 

fresco's en beelden. Deze schetsen zijn duidelijk meer dan slechts 

werkvoorbereidingen, alhoewel ze destijds niet als zelfstandige kunst 

op de markt konden worden gezet. Ze bewogen zich in een eigen 

ontwerpzone; een van experimentatie. De corrosiefiguur uit zich in de 

aantasting van een aantal verschillende facetten van de afbeelding, het 

beeld of de architectuur. Er is geen gemeenschappelijke activiteit te 

bespeuren. De figuren krioelen rond elkander in hun eigen emotie. Met 

enige fantasie mogelijk zijn dergelijke concepten van het corrosiefiguur 

op hedendaagse architectuur toe te passen. Een architectuur die 

verwachtingen aantast, die samenhang aantast, een architectuur van 

verscheidenheid en beweging, een architectuur die oplost in de hemel, 

of juist haar contact met de aarde verliest, een vervallen, kwetsbare en 
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veranderlijke architectuur, er zijn volop mogelijkheden die bovendien open 

staan voor individuele interpretatie. 

De overeenkomst tussen de figuren is te vinden in de complexiteit, de 

difficulta. Het woekeren met interne spanningen, objecten en ruimte. 

Shearman maakt voor de liefhebber een pijnlijk punt: 'Ze [Vasari en 

tijdgenoten] zagen niet zoals wij nu dat de Hoog-renaissance het moment van 

evenwicht was tussen enerzijds helderheid en functionaliteit, en anderzijds 

elegantie en ornament (op natuurlijke wijze uit het materiaal voortkomend en 

nooit zonder innerlijke noodzaak). Zij konden het maniërisme beschouwen als 

een voortzetting van een proces van verfijning dat begonnen was in het hoog 

renaissance, en er was voor hen weinig reden op te merken dat de balans was 

doorgeslagen.'" J. Voorthuis merkt op: 'Het maniërisme probeerde het bestaan 

te verbeteren en kwam uit op een invalide, de enge droom waar de elegantie te 

ver door werd gevoerd, de catatonische boodschap.'' 2 Enige voorzichtigheid is 

dus geboden wil het in verband gebracht worden met de Utopie van de Stad. 

Verantwoording figuren , pagina 18-19 

1: Buontalenti, Bemardo. Grotta Grande, Boboli tuinen: Florence, 1583-93. www.wikipedia.com 

2: Cambiosa, Luca. Groep figuren, Uffizi galerij : Florence. 

3: Cioli , Valerio. Fontein met de hofdwerg Morgante, Boboli tuinen: Florence, 1564. Uit: Maurer, 

Emil. Manierismus. Figura serpentinata und andere Figurenideale, p. 12T Afb. 11/27 

4: Romano, Giulio. Zaal van de Psyche, Palazzo Te: Mantua. 

s: Bassano, Jacopo. De aanbidding van de Heer, San Giorgio Maggiore: Venetië, 1592. Uit: Maurer, 

Emil. Manierismus. Figura serpentinata und andere Figurenideale, p. 84. 

6: Beccafumi, Domenico. Schetsblad 10747F: Ontwerp voor een gwep apostelen, Uffizi galerij : 

Florence, 1536-38. Uit: Maurer, Emil. Manierismus. Figura serpentinata und andere Figurenideale, 

p. 91. 

11 Idem noot 8, p46 
12 J. Voorthuis, de genereuze stad, p. 377 
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2.2 Hybrid Infrastructures 1J 

Stad en infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden. De eerste 

nederzettingen ontstonden op plaatsen waar wegen en rivieren elkaar 

kruisten. Sindsdien zijn steden afhankelijk gebleven van de continue 

toevoer van mensen en goederen. Om tegemoet te komen aan de eisen die 

uitbreiding of verdichting stellen zijn hedendaagse steden genoodzaakt 

de capaciteit van hlill transportsystemen te vergoten. Problemen als lucht

en horizonvervuiling, geluidsoverlast, landschappelijke fragmentatie en 

ruimtelijke segregatie spelen bij infrastructurele opgaven een belangrijke 

rol. Wanneer infrastructuur beschouwd wordt als een noodzakelijk kwaad, 

resulteren oplossingen snel in technocratisch pragmatisme. HYBRID 

INFRASTRUCTURES probeert de infrastructuur in een breder kader te 

bekijken. Infrastructuur als potentie, niet als opgave. 

Waar de geplande stad uitgaat van een monofunctionele infrastructuur, 

richt HYBRID INFRASTRUCTURES zich op een ander type 

infrastructuur. Een infrastructuur die in staat is meerdere functies in 

zich op te nemen, deze te combineren en te vervlechten met het stedelijk 

leven. Om tot een vernieuwde omgang met infrastructuur te komen is 

het noodzakelijk ons huidige stedebouwkWldige en architectonische 

denken over infrastructuur te verruimen. HYBRID INFRASTRUCTURES 

is een verzameling van 41 verschillende, internationale objecten die een 

bijzondere typologische, culturele, informele of commerciële omgang met 

infrastructuur illustreren. Hieronder zijn beknopte omschrijvingen van 

enkele cases uit ons vooronderzoek opgenomen die van belang zijn voor 

de stedebouwkundige en architectonische uitwerking. Voor het volledige 

onderzoek verwijs ik graag naar het boek HYBRID INFRASTRUCTURES. 
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#07 · Walkway Hongkong, Hongkong, Hongkong 

A~ldin.g s: !!Chem;nisch~ doo~n~t: v.'31lcv.tay HongKong 

Deze case is van belang om te illustreren dat dichtheid en congestie kan 

leiden tot nieuwe vormen en een nieuw gebruik van infrastructuur. 

De bevolkingsdichtheid in Hong Kong is zo hoog dat de gemiddelde 

woonoppervlakte van een bewoner van de stad 2 tot 5.5 vierkante meter 

bedraagt. Een positief gevolg van deze congestie is het feit dat bewoners 

de ruimte buiten hun woning gaan claimen. Het zorgt voor een hevige 

intensiteit; de publieke ruimte in Hongkong is altijd bevolkt, of zelfs 

overbevolkt. Het gebied waar dit goed is op te merken is het walkway 

system van het centrale district. Hoogkong's central elevated walkway 

is een systeem van loopbruggen dat een aantal belangrijke gebouwen in 

het district verbindt. De schaal en functie van de walkway voegt zich naar 

zijn omgeving. Dit is geen toeval gezien het feit dat de eigenaar van de 

walkway, ook de eigenaar is van de gebouwen die worden aangedaan door 

het systeem. Zo loopt de walkway door de Hang Seng bank. Gedurende 

openingstijden wordt de lobby van de bank dus onderdeel van de 

walkway; publiek en privaat zijn niet langer duidelijk te onderscheiden. 

Ook de shopping mall is volledig geïntegreerd in het systeem. De walkway 

koppelt verschillende warenhuizen in een fYsieke atmosfeer. De walkway 

is een soort vluchtplek in de urbane immensiteit. Het is niet alleen straat, 

het is als een soort thuis. 

#18 · Urbanbeach, Berlijn, Duitsland 

Deze case is van belang om te illustreren dat 

Afbeelding G: Entm: walkw.a~· Hong!<J:Ing 



van infrastructuur een positieve invloed kan hebben op de sfeer van een 

gebied. 

Strandmarkt is een van de dertig stranden in Berlijn en ligt op een strook 

van ca. som op de oever van de Spree, ingesloten door de Sbahn en de 

voormalig Berlijnse muur waarlangs een redelijk drukke autoweg loopt. 

Juist op deze afgelegen, onaantrekkelijke locatie, een plek die lange tijd 

onbereikbaar was voor de inwoners van de stad, heeft een groep mensen 

besloten om een stedelijk strand te exploiteren. Op een redelijk Do It 

Yourselfwijze is er een CountryWildWest-achtig strand ontstaan waar 

de menigte zich nestelt tussen de dominante infrastructurele stromen 

en deze ten volle benut. Het vergt niet veel verbeeldingskracht om in de 

voorbij denderende trein een oude stoomlocomotief te herkennen en je 

te wanen in het wilde westen. De infrastructuur is de sfeer niet tot last, 

maar keert het juist ten goede. Het wordt een sensatie. De infrastructuur 

rondom de plek verankert het strand in de stedelijke activiteit. 

#19- Oranienburgerstrasse, Berlijn, Duitsland 

Deze case is van belang om te illustreren hoe een doorsnee stedelijke 

straat verschillende activiteiten kan ontplooien. Daarnaast om te 

illustreren dat er soms erg weinig initiatief nodig is om een verandering 

te weeg te brengen. 

De Oranienburgerstrasse is een niet onbekende straat in Berlijn en in het 

kader van dit onderzoek ook niet een willekeurig gekozen straat. Deze 

straat staat symbool voor de dynamiek van verschillende gebruikers, de 



groei van verschillende processen, events, interventies en het dagelijks 

leven op straat in een stad als Berlijn. Eerlijkheicis halve moet vermeld 

worden dat sommige processen op deze plek geprojecteerd zijn, 

processen die generiek zijn voor meerdere grote steden. De beschreven 

processen in het onderzoek zijn Critica! Mass, Permanent breakfast, 

Prostitutie, Horeca, Skaters en Graffiti-kunstenaars. 

#21 - Fuxin Village, Shenzhen, China 

Deze case is van belang om te illustreren dat kleinschalige infrastructuur 

een belangrijke rol speelt in het succesvol woekeren met ruimte. 

Tevens toont het aan hoe stedelijke ruimte als een voorbeeld van een 

maniëristisch kunstwerk gezien kan worden. 

De stedelijke overheid beschouwt ex-dorpen - zoals Fuxin - als een 

groot probleem. Als politieke tijdbommen. Er is een gebrek aan 

openbare ruimte, daglicht, ventilatie, er heerst onveiligheid op straat 

en hulpdiensten hebben geen toegang. Het Chinese architectenbureau 

Urbanus erkent de problemen, maar herkent tevens de fantastische 

ruimtelijkheid, vitaliteit, zelfVoorzienendheid en de sterke sociale 

binding tussen de bewoners. Sloop staat gelijk aan vernietiging van 

de weinige economische middelen waarover de bewoners beschikken. 

Alle problemen ten spijt bezit Fuxin ten gevolge van haar bijzondere 

ontstaansgeschiedenis kwaliteiten die men in een willekeurig 



nieuwbouwproject niet of slechts met veel moeite kan realiseren. Om 

uit deze impasse te geraken, stelt het bureau een opwaardering van 

Fuxin en andere ex-dorpen voor. Urbanus stelt de toevoeging van een 

nieuwe infrastructuur voor waarmee de afzonderlijke bouwblokken van 

Fuxin- die tot op heden elk met een eigen trappenhuis of lift worden 

ontsloten - als een metronetwerk voor voetgangers met elkaar worden 

verbonden. De dichte private massa wordt als het ware uitgehold door 

een dynamisch, labyrintisch openbaar domein. Elke lijn of route is 

gevuld met een verschillend programma; zo wordt Fuxin voorzien van 

een cultureel, commercieel, recreatief, groen programma en een expliciet 

programma voor kinderen. Naar analogie van het metronetwerk onstaan, 

waar verschillende lijnen elkaar kruisen, knooppunten waar van de ene 

op de andere lijn kan worden overgestapt. Doordat de lijnen elkaar op 

verschillende hoogtes kruisen ontstaan ter plaatse van die knooppunten 

plekken met een uitzonderlijke ruimtelijkheid die wat weg heeft van een 

informeel Raumplan. 
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#30 - Asoke Transport Hub, Bangkok, Thailand 

Deze case is van belang om te illustreren dat infrastructurele 

knooppunten bron van stedelijke activiteit zijn. 

Sinds de invoering van de twee systemen in de jaren '90 hebben de 

zones rond de stations zich opnieuw georiënteerd op de beweging van 

de voetganger. Op enkele plaatsen heeft dit zelfs geleid tot een verticaal 

opgebouwd stukje stedelijkheid: de ruimte tussen het ondergrondse 

metrostation en het boven het maaiveld zwevende sky-train-station 

heeft zich ontwikkeld tot hybride omgeving voor commercie, recreatie 

en verkeer waarbij de bewegingen en interacties op een nieuwe manier 

geordend zijn. 

Af~lding 11: Asokc Transpon Hub, Bangkok. Thailand 

Volledige lijst Onderzoek Hybride Infrastuctures: 
#01 ·Spoorweg Superstore, Dakar, India 
#02 · Ne:w Sections, Singapore, Singapore 
#OJ · Houston Center, Houston, U.S.A. 
#04 · Buffalo Bayou, Houston, U.S.A. 
#05 · Ponte Vecchio, Florence, Italië 
#o6 · Oshodi Market, Lagos, Nigeria 
#07 · Walkway Hongkong, Hongkong, Hongkong 
#oB · High Line, New York, U.S.A. 
#09 · lnfrabody Kkinpolderplein, Rotterdam, Nederland 
#10 · Aoyamll Dori Projects, Tokyo, Japan 
#ll · Fiatfabriek Lingotto, Turijn, Italië 
#12 · Ferry Terminal, Yokohama, Japan 
#13 · Slow House, Long /sland, U.S.A. 
#14 · Floating Crounds, Berl~'n, Duitsland 
#15 · Kkiner Wagrainer SchneebergjCraceland, Berlijn, Duitsland 
#16 · Kuclu:nmonument, Berlijn, Duitsland 
#17 · Badeschiff Berlijn, Duitsland 
#18 · Urbanbeach, Berlijn, Duitsland 
#19 · Oranienburgerstrasse, Berlijn, Duitsland 
#20 · Fibercity, Tokyo 2050, Japan 
#21 · Fuxin Village, Shenzlu:n, China 
#n . Har Ki Pauri, Allahabad, India 
#23 · Chat typo~. Cangesdelta , India 
#24 · Drijvende brug, Cangesddta, India 
#25 · Longzame Stad, Aro Rotterdam, Nederland 
#26 · Machiya , Tolcyo, Japan 
#27 · Uogashi Yokocho, Tolcyo, Japan 
#28 . Extra Zebra, Rotterdam, Nederland 
#29 · Calatabrug, lstanbul, Turkije 
#Jo· Asoke Transport Hub, Bangkok, Thailand 
#31 · Ljubljana, Ljubljana, Slovenië 
#32 . Utrecht, Utrecht, Nederland 
#JJ . Hon]leur, Honjleur, Frankrijk 
#34 · Detroit, Detroit, U.S.A. 
#35 · Michigan Theater, Detroit, U.S.A. 
#JG · Plan Obus, Algiers, Algerije 
#37 ·Straat India, Banswara, Noord -West-India 
#JB · Damnoen Saduak, Ratchaburi, Thailand 
#39 · Kowloon City of Darkness, Hongkong. Hongkong 
#40 · Tokyo Hybrids, Tolcyo, Japan 
#41 · Elevador de Santa Justa, Lissabon, Portugal 
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Hoofdstuk 3 Ontwerp 

Jean Nouvel over complexiteit: lfbefore architects had the ambition of 

designing the World we live in, today this attitude has become untenable 

[ ... ] [!t's to complex]. Architecture becomes therefore a mutation, a 

transformation of given conditions. We can only operate through 

alteration, through adjunction, through iteration, enhance certain traces; 

identify them out of the chaos.'4 

14 El croquis, Jean NouveL 
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p Stedenbouwkundig ontwerp 
De opgave is dichtheid, voorgeschreven met een FSI van 4 

exclusief parkeren. Met de bagage uit het theoretisch kader is het 

stedenbouwkundig plan Rijnkade Arnhem gemaakt. Het masterplan 

presenteert een nieuwe manier om stedenbouw te bedrijven; een nieuw 

en integraal denken over de stad als het gezamenlijke hybride product 

van architectuur en infrastructuur. Dit als een tegengifvoor het denken 

vanuit de zonering van het stedelijke weefsel dat binnen de hedendaagse 

stedenbouw nog vaak domineert. Dit project vormt daarmee tevens een 

experiment over het idee van de vrije, integraal gevormde en daarmee 

duurzame stad, gedacht vanuit infrastructurele netwerkfuncties. Wat zou 

het kunnen betekenen als we architectuur en infrastructuur op zouden 

vatten als een hybride eenheid? 

p.r Locatie 

De opgave van het afstudeeratelier is het ontwerpen van een uitbereiding 

voor het centrum van Arnhem. Het decor voor deze studie is het 

infrastructurele kunstwerk, het roermondsplein ofwel de aanloop naar

en de Mandelabrug zelf (zie afbeelding 12). Een infrastructurele plek 

grenzend aan het centrum, op nog geen steenworp afstand van het 

nieuwe internationale station. Randvoorwaarden waardoor de plek veel 

potentie heeft als multimodaal knooppunt en daarmee als compacte stad. 
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p.2 Ontwerpstrategie 

2 3 

r) De basis wordt gevormd door het stadscentrum van Arnhem, de 

Rijn, de doorgaande route over de brug, het station, de stuwwal en de 

uiterwaarden. 2) Tien afzonderlijke strategieën worden ontplooid. 3) Op 

de grenzen ontstaan conflicten. 4) Deze worden doormiddel van overleg 

opgelost en in elkaar verweven. 5) Het resultaat is een compacte stad met 

een diversiteit aan sferen. 

De afbeeldingen hieronder geven in het kort een overzicht van de 

verschillende strategieën en sferen die het ontwerp bevat. Voor het 

volledige stedenbouwkundige ontwerp verwijs ik graag door naar het 

verslag van het masterplan. 
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3.1.3 Individuele uitwerking stedebouwkundig plan 

In grote lijnen en van grote afstand is mijn bijdrage in het masterplan 

het meest ordelijke deel. De structuur is rechtlijnig en redelijk parallel, 

de richting van de bebouwing komt voort uit het reeds aanwezige reliëf 

in het landschap en is een belangrijk onderdeel voor het grotere geheel. 

De basis van mijn plan wordt gevormd door een glooiend vlak waarmee 

het dwingende karakter van de fty-over ontmanteld wordt. Het nieuwe 

maaiveld wordt een plek waar 'de kinderen met stoepkrijt' de sturende 

witte lijnen vernieuwen. Het monofunctionalistische karakter van de fty

over wordt door het aandikken tot plein of nieuw maaiveld opgeheven 

(zie rode lijn, afbeelding 14). Er ontstaat een nieuwe orde die meer 

chaotisch van aard is, een orde waar ruimte is voor meer diversiteit. 

Op de plaat is er een evenwichtige balans gevormd voor 'footpeople' en 

'carpeople' -termen die Jane Jacobs in haar boek Death and life of great 

American cities gebruikt om onderscheid te maken tussen personen 

die lokaal dan wel regionaal gebruik maken van infrastructuur in een 

buurt. Het centrum van het masterplan is tot de uiterste grens opgerekt 

door de vloeiende overgang tussen de bestaande fty-over en het door mij 

ontworpen vlak. 

Op de grens tussen stad en natuur ontstaat een strijd die beslecht 
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wordt met behulp van woekeren. Tussen de lineaire elementen van de 

stad ontstaat een diversiteit aan ruimtes; een smalle ruimte tussen de 

clusters en een grotere ruimte waarin het landschap van de Rijnoever 

geleidelijk het plan binnen kan vloeien die ik een stedelijke vallei zou 

willen noemen. De smalle ruimte vormen lichtstraten waar verbindingen 

gelegd kunnen worden tussen de beide zijden van het cluster en waar 

de ruimte zich in verticale zin kan verbreden en vernauwen. Deze 

smalle indringende plek biedt ruimte voor een broeiende sfeer, de 

gemeenschappelijke aftakking van de groene highway haakt op deze 

ruimte aan. De forse elementen aarden zowel in het maaiveld als in de 

nieuw gemaakte infrastructuur. De geleiders binnen het spanningsveld 

tussen de infrastructuur en het maaiveld worden gevormd door de 

fragmenten bebouwing aan de rand van het plan. De verschijningsvorm 

van de bebouwing stel ik voor als een combinatie tussen gladde vlakken 

en de gekartelde randen. 

3.1.4 Impressies 
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3.1.5 Conclusie 

De gangbare FSI die in een dicht centrum van een Nederlandse stad gehaald 

wordt ligt tussen de I en 2. De stadsuitbereidingen zitten claar nog een stuk 

onder. De gemiddelde FSI van 4 in het masterplan staat daar mee in contrast. Het 

stedenbouwkundig plan biedt ruimte aan ongeveer 600.000 m2 gebruiksoppervlak, 

waarvan 400.000 m2 wonen. Dit betekent een kleine 9000 bewoners, uitgegaan 

van 100 m2 per woning en een gemiddelde gezinsgrootte van 2,2 personen. Dit 

betekent een groei voor Amhem van ruim 6 procent (van 144.000 naar 153.000). 

Dit betekent een groei van het centrum van Arnhem van 200 procent (van 4.500 

naar 13.500). 

Er wordt niet aileen een complexe stedelijke ervaring gecreeerd met informele en 

spontane (niet-ontworpen) kwaliteiten, maar ook een duurzame stad. Ruimte die nu 

voor een groot gedeelte van de tijd 'veri oren gaat' in monofuncionaliteit vindt ten 

eerste middels het open karakter van de openbare ruimte (op korte en lange termijn) 

een ftexibeler en multifunctionelere vorm. Maar belangrijker nog: deze stad is niet 

gericht op de schijnbaar naadloze synthese tussen con sump tie en seggregatie van 

de 'optimaal' gestroomlijnde stad, maar op hernieuwbare productie: de essen tie van 

duurzaamheid. Stad en infrastructuur slechts gericht op scheiding, voorspelbaarheid 

en controle zijn uiteindelijk gedoemd tot falen. De levende complexiteit waar 

men daarin bang voor is zal uiteindelijk de enige duurzame brandstofvan 

samenlevingen kunnen vormen.Wij pleiten voor differentia tie op lokaal niveau. 

Een meervoudigheid van uiteenlopende componenten kan in werkelijkheid aileen 

coherent blijven in een netwerk. HYBRID INFRASTRUCTURES en Rijnkade 

Arnhem is een pleidooi voor netwerkvorming op lokaal niveau. Dit is simpelweg 

duurzamer. 
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3.2 Architectonische uitwerking 

3.2.1 Inleiding 

Steden die woekeren met ruimte hebben twee wegen ter beschikking: 

omhoog of omlaag. Als startpunt voor het architectonisch ontwerp heb 

ik een bezoek gebracht aan de historische kelders Arnhem. De kelders 

fascineren. De laag onder maaiveld was lange tijd verborgen. Tussen 

1999 en 2001 werden de kelders door historisch onderzoek ontdekt 

en sinds 2003 zijn de ruimtes gerestaureerd, met elkaar verbonden 

en geopend voor publiek. Als gevolg van deze ingreep, het doorbreken 

van de kelderscheidende wanden, ontstaat er een ondergronds netwerk 

van ruimtes. Met kleine trappen en doorsteekjes shop je van de ene 

intieme ruimte naar de andere. Het is een verrijking binnen het stedelijk 

weefsel. Met 'slechts' r6538 bezoekers per jaar zijn de historische 

kelders Arnhem niet bruisend; een sterke programmatische drager 

ontbreekt. De kelders worden sporadisch gebruikt als expositieruimte, 

als restaurant, voor feesten en partijen, af en toe voor een concert en 

daarnaast worden er rondleidingen gegeven. Mijn gids voor de dag 

was slechthorend, minimaal 8ojaar oud en offerde met plezier zijn 

vrije tijd op om me rond te leiden. De wandeling begint in de (winkel) 

straat, waardoor je een overzicht krijgt bij welke panden de kelders 

horen zodat je je, eenmaal binnen, beter kan oriënteren. De ruimtes zijn 

verwarrend, desoriënterend, labyrintisch. Ondergronds bouwen is het 

zoeken naar verbinding met de omgeving, het landschap. Ondergronds 

bouwen in de stad is zoeken naar verbinding met historie. De stad 

zou naast hele hoge plekken en gebouwen ook hele diepe plekken en 

gebouwen moeten bevatten. Ingrepen onder de grond slagen enkel als 

de condities ondergronds en bovengronds met elkaar in balans zijn, als 

men beneden licht en lucht krijgt doorgestuurd van boven, en als men 

boven de levendigheid onder de grond waarneemt. De beperkte ruimte, 

de slappe bouwgrond, het historische erfgoed en de toenemende aandacht 

voor landschap leiden in Nederland onomstotelijk tot een neerwaartse 

oriëntatie. 'Het ontstaan van de zogenoemde 3D-stad, een stad die zich 

onder en boven je voltrekt en die adressen kent op diverse hoogtes en 



Iteratie: De definitie van het woord iteratie is herhaling. Iteratie en 

iteratief zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica. bedoeld om aan te 

geven dat met een bepaald zich herhalend proces een berekening kan worden 

uitgevoerd. 

In het architectonisch ontwerpproces is iteratiif-ontwerpen een zeer brnikbare 

methode om naar het eindproduct toe te werken. Zeker wanneer het om een 

complexe opgave gaat, die bewust niet vereenvoudigd mag en kan worden 

(de stod is immers een ingewikkelde machine). De verschillende aspecten 

van het ontwerpproces volgen zich steeds op en herhalen zich. Zo worden 

onderdelen bijgeschaafd, in elkaar gepuzzeld en nog een keer bijgeschaafd. 

Denk aan iteratie met stedebouw, programma, constructie, duurzaamheid, 

bouwtechniek, enz. 

dieptes, lijkt onvermijdelijk.' 15 Mijn ontwerp representeert een kleine uitsnede uit zo'n compacte 

stad. 

Entree 

Afhetlding 19: PJ;;negrotid HigtQrische kdd~n; Arnhem 

15 Jaap Huisman, Verborgen ruimte, de ontdekking van ondergrondse architectuur. p 52 
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Afbttlding zr: Hoofdrou~ gemotoriseerd verUtr 

A~ldîng 21.: Hoofdroutes voetg::nigers 

An>ttldîng 1.3: Hoofdroutes fiel$ers 



3.2.2 Locatie 

Het ontwerp bevindt zich aan de voet van de stuwwal en wordt aan de 

zuidzijde ingesloten door de fty-over. Doordat het reliëf in het landschap 

dalende is en de route van het station naar de rijn deze lijn volgt leidt de 

weg als vanzelf naar beneden. In het nieuwe stedebouwkundige plan is de 

oorspronkelijke academie van bouwkunst bewaard gebleven. Het is een 

sterke programmatische drager voor de ondergrondse ruimte. 

Daarnaast is de locatie een knooppunt van netwerken (zie afbeelding 

24) . Ten eerst is er een belangrijke snelle doorgaande verkeersroute in 

de vorm van een tunnel. Deze bevindt zich als verdiepte weg op 9 meter 

onder het nieuwe maaiveld (voorheen fty-over niveau). Ten tweede lopen 

er langzame wandelroutes die van het station naar de rijn en terug 

tussen de nauwe bebouwing door sijpelen. Deze bevinden zich op het 

nieuwe opgetilde maaiveld. Tot slot is er een verhoogde route in de vorm 

van een walkway op 15 meter boven maaiveld. Deze stromen bevinden 

zich in een vertikaal gelaagde stapeling (zie afbeelding 25) . Tussen deze 

verkeersstomen wordt het programma opgespannen. 

Het dalenderelief in het landschap en de verdiepte weg geven een sterke 

aanleiding om de ondergrondse ruimte te verkennen. 

Aan de zuidkant van mijn kavel bevindt zich op het nieuwe maaiveld 

een woongebied. Daaronder twee lagen parkeren. Aan de noordzijde 

karakteristieke steegjes, voornamelijk cultureel programma. Aan de 

oostzijde ligt een parkachtige ruimte en een overdekt plein. 



Station 

Hoofdwandelroute 

Verkeerstunnel 

Rijn 

Afbeddins l..f : Verkeersc:itcul:t2tiefNt:twerken in ~D 

Rijn 

43 



3.2.3 Ruimtelijk ontwerp 

Door een deel van het ontwerp te verzinken vindt er een verschuiving 

van het stedelijk programma plaats. De woningen komen weer aan het 

hoofdmaaiveld te liggen temidden van het stedelijk weefsel, het stedelijke 

openbare programma wordt verzonken en verdwijnt in de diepte. De 

ondergrondse verkeersroute brengt leven in de diepte, en zorgt voor 

contact met de bovenwereld. Een grote patio voorziet de ondergrondse 

ruimten van licht, lucht, oriëntatie en contemplatie. Maar even belangrijk; 

het geeft een glimp van deze kelderwereld. 

Stedelijk Maaiveld 
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3.2.4 Programma 

Voor het programma van eisen heb ik geprobeerd een balans te zoeken 

voor alle gebruikers die Jane Jacobs'6 toebedeeld aan de stad. In afbeelding 

27 heb ik dat schematisch weergegeven. Zoals ik in hoofdstuk r aangeef 

wil ik de bewoners een prominentere rol binnen het stedelijk weefsel 

geven. Bewoners 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

Woningen 79oom• 

Academie voor bouwkunst 35oom• Vreemdeling ~ ~ Reguliere bezoeker 

KanteerfBedrijfsruimtes rsoom• 

Horeca 7oom' Î 
Filmzaal/Discotheek/Expositie 19oom• Werkende 

Sport 4oom• 

Parkeren 54om• 

Openbare ruimte 4oom• 

Totaal: r684om• 

A~lding 2&: P~rn.m;ti~;che doorsned~. inclusief doorgunde rou1e (~i) 

16 Jane Jacobs, The dealh and /ife of greal American Cities 
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3.2.5 Organisatie en logistiek 

De eerste stap is om een doorgaande route te creëren die de bus- en 

taxihalte met de wandelroutes verbindt, de gele lijn in afbeelding 29. 

Aan deze lijn zijn verschillende entrees en steigpunten gelegen. Via het 

voorplein~e (2}, waaraan de ingang van de academie (3) gelegen is, neem 

je de trap naar de taxi- en busstop (5). Op de weg daarnaar toe steek je 

de kuil over en is de entree voor het restaurant en discotheek zichtbaar 

(6). Verderop is het steigpunt richting de walkway en de woningen (7). 

Hier sluit je ook weer aan op de doorgaande wandelroutes. De fitness , 

kantoren, woningen en filmzaal (4) zijn bereikbaar via de taxi- en 

busstop en via de linker doorgaande wandelroute. Het laden en lossen (8) 

geschiedt via een afslag aan de tunnel. 

Zoals in afbeelding 30 te zien is zijn de woningen aan de voormalige 

fty-over ontsloten. Alle woningen hebben een duidelijke entree aan de 

straat. Hetzij via een veranda, een portiek of een trappenhuis naar de 

gallerij en de walkway. Direct onder de woningen ligt het parkeerdek, de 

fietsenstalling en bergingen. Deze laag vormt een buffer tussen de tunnel 

en de woningen erboven. 

r Entree studenten woonstraat 
2 Academieplein 
3 Entree academie 
4 Entree trappenhal: sports, kantoren, woningen, foyer filmzaal 
5 Bus· en taxi halte 
6 Entree Restaurant/discotheek 
7 Woningenfwalkway 
8 Ladenflossen 



Afbeddins Jo: Opbouw/ routins 

~'--7f>""i,~C---Jf-?.L.------- Ver.mda 

7"--7"7-F-.:....-"7+ -------- Perkje 
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3.2.7 Materialisatie 

Hoe is het maniëristische gedachtegoed 

te vertalen naar bruikbare hedendaagse 

theoriefvormleer. In de omschrijving van 

het project Masséna van architectenduo 

Beckmann N'Thépé proef ik iets van wat 

een moderne versie van het maniërisme 

zou kunnen zijn. In de wijze waarop het 

gebouw op papier gepresenteerd wordt is 

een intuïtieve nonchalance te ontdekken. Afbeeldin!!J• Ma.m>~;""'~'man;•nstischfigum 

Om de relatie tussen onderwereld en bovenwereld extra te benadrukken 

is er binnen de materialisatie een bepaalde leidraad nodig. Een 

materialisatie die past, zowel bij de aardse sfeer van de kelder als bij de 

woningen. Als bekleding heb ik gekozen om een scherm op te trekken 

dat vanuit de kuil als een plant groeit en rond het gebouw woekert. Het 

scherm wordt vervaardigd uit persrooster, corten van kleur waardoor het 

een aardse uitstraling krijgt. Het materiaal heeft van afstand een grote 

abstractie, van dichtbij een goede verfijning. Het transparante materiaal 

kan als dubbele laag voor de gevel openingen zitten, zodat richting 

gegeven wordt aan privacy en uitzicht .En tot slotmaakt het hang en 

sluitwerk een referentie naar middeleeuwse kelders. 



3.2.6 Beleving 

Er is een perspectief dat de verschillende invloeden op het ontwerp in één 

beeld samenvat. Atbeetding 34 toont aan hoe alles samen komt in de kuil, 

aan de axis mundi. Op atbeetding 35 is te zien welk resutlaat dit geeft voor 

de levendigheid op de plek. 

Woningen 

Abstractie scherm 

Parkeerdek 

bebouwing 

Tunnel Werkplaats Academie 

Verfijning scherm 

Entree Restaurant/ 

discotheek 

Kelderbak 

Terras 
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3.2.8 Constructie 

In afbeelding 36 zijn de belangrijkste aspecten van de constructie 

weergegeven. Bij punt I en 2 zijn de ingrepen op de constructie van de 

bestaande bebouwing te zien: 

I) De doorbraak in de bestaande bebouwing wordt opgevangen met 

trekstaven in de drie bovenhangende verdiepingen. 

2) Op eenzelfde wijze, met behulp van trekstaven, worden de 

verdiepingen op enkele plaatsen aan de patiozijde verlengt. 

Verder is de constructie van de nieuwbouw opgedeeld in drie delen: 

kelder, tunnel en wonen (zie punt 3 tot en met 6 voor de verdere 

omschrijving). 

3) De kelder is in principe een grote betonnen bak. Er is een afstand van 2 

meter ten opzichte van de fundering van het bestaande deel vrijgehouden. 

4) De tunnel is geconstrueerd als een fly-over en moet in verband met 

trillingen los van de overige constructie gehouden worden. 

5) De constructie van de woningen bestaat uit constructieve wanden met 

daartussen betonnen vloeren, opgebouwd uit kanaalplaten. De trappen 

liggen in dezelfde richting als de platen. 

6) De liftkernen en constructieve wanden voorzien de bouwdelen van 

stabiliteit. 

Afbee.ld.ing 38: constnx:tieJ scht"ma 
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3.2.9 Woningen 

Doordat het programma verschoven is liggen de woningen aan het 

nieuwe maaiveld, dit is een belangrijk uitgangspunt. De woningen 

en dus de stadsbewoners worden hierdoor stevig verankert binnen 

het stedelijk weefsel. De woningen zijn gestapeld en passen binnen 

eenzelfde stramien. De woningen zijn met de woonkamer (warme 

ruimte) op het zuiden georiënteerd, daarnaast zijn ze extra diep. Dit 

ten behoeve van energie besparing. Om het licht zo ver mogelijk 

naar binnen te krijgen is de plafondhoogte aan de zuidzijde hoger 

dan gemiddeld. Met als welkome consequentie dat de woonkamerf 

woonkeuken extra ruimtelijke kwaliteit krijgt. De koude ruimtes 

zoals de slaapkamer zijn aan de noordzijde gelegen en bevatten 

gevelopeningen van geringe afmetingen om warmteverlies tegen te 

gaan. 

De souterrainwoningen liggen met een veranda aan de fly-over. Een 

dubbelhoge ruimte aan de straat voorziet de woonkamer en keuken 

van licht. Op de eerste verdieping zijn de slaapkamer, badkamer en 

werkruimte gesitueerd. Deze woningen hebben aan de achterzijde 

een achterom met een eigen berging. 

De portiekwoningen ontsluiten ook aan de fly-over en bestaan uit 

een laag waarbij de voorzijde een plafondhoogte heeft van 4m en de 

achterzijde van 2.8m. 

De gallerij woningen zijn ontworpen als 1oft. De woonruimte van 

deze woningen beslaan de gehele diepte van het bouwblok met 

midden in een split-level: omhoog richting woonkeuken met uitzicht 

op de kuil en een trapje ornlaag naar de badkamer en de slaapkamer. 

De woningen aan de walkway hebben aan de straatzijde een 

buitenruimte. Dit is tevens het zuiden, dus de bezonning op de 

voortuin is ideaal. 

De bovenste woningen zijn riante patiowoningen, die zeer geschikt 

zijn voor gezinnen, vanwege de tuin op het dak en de 3 slaapkamers. 

I E I 

Soulrn-ainwoning 

Afbeelding 39: Woningpbttegrondm, scha.1l qoo 
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Doktorras 

no<l~>mcr 

SIJaokarncr 

B•d mcr 
Sloa lamer 

Badkarnet 
Sl~:~pk;rmcr 

Ac.htt:rorn 

A~lding 41: lsoml"'it: woningen omgedmir 

Woonk>mor 

Walkway +2101 

Gallerij 

Woonbmc.r 

r:ly-over 

Woonkeuleen 

Parkeerdek 
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3.2.IO Duurzaamheid 

De principes die mijn plan, naast het samenbrengen van verschillend 

functies, duurzaam maken zijn de volgende: 

r) Het hergebruiken van bestaande bebouwing. 

2) De aarde gebruiken als warmte buffer. De temperaturen onder de 

grond schommelen aanzienlijk minder dan bover de grond, hierdoor is 

minder verwarming, dan wel koeling nodig. 

3) Patio inrichten als water buffer. Het water draagt bij aan een prettig 

klimaat, daarnaast kan het water gebruikt worden voor het doorspoelen 

van het toilet. 

4) Extra diepe woningen, met de concequentie dat er per woning minder 

gevel oppervlak is en dus minder warmte verlies. De koude ruimtes 

liggen aan de noordzijde en hebben kleine gevel openingen. De warme 

ruimtes liggen op het zuiden, bevatten een grote glazen pui om de 

warmte binnen te halen. 

5) De dakterrassen vertragen de afvoer van water waardoor er een rijkere 

ecologie kan ontstaan. Tevens dragen de planten bij aan een vermindering 

van fijnstof. 

3.2.11 Conclusie 

In de conclusie van het architectonisch ontwerp wil ik verbanden leggen 

met de theorie uit het theoretisch kader. 

Door het programma te verzinken (zoals beschreven in 3-2.2 Ruimtelijk 

ontwerp) waardoor het openbare programma onder het maaiveld komt 

te liggen, wordt de focus van het totale plan verschoven. Waar eerst de 

focus boven het maaiveld lag, ligt deze nu op jonder het maaiveld. Bij de 

kriechfigur vindt eveneens een verschuiving plaats waarbij de positie van 

het belangrijkste onderwerp niet meer in het midden staat maar onderaan 

op het doek. 



De difficulta die door Shearman omschreven wordt als één van de 

maniëristische stijlkenmerken is ook zeker terug te vinden in het 

ontwerp. De verschillende netwerken en programma onderdelen die op 

ingenieuze wijze in één gebouw zijn samengevoegd geven blijk van een 

zekere difficulta zonder dat het Zierseuche genoemd kan worden. 

De verkeerstunnel brengt als infrastrutureel element contact tussen mens 

en infrastructuur. De geluiden die normaal enkel bovengronds te horen 

zijn, zijn nu ook ondergronds merkbaar waardoor een prettigere sfeer 

en veiligere gevoelssfeer ontstaan. Dit analoog aan onderzoeksobject #18 

Urbanbeach uit het Hybrid Infrastructures onderzoek. 

De walkway in het ontwerp is alleen gerechtvaardigd wanneer er 

voldoende draagvlak voor is. Dit draagvlak wordt gevormd door de 

dichtheid die het masterplan voorschrijft. Tevens zijn de entrees ernaar 

toe van groot belang; deze moeten zichtbaar zijn. 

De dichtheid heeft ertoe geleid dat deze nieuwe vorm van infrastructuur 

is ontstaan. Zie onderzoeksobject #'J 'walkway' uit het Hybrid 

Infrastructures onderzoek. 

De verschillende infrastructurele lijnen op de locatie kruisen elkaar en het 

gebouw verbind deze dusdanig dat er gemakkelijk op een andere lijn kan 

worden overgestap. Op deze manier wordt het gebouw een knooppunt. 

Zie onderzoeksobject #27 'Fu.xin village' uit het Hybrid Infrastructures 

onderzoek. 

Nu theorie en ontwerp bijelkaar gebracht zijn zullen in het volgende 

hoofdstuk de uiteindelijke resultaten weergegeven worden. 
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Hoofdstuk4 Resultaten 

4.1 Plattegronden 

Niveau +8 Wonen 
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Niveau +7 Wonen 
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Niveau +6 Wonen, walkway 

6r 



Niveau +5 Wonen, gallerij, studentenwoningen 
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Niveau +4 Wonen, studentenwoningen, kantoorruimte 



";)l.fo 

Niveau +3 Wonen, kantoorruimte, academie 



' ' ' (_ 

Niveau +2 Wonen, horeca, bedrijfsruimte, academie 



b gingen Parkeren, er Niveau +I 
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Niveau . +O fitness, aca demie 



Niveau -r fitness, busstrop, academie 
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I S..,. 
'I """""'· I ll~llt -. ' ' 

Niveau -2 Restaurant, meetingrooms, foyer filmzaal 



Niveau -3 filmzaal, expositie, discotheek 



' '•, J' ' ' I " ..._ I 

I ".._ I 

' ' 

Niveau -4 filmzaal, diskotheek 



4.2 Doorsneden 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en reflectie 

5.1 Conclusie 
In dit laatste hoofdstuk wordt teruggegrepen op de vraagstelling van het 

onderzoek. 

De vraag die centraal stond luidde: 

Hoe is een verdichte stad te ontwerpen en hoe kan het maniërisme en een 

nieuwe visie op infrastructuur daar een bijdrage aan leveren? 

Het antwoord op deze vraag wordt gevonden in het ontwerp. Door 

optimaal gebruik te maken van het reliëf in het stadlandschap kan een 

dichtheid met hoge kwaliteit bereikt worden. Het resultaat is een compact 

stuk stad waar veel functies in verweven zitten: wonen, werken, verkeer 

en recreatie. 

Wanneer de stad of een gebouw beschouwd wordt als een maniëristische 

figuur ontstaat er een kader om te denken over relaties, netwerken en 

vormgeving, ofwel complexiteit. Het is lastig gebleken complexiteit uit te 

leggen, maar met hulp van te term woekeren, gedestilleerd uit de door 

Maurer beschreven vormfiguren uit het maniërisme, en het idee 'dificulta' 

wordt duidelijk dat het wel kan. 

Het monofuntionele karakter van de fly-over is vervangen door een 

multifunctioneel stukje straat. Het decor wordt weer gevormd door 

bewoners, locale bedrijfjes en winkeltjes. De walkway verbindt gebouwen 

en plekken in de stad op een andere manier met elkaar. De verdiepte 

openbaarvervoersroute is een levensader voor de onderwereld. Deze 

nieuwe kijk op het gebruik van infrastructuur levert duidelijk een bijdrage 

aan de mogelijkheden voor een verdichte stad. 

Kort gezegd, ga de hoogte en de diepte in wanneer er vraag is naar 

hoge dichtheid. Maak daarbij gebruik van de spannende figuren die het 

maniërsme biedt. Benut daarnaast de mogelijkheden die infrastructuur 

voor de stad biedt. 
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5.2 Reflectie 

Het typerende aan dichtheid en woekeren op stedebouwkundig en 

architectonisch niveau is de veelheid die gemaakt moet worden. De 

ingrediënten om mee te woekeren zijn van essentieel belang. Er is 

gebleken dat het veel tijd kost om dit eigen te kunnen maken. Binnen de 

Nederlandse stedenbouw zijn we erg onbekend met deze materie. Het is 

van belang los te komen uit de moderne greep. 

Het fundamentele verschil tussen ontwerpend onderzoek en gewoon 

onderzoek is wijze waarop input en gegevens verkregen worden. Alle 

input of data voor ontwerpend onderzoek komt uit het ontwerpproces en 

het ontwerpproces komt weer uit jezelf. Het is alsof je, als een schizofreen 

persoon, eigen enquêtes invultjmetingen simuleert. Toch is het belangrijk 

het in de vorm van onderzoek te gieten om het grotere doel niet uit het 

oog te verliezen. 

Hetzelfde geldt voor het ontwerpproces. Het iteratieve proces werkt alleen 

wanneer het je bij elke nieuwe stap de vorige stappen los kan laten, om 

het vervolgens in een later stadium weer bijeen te brengen. 
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