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VOORWOORD 

Mijn wens voor het afstuderen bij de opleiding bouwkunde aan de 
lUte was om dit te doen in de richting Architectural Engineering. 
Deze leerstoelgroep houdt zich bezig met de kernbezigheid van de 
architectonisch ontwerper, het ontwerpen van een gebouw met al haar 
facetten waarbij in het ontwerp ook rekening wordt gehouden met de 
realisatie van dit gebouw. Het is bij de master architectuur aan de lUte 
gewoonlijk in een atelierverband af te studeren. Ik heb mij daarom 
ingeschreven in het project Aus einem Guss met prof. Rene van 
Zuuk als begeleider. Het hoofdthema van dit atelier is ontwerpen met 
wetmatigheden. Een wetmatigheid kan als hulpmiddel worden ingezet 
om een ontwerp te rationaliseren en te digitaliseren. Ze kan als houvast 
dienen en vergemakkelijkt door middel van nieuwe technieken de stap 
naar de productie van een gebouw. Dit thema heeft anders dan de 
naam doet vermoeden niet v~~r elke student als een onwrikbare regel 
gediend, maar is wei de rode draad die onze afzonderlijke ontwerpen 
met elkaar in relatie brengt. 
Naast dit ontwerpproject wilde ik ook graag een essay schrijven 
waarmee ik mijn ontwerpzou inleiden . Het bleek dat medeafstudeerders 
Angela van der Hoek en Pepijn Bakker dezelfde wens hadden. Samen 
hebben wij daarom prof. dr. Bernard Colenbrander benaderd, die 
bereid was om ons hierbij te begeleiden . Dit resulteerde al eerder 
in een essay, een gezamenlijk vooronderzoek en een individueel 
typologisch onderzoek. 



SAMENVATTING 

Tegenover Lissabon aan de rivier de Tejo ligt Almada, een stad die 
groot is door haar industrie. Aanvankelijk zij door het 
verwerken van producten uit het zuiden. Later zorgen onder 
andere het van een werf in combinatie met het bouwen van 
de brug over de voor een enorme groei. Vele mensen vinden in 
de zware industrie hun werk. 
Eind jaren wordt de Llsnave werf gesloten. Zoals in zoveel 

steden trek! de havenindustrie weg uit de stad. Almada blijft 
achter en functioneert grotendeels als woonwijk voor het 
Lissabon, een woonwijk die zich heeft afgekeerd van het water met 
haar werf. Met het herontwikkelen van de oude werf zal 
Almada weer een stad aan het water worden. 
De bureau's Richerd Rogers en Atkins en een 
Santa Rita hebben samen een ontwerp voor de van 
het gebied gemaakt. Een nieuwe functie geven aan een bestaande 
structuur of bebouwing, voorkom! totale Slechts 
enkele monumenten zijn een functieloos, een of 
"tll'"r.tiA:",r.r,tiflIA functie gegund. In het geval van de oude werf van 
Almada, zal de grote portaalkraan als icoon van het gebied de 
moerte waard om te behouden. Ook de structuur van dokken en 
pieren is zeer herkenbaar. Aanpassingen hieraan zuflen ook zeer 
arbeidsi ntensief 
De oudewerfligt afgelegen ten opzichtevanAlmada. herontwikkeling 
zal hier mee moeten worden gehouden. He! van Rogers 
en is ook Ie groot om in een keer te ontwikkelen. In een 
eerste fase is het verstandig een aantal trekkersfuncties te plaatsen. 
Deze worden geplaatst aan de hoofdas van het Deze as wordt 
verbonden met de hoofdstraat van Almada, het hoogteverschil 

word!. 
mening van dat deze trekkers niet enkel 

op de overkant Lissabon. Het zal niel enkel 
verbonden moeten zijn met Almada maar ook redenen moeten 

geven aan de bewoners van Almada am de af Ie dalen naar het 
nieuwe Almada Nascente. 
De is in het bezit van een rt",n<::"A"'AI<,,,h De Compahnia 

n<::"'f()<m Er wordt eenmaal de Danca deAlmada is een enthousiaste 
een festival georganiseerd waarin moderne dans en het gebruik 

van video centraal staan. De is een nationale dansgroep 
mel lokaal talent, een dat als springplank kan dienen voor 
internationale dansgroepen, 
Almada kan zich als jonge stad als stad van moderne 
theater- en mediakuns!en het conservatievere Lissabon, 
waar zich het conservatorium en het nationaal ballet bevinden. Dit is 
de reden da! ik een centrum voor moderne dans heb ontworpen. 



Ik heb mij de vraag gesteld hoe te bouwen voor de moderne dans. 
Moderne dans heeft zich begin vorige eeuw afgezet tegen de versiering 
van het 'klassiek' ballet uit de barok. Een theater voor moderne dans 
zou dan ook eerder het tegenovergestelde van de pracht en praal 
uit de gloriedagen van het theater moeten zijn. Een gebouw dat een 
bepaalde soberheid uitstraal!. Oaarbij zou het tegelijkertijd een gebouw 
moeten zijn dat een bepaalde drempel heeft, omdat het niet voor de 
massa bedoeld is. Het mag speciaal voelen in dit theater aanwezig 
te zijn . 
Bij mijn ontwerp voor een danscentrum in Almada is het uitgangspunt 
een neutraal, sober kader. Oaarin zijn vervolgens ingrepen gedaan 
waarmee de nieuwsgierigheid naar de inhoud van het gebouw wordt 
opgewekten tegelijkertijd een drempel gecreeerd word!. 
Het kader haalt zijn begrenzingen uit het stedebouwkundig plan . Het 
betreden wordt tot een belangrijk element gemaakt door het gebouw 
zelf zijn eigen overgang van publieke ruimte naar zaal te laten zijn. 
Oit kan door deze routing als een negatief te zien ten opzichte van de 
black box die ik als uitgangspunt had, als de leegte in die massa. 
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Ais atelier hebben wij ervoor gekozen een gezamenlijke locatie 
te nemen voor onze ontwerpen. Dit heeft het voordeel dat een 
stedebouwkundige analyse gezamenlijk gedaan kan worden en dat 
er tijdens het ontwerpproces met ateliergenoten overlegd kan worden 
over oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. 
Het wegtrekken van havens uit de centra van Europese steden is een 
bekend fenomeen. Zo heeft bijvoorbeeld de haven van de Nederlandse 
stad Rotterdam een totaal nieuwe locatie gekregen om in te spelen 
op de schaalvergroting van de internationale scheepvaart. De oude 
havenstructuur is tegelijkertijd onder andere door de ontwikkeling van 
de Kop van Zuid de plek gebleken voor uitbreiding van de huidige 
stad. 

Alb. 01 Het wegtrekken van de haven van Rotterdam 

Een andere ontwikkeling is het verdwijnen van de zware industrie bij 
de haven die aan de stad grensl. De schakels van de industrie komen 
steeds verder uit elkaar te liggen, waardoor de haven steeds meer 
enkel een doorgeefluik is. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat 
de haven van Lissabon geen gebruik meer maakt van haar werf bij 
Almada, een stad tegenover de hoofdstad. 
Ais atelier hebben wij besloten deze oude werf als gezamenlijke 
locatie te kiezen. Dit omdat het nog vrij onbekend en nog niet opnieuw 
ontwikkeld is. De eerste plannen zijn door de gemeente afgewezen, 
omdat zij zich te weinig richtten op de verbinding met de bestaande 
stad. Nu ligt er een plan van een samenwerkingsverband van Richard 
Rogers Partnership, Atkins en Santa Rita arquitectos. De laatste 
hebben wij ter voorbereiding te Lissabon bezochl. 



1 ALMADA NASCENTE 
De herontwikkeling van de Lisnave wert 
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De oude Lisnave werf ligt ten oosten (nascente) van Almada aan de 
Tejo, de rivier die zij deelt met de grote stad Lissabon. Het nieuwe 
plan bestaat uit een strokenbebouwing, die de lijnen van de dokken en 
pieren voigt. Drie stroken worden beeindigd met een wOlkenkrabber 
als een verticale tegenhanger van de pieren. In het plan zijn veel 
verschillende functies opgenomen, zoals wonen, werk, cultuur, 
ontspanning, overheid, onderwijs etc. Verder wordt het nieuwe gebied 
verbonden met het openbaar vervoer door de aanleg van een nieuwe 
ferry- en busterminal en de aanleg van een nieuwe tramlijn. AI met al 
wordt oost Almada een complete nieuwe stad aan het water. 

Het eerste gedeelte van het verslag bevat het vooronderzoek dat zich 
gericht heeft op Almada Nascente en omgeving. Dit vooronderzoek 
bestaat uit: een korte literatuurstudie om een houding te bepalen ten 
opzichte van de herontwikkeling van voormalige havengebieden , een 
daaruit volgende analyse van de ontwikkeling van Almada door de 
jaren heen en een vergelijkend onderzoekje met een aantal andere 
voormalige Europese havengebieden. Uiteindelijk wil ik met behulp 
hiervan graag antwoord geven op de volgende vragen : 
- Hoe belangrijk is de werf geweest voor Almada? 
- Welke elementen zijn de moeite waard om te behouden? 
- Wat wordt de verhouding tussen het nieuwe met het oude? 
- Hoe is de ligging van de werf ten opzichte van Almada? 
- Waarin verschilt Almada Nascente met andere (gerealiseerde) 
plannen? 
- Welke problemen kunnen verwacht worden bij herontwikkeling? 



1:1 Van HAVEN naar SlAD 

Hoe om te gaan met de herontwikkeling van verlaten havenindustrie naar 

verblijfswaterfront? 
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De werf van Lisnave wordt sinds de jaren 
90 niet meer gebruikt. Zonder gebruik, geen 
gebouw. Dit had Vitruvius al door met zijn 
Utilitas. Bruikbaarheid in de brede zin van 
het woord verleent waarde aan architectuur. 
Industriele structuren zoals een werf zijn 
specifiek gebouwd voor hun functie. Wat 
kan het de moeite waard maken om deze 
utiliteit na het verliezen van de functie nog 
te behouden? Kortom waaraan moeten 
elementen van de werf voldoen om 
behouden te blijven? 

Ik kan mij een aantal redenen voorstellen 
waarom behouden een goede keuze zou 
zijn: 

1. Het veranderen van de functie kan veel 
eenvoudiger zijn dan het veranderen van 
de vorm van stedelijke elementen. 

2. Naast de oorspronkelijke functie kan 
een stedelijk object nog andere betekenis 
hebben voor de stad. 

3. De vorm bedoeld voor een specifieke 
functie kan ook onbewust goed geschikt 
zijn voor andere doeleinden, eventueel met 
aanpassingen. 

Deze mogelijkheden heb ik aan de hand 
van de theorie van Aldo Rossi en Antonio 
Monestiroli verder uitgewerkt en voor 
zover mogelijk al enigzins op de situatie in 
Almada toegepast of bepaald welke vragen 
met behulp van verdere analyse nog 
beantwoord moeten worden . 

1: 1: 1 De duurzame stad 
Rossi zegt in "De architectuur van de stad" 
dat elementen in de stad, stedelijke feiten, in 
de loop van de tijd functieloos zijn geworden 
of probleemloos andere functies zijn gaan 
vervullen dan ze aanvankelijk aangewezen 

hebben gekregen. Ook infrastructuren 
zijn vaak nog eeuwen later in de vorm 
van de nieuwe bebouwing te herkennen. 
De morfologie van de stad is lastig te 
veranderen, terwijl zij vrij gemakkelijk een 
nieuwe rol aanneemt. Tegelijk gaat zij vaak 
ook lang mee juist omdat zij gemakkelijk een 
andere rol inneemt. 

De vraag is natuurlijk of dit voor de Lisnave 
werf ook geldt. Omdat dit gebied altijd als 
een element op zich heeft gefunctioneerd en 
meer georienteerd was op het havengebied 
van Lissabon, zal dit gebied lastig te 
verbinden zijn met het huidige centrum 
van Almada. Het verbeteren van de relatie 
van Almada met de rivier de Rejo door van 
de voormalige werf een verblijfsgebied te 
maken, zal dan ook een lastige opgave zijn . 

1 : 1 :2: 1 Behoud van het collectief geheugen 
De factor tijd heeft een grote invloed op 
de betekenis van elementen van de stad. 
Herinneringen zijn met objecten verweven 
en andersom. Deze herinneringen van 
stedelingen samen vormen, volgens 
Rossi, het collectief geheugen van de 
stad en zijn onmisbaar voor het behoud 
van haar identiteit. Binnen deze denkwijze 
kan vorm dus nog een historische waarde 
overhouden wanneer de aanvankelijke 
functie is verdwenen. Deze objecten zijn de 
monumenten van de stad. 
Dit kan het de moeite waard maken om 
elementen uit het industriele veri eden 
te bewaren, zodat deze de collectieve 
herinnering aan het industriele verleden 
in stand houden. De stad vertelt haar 
eigen geschiedenis. Met de fabriek als 
museumstuk, dat zelfs onafhankelijk van de 
functie kan overleven. 

In het geval van Almada is het dus van 
belang te weten hoe belangrijk de werf is 



ae'we·est voor de stad en daarnaasl welke 
elementen van de wert als monument van 
dil verleden kunnen dienen. Ik ben van 
mening dat er met deze betiteling echter 
zuinig moet worden omgesprongen als hel 
gaat om relatief jonge monumenten zoals 
de industriele. Het is namelijk de tijd die 
€len object haar verhaal geeft. Rossi heeft 
het over de monumenten uit €len vee I verder 
verleden, met €len veer rijker verleden. 
Om te voorkomen dal op €len later tijdslip loch 
besloten wordt dat het monument niet die 
historische waarde had die het aanvankelijk 
werd toegekend, omdat het symbool staat 
voor €len relalief kleine episode van de slad, 
is hel beler het verhaal van het 

door Ie laten 
functie toe te kennen. 

en het een nieuwe 

1:1 :2:2 Het bruikbare begeren 
Een wellicht iets meer op het 
reden waarom €len industrieel 
€len (esthetische) waarde kan hebben, is 
de begeerte voor pure uliliteit. Deze term 
roept €len beeld op van fabrieken, 
bruggen, kranen en wegen. Hel gaat hier 
weliicht niet meer am archilectuuf, maar 
het Het artificiele ontkomt echter 
niet aan de esthetiek in de betekenis van 
dat wal begeerd wordt. Machines ook 
te begeren. vanwege hun bruikbaarheid. 
Zo zegl Monesliroli in "The Metope and the 
Triglyph" dat de schoonheid van de stad zit 
in de van de bruikbaarheid en de 
"inrlin,nriikh"'irl van elementen. De mensen 
die hun hele leven hebben 
gebouwd. zullen de wert begeren voor haar 
bruikbaarheid. De mensen van Almada die 
voor €len groat afhankelijk waren 
van de inkomslen van de begeren hun 
wert, hun industrie. Een wat later 
weer zal leiden 101 €len en wellicht 
lot een coliectief geheugen van de stad. 
Ik ben van dat ook de niet gebruiker 

kan waarderen voor haar 
herinnering aan bruikbaarheid, zoals de 
schoonheid van een oude stoomlocomotief. 
Wellicht dat het hier gaat om €len nne:?:::!ln,,,, 

op €len schaal, naar een 
techniek nog zichtbaar was bijvoorbeeld. 

1: 1 :3 Oninlentioneel gebruik 
Vorm kan €len bepaald uitlokken, 
waar hel niel voor bedoeld was. Vorm 
en gebruik hebben €len relalie in twee 
richtingen. De wens tot gebruik lokt de vorm 
uil en de vorm lokI de wens tot gebruik uit. 
In dit proces ontstaan allijd 'bijproducten' 
die ervoor zorgen dal de relalie allerminst 
enkelvoudig is. Deze kunnen 

In het geval van de sledelijke nl",It .. l'lrrmri 

kan de structurerende werking 
genoeg zijn om deze zo min mogelijk te 

zoals Rossi voorslelt. 
Wanneer van industriele 
objecten bruikbaar blijken om andere 
wensen te vervullen, dan is hel wellicht ook 
de moeite waard om ze Ie behouden. 

1: 1:4 Houding ten opzichte van 
herontwikkeling 
Het verlies van €len hoofdfunctie betekenl 
geen tolaal waardeverlies. 
Ik heb €len aantal 
waarin deze waarde 
Lisnave wert. 

genoemd 
voor de 

Behoud van het collectief geheugen 
van de slad. Hierbij moet wei 

worden met het feil dat het hier 
recente gaat. 

lOeVOf~08,n van €len nieuwe functie kan 
de kansen op het voortbestaan van €len 
jong monument aanzienlijk 

Verdere analyse naar de invloed van de wert 
op de geschiedenis van Almada is nodig 

11 
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om aan te kunnen geven hoe belangrijk de 
werf is geweest, welke elementen hiervan 
als drager van het collectief geheugen 
van de stad kunnen dienen en welke 
aanpassingen eventueel gedaan kunnen 
worden ten behoeve van de nieuwe functie 
als verblijfsgebied. 

De afzonderlijke elementen van de 
werf kunnen in drie categorieen worden 
ingedeeld : 
- het monument, dat als museumstuk op 
zich bewaard kan blijven . 
- het flexibele element, dat in de huidige 
vorm met de juiste aanpassingen weer een 
nieuwe functie kan vervullen. 
- en het waardeloze element, dat maar beter 
afgebroken kan worden, omdat zowel de 
fysieke waarden als de historische waarde 
niet hoog genoeg zijn . 

2. De begeerte 
De esthetiek die onstaat uit een 
(nostalgische) begeerte voor dat wat pure 
bruikbaarheid uistraalt. De kranen en de 
dokken vallen binnen deze categorie. De 
esthetiek an sich is echter geen reden 
genoeg om elk element te behouden. De 
begeerte echter kan wei worden opgewekt 
door een enkel element als zodanig 
herkenbaar te bewaren. Voor deze selectie 
geldt het argument van de duurzame stad . 
Die elementen die gemakkelijker een 
nieuwe functie vervullen dan dat zij zelf 
te veranderen zijn. Daarbij komt dat die 
elementen die het meest aanwezig zijn 
ook vanzelfsprekend voor het behouden 
in aanmerking komen. Wanneer met deze 
twee argumenten rekening wordt gehouden, 
is het niet meer nodig aile kleinere kranen 
en loodsen te behouden. 

3. Onintentieel gebruik 
Het gebruik van de waterkade is op de 
werf niet enkel die van het aanleggen van 
schepen geweest. Ook de lunchpauze is er 
genoten . Het uitzicht en het verkoelende 
briesje mkaen het tot een aangename plek 
voor verblijf. Dit wordt aan de overkant in 
Lissabon al vol op uitgebuit, onder andere 
met de promenade in Belem en met de 
restaurantzone in oude havenloodsen en 
het expogebied in Lissabon. 

Waarvoor het water bij dewerfnog nieteerder 
gebruikt is, maar waarvoor het natuurlijk wei 
uitermate geschikt is, is recreatie in de vorm 
van plezierjachten, vis sen en wellicht zelfs 
zwemmen . Dit zijn dan ook mogelijkheden 
die in het stedebouwkundig plan van Richard 
Rogers volledig worden benut. 

Alb . 1:1:01 Een verlaten stoel aan de kade van de 
Lisnave werf in Almada. (Foto: Heino kamphorst) 





1:2 ANALYSE 

Welke rol speelt de Lisnave werf in Almada en hoe verhoudt het nieuwe plan 
zich tot de plannen voor andere havensteden? 



In het vorige hoofdstuk heb ik een aantal redenen opgenoemd waarom 
de werf of elementen ervan nog waardevol genoeg kunnen zijn om te 
behouden. Ik heb ook geconcludeerd dat verdere analyse nodig is om 
het belang van de werf voor Almada te kunnen bepalen . Verder 
is het van belang mogelijke problem en op te sporen bij het 
herontwikkelen van de werf tot verblijfsgebied, zodat hier oplossingen 
voor geboden kunnen worden . Deze oplossingen zullen samen de 
stedebouwkundige strategie vormen die het afstudeeratelier Lisnave 
als uitgangspunt heeft gebruikt. Dit hoofdstuk bevat de kernpunten uit 
de gemaakte analyse. 

1 :2: 1 De lagen van Almada 
Een hulpmiddel bij het begrijpen van de concrete stad is het 
herkennen van de verschillende periodes die invloed gehad hebben 
op het ontstaan van de stad. Deze periodes laten hun bebouwing en 
structuren achter en zijn in de huidige stad als zodanig te herkennen. 
Elke periode laat bij wijze van spreken zijn eigen laag in de stad achter 
De optelling van deze lagen vormt de stad . 
Mijn vraag is wat de invloed van de werf is op Almada. Hiervoor is het 
van belang te achterhalen hoe Almada voor, tijdens en na de bouw 
van de werf was. 

De periodes die de hun sporen in Almada hebben nagelaten zijn : 
- De vroege nederzettingen 
- De aardbeving 
- Handelstad Almada 
- Industriestad Almada 
- Slaapstad Almada 

1 :2:1:1 
Almada is ontstaan op het punt waar de oversteek naar Lissabon 
en het noorden van Portugal het gemakkelijkste is. Daarbij komt dat 
de hoge rotsen een perfecte plek vormen om de rivier de Tejo is te 
overzien. Meerdere nederzettingen worden gevestigd. De weg die 
deze vestigingen met elkaar en met de haven op de punt (Cacilhas) 
met elkaar verbindt, is nog steeds terug te vinden in de hedendaagse 
stratenstructuur van Almada, maar heeft geen hoofdfunctie meer. 
Cashillas daarentegen is nog steeds de plek waarvanuit vele ferry's 
per dag naar Lissabon vertrekken. 
In 1755 verwoest een aardbeving grote delen van Lissabon. Ook 
Almada, hoe klein het ook nog was, wordt weggevaagd . 

15 
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1 :2:1 :2 
De haven Cacilhas wordt steeds belangrijker naarmate de handel 
opkomt. Landbouwproducten zoals kurk worden vanuit het agrarische 
zuiden naar Lissabon vervoerd. Naast het doorvoeren van praducten, 
worden ook steeds meer producten in Almada en omgeving bewerkt 
alvorens ze de oversteek maken. Aan de onderzijde van de rots aan 
de waterkant vestigen zich kleine verwerkingsbedrijfjes. Ook in het 
zuiden van Almada, daar waar het hoogteverschil tussen land en water 
niet vee I is, wordt een haven gebouwd. De pakhuizen en werkplaatsen 
uit deze tijd bestaan gedeeltelijk nog, maar zijn vervalien . 
De 1ge eeuw is een periode waarvan, vanwege de latere explosieve 
graei, tegenwoordig niet veel meer merkbaar is. Toch is men in Almada 
duidelijke trots op deze tijd van handarbeid getuige de aandacht die 
het gemeentelijk museum hieraan besteed. 

1 :2:1:3 
Het huidige Almada is vooral een kind van het industriele tijdperk. De 
groei is gigantisch. doordat arbeiders naar de stad trekken. In 1947 
bedenken Faria da Costa en Etienne de Graer een plan voor de 
uitbreiding van Almada. Een nieuwe hoofdstraat wordt aangelegd, die 
de oorspronkelijk middeleeuwse route naar Cacilhas vervangt. Langs 
deze weg verschijnen in sprankelend wit nieuwe flatgebouwen met 
winkels op de begane grand. Deze vormen het huidige stadscentrum. 
De EN 10 wordt in 1951 langs de waterkant aangelegd.Aan deze zijde 
wordt ook in 1967 de werf gebouwd. 

De relatief jonge stad heeft een snelie ontwikkeling doorgemaakt 
wegens het bouwen van de werfvan de haven van Lissabon . Arbeiders 
hebben zich nogmaals massaal in Almada gevestigd. Veellevens zijn 
dus beinvloed door de bouw van de Lisnave werf. 

Ook wat de bodem betrefd heeft de bouw van de werf een grate 
invloed op Almada. De hoeveelheid vlakke bodem aan het water is 
door de bouw vee I groter geworden, waardoor het contact met de Tejo 
veel gemakkelijker is dan in de periode waarin men enkel bij de punt 
van Cacilhas het water kon bereiken. Tegelijkertijd is dit contact enkel 
mogelijk voor het havenbedrijf en haar medewerkers en enkel van 
infrastructurele aard. 

Alb. 1:2:0 1 Vm 1:2:04 Kaarten Almada door Angela 
van der Hoek. 

Alb. 1:2:05 Vm 1:2:07 en 1:2:09 Vm 1:2: 12 Folo's 
Museo de Cidade de Almada. 

Alb. 1 :2:08 www.atelier.crie .min·edu.pt 
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1 :2:1:4 
Eind jaren negentig wordt onder andere door concurrentie in het 
buitenland de werf gesloten. Helaas functioneert Almada daarom nu 
slechts nog als woonwijk voor haar overbuur Lissabon. De flats die 
ooit bestemd waren voor tratse havenarbeiders, behoren nu tot een 
vervallen buurt. 

1 :2:1:5 
Met een juiste herontwikkelen van de oude werf kan Almada een stad 
worden die weer profiteert van haar ligging aan het water. En kunnen 
hierdoor elementen bewaard blijven van een raestige dood. Elementen 
die kenmerkend zijn voor de jonge historie van de stad. Daarbij kan 
een nieuwe laag de nu eenzijdige stad meer diepte geven , wanneer 
de lagen die ontstaan zijn in andere tijden niet worden weggevaagd . 
Er zal dan voor gezorgd moeten worden dat de oude laag nog op 
bepaalde plekken herkenbaar is. Door de nieuwe laag vervolgens met 
de oude te laten contrasteren, zal het verschil tussen oud en nieuw 
ook duidelijk zijn. 

In het geval van de werf kan ervoor gekozen worden de structuur 
van pieren en dokken zoveel mogelijk te behouden samen met een 
element zoals de grate kraan waarmee de schepen gebouwd werden . 
Dit zijn de meest voor de werf typerende elementen. Daarbij is de 
structuur van dokken en pieren een structuur die vrij gemakkelijk een 
nieuwe functie toe te dienen is en vrij lastig aan te passen is, zoals dat 
bij de morphologie van de stad het geval is. 

Alb. 1:2:13 De zone langs het Lisnave terrein. De 
huldige l:ewoners werken hoogstwaarschijnlijk niet 
In Almada 
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Alb. 1:2:14 Vm 1:2:16 en 1:2:19 Vm 1:2:22 Plannen 
voor de herontwikkeling van sledel ijke waterfronlen. 

Alb. 1:2:17 Vm 1:2:18 en 1:2:23 Vm 1:2:25 Kaarten 
van sledelijke waterfronten en omgeving door Pepijn 
Bakker. 

1 :2:2 Hedendaagse stedelijke waterfronten vergeleken 
Er zijn al vee I havengebieden in Europa opnieuw ontwikkeld of ze 
zijn nog in ontwikkeling. Hoe verhoudt het plan van Richard Rogers 
v~~r Almada zich tot deze plannen? Om Almada te kunnen vergelijken 
met andere plannen zijn er kaarten gemaakt om deze met elkaar te 
kunnen vergelijken . 

De volgende punten hebben wij vergeleken : 

1. De functionele eigenschappen 
2. De verhouding van het gebied ten opzichte van het water. 
3. De rol van het gebied ten opzichte van de stad. 

1 :2:2:1 
De oude werf is het enige voormalige haventerrein van de hier 
genoemde voorbeelden dat enkel op productie gericht was. Materialen 
werden met schepen aangevoerd en de gebouwde schepen verlieten 
eveneens via het water het terrein. Dit zorgt er voor dat het gebied 
ook nu nog goed bereikbaar is over het water, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld in Hamburg en Rotterdam waar de grate schepen niet 
kunnen komen. 

1:2:2:2 
De plannen hebben verschillende relaties met het water. Zo typereert 
het plan van Barcelona zich door de aanleg van een strand, wat de 
relatie met het water zeer nauw maakt. In Oslo daarentegen gaat het 
meer om een uitbreiding van de stad dan om het aanleggen van met 
water gerelateerde functies . Vergelijkbaar met Dublin zal in Almada het 
transport over water een belangrijke rol innemen. De ferry verbinding 
met Lissabon wordt verplaatst naar een oud dok en er wordt een 
cruiseterminal gebouwd. Daarbij zullen er ook door de vele pieren vee I 
aanlegplaatsen zijn voor andere schepen. 

1:2:2:3 
Het feit dat de haven in Almada geen doorvoerhaven was, zorgt 
er ook voor dat de verbinding met de hoofdinfrastructuur matig is. 
Een regionale route loopt langs het gebied en vertrekt richting het 
centrum van Almada en richting het zuiden naar omliggende wijken. 
Daarbij komt dat het gebied en de stad gescheiden worden door de 
natuurlijke barierre van het hoogteverschil. Zo is ook het gebied in 
Dublin enigzins van de stad afgekeerd omdat het door een woonwijk 
wordt afgeschermd. Het is ook logisch dat industriele havengebieden 
gemeden worden. Vaak is de rand van het gebied tussen haven en 
stad verloederd, omdat men hier liever niet verblijft. Dit is in Almada 



Alb. 1:2:18 Oslo Alb . 1:2:18 Dublin 

Alb. :2:24 Barcelona 
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ook het geval. Havengebieden die ouder zijn en uit een tijd stammen 
waarin haven en stad nog meer met elkaar verwoven waren, hebben 
dit probleem vee I minder. 

1 :2:2:4 Gevolgen voor Almada Nascente 
Almada heeft vergeleken met andere plannen een slechte verbinding 
met de stad en een goede met het water. Toch ben ik van mening 
dat een verbinding met de stad Almada noodzakelijk is voor het goed 
functioneren van het gebied. Wellicht nog belangrijker is het feit dat met 
een goede verbinding het nieuwe plan ook een impuls kan geven aan 
de slaapstad Almada en in het bijzonder ook aan de overgangszone 
tussen Almada en haar haven. 
Dit uitgangspunt is van groot belang geweest voorde stedebouwkund ige 
strategie voor het gebied, zoals dat door het Lisnave atelier bedacht 
is. 



1:3 Stedebouwkundige strategie 

Conclusies en de gevolgen voor het stedebouwkundige plan voor Almada 
Nascente 
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De werf is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van 
Almada. Het bewaren van elementen als de pieren, de dokken en 
de kraan zal ervoor zorgen dat de bewoners van Almada aan deze 
tijd herinnerd blijven . Daarbij bieden de oude havenelementen een 
mooi mogelijkheid om Almada een stad aan het water te maken. Een 
nieuwe functie is noodzakelijk om deze elementen te behouden. Het 
toevoegen van een nieuwe laag zorgt ervoor dat de huidige eenzijdige 
woonstad weer een stad met meer dimensies word!. Hierbij moet wei 
de oude /aag (de werf) als zodanig herkenbaar blijven. 

Almada nascente is groot en afgelegen ten opzichte van het centrum. 
Om te voorkomen dat het gebied een eiland wordt ten opzichte van 
het oude Almada., zullen zowel fysiek als functioneel Almada en haar 
nieuwe waterfront met elkaar verbonden moeten zijn. 

Een exIra fysieke verbinding is noodzakelijk. Een ader loodrechl op 
de richting van het plan van Rogers met functies eraan die mensen 
hel gebied in trekken en tegelijkerlijd het gebied rond de ader een 
soorl centrumfunclie geeft in de vorm van een as . Hieraan zullen 
verschillende Irekfuncties komen Ie liggen. Voor de fysieke connectie 
wordt de as aan het water doorgetrokken naar de hoofdstraat van 
Almada. Hiervoor dient een hoogteverschil te worden overbrugd. Op 
het knooppunt van deze as en de bestaande doorgaande weg langs 
hel terrein komt een nieuwe terminal, waar ferries, bussen en trams 
samenkomen . 

Het is belangrijk dat het gebied ook functies bevat waarvoor de huidige 
bewoners af willen dalen naar de kade, waardoor ze zich betrokken 
blijven voelen bij het gebied. 
Hel loevoegen van voorzieningen voor woonwijk Almada zorgl ervoor 
dat de bewoners belrokken worden bij de nieuwe stad aan het water. 

Het plangebied is zo groot dat hel in fases gebouwd moet worden , De 
as met de Irekkersfuncties zal als eerste fase hel gebied aantrekkelijk 
maken voor verdere ontwikkeling. 
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In het vorige hoofdstuk ben ik tot de conclusie gekomen dat het 
van belang is dat het gebied ook functies bevat die de regionale 
bevolking betrekt bij het nieuwe gebied. De regio Almada is in het 
bezit van een dansgezelschap. De Compahnia de Danga de Almada 
is een enthousiaste dansgroep. Er wordt eenmaal jaars een festival 
georganiseerd waarin moderne dans en het gebruik van video centraal 
staan. De Companhia is een nationale dansgroep met lokaal talent, 
geen internationaal gezelschap, maar ze kan als spring plank dienen. 
Almada kan zich als jonge stad profileren als stad van moderne 
theater- en mediakunsten tegenover het conservatievere Lissabon, 
waar zich het conservatorium en he! nationaal ballet bevinden. Dit is 
de reden da! ik een centrum voor moderne dans heb ontworpen. 
Het centrum zal een dansschool bevatten, zowel voor amateurs als 
voor het dansgezelschap. Deze school bevat niet aileen dansstudio's, 
maar ook studio's voor geluid opnamen en videobewerking ruimtes. 
Daarnaast zal het centrum een theater zijn . Het zal een grote 
zaal bevatten en een klein ere bioscoopzaal, waar film en dans 
gecombineerd kunnen worden. Naast de zalen zal het gebouw ook 
horecagelegenheden bevatten, waarmee het theater geschikt is voor 
een totale avond uit. 



2:1 Moderne dans 

Terug tot de essentie 
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Ik heb mij de vraag gesteld hoe te bouwen voor de moderne dans. 
Daarbij is het van belang eerst te bepalen wat moderne dans en haar 
publiek kenmerkt. 
Moderne dans heeft zich begin vorige eeuw afgezet tegen de 
versiering van het 'klassiek' ballet uit de barok. In plaats van uitbundige 
kostuums, grote decors en zeer gestileerde danstechnieken, worden 
nu expressieve bewegingen van het lichaam en gezichtsuitdrukkingen 
gebruikt om een verhaal te vertellen. Kostuums vallen hierbij los om 
het lichaam en decor is vaak heel sober. 
De rol van lichten en videobeelden is zeer belangrijk in 
dansvoorstellingen. De mogelijkheden voor choreografen zijn hiermee 
zeer uitgebreid. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een danser 
tijdens een voorstelling een duet met zichzelf op videobeeld danst. 
Beelden vervangen ook de ouderwetse decordoeken, waarvan het 
wisselen relatief langzaam is. 

Het publiek van de mod erne dans is naast de performer de belangrijkste 
doelgroep van het gebouw. Waaruit bestaat deze doelgroep? 
Het ballet was rond 1900 op haar hoogtepunt van populariteit, een 
spektakel voor de grote massa. Tegenwoordig is dans een theatervorm 
die slechts een kleine groep kan waarderen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de musical en het cabaret. 
De bezoeker van mod erne dans is anders dan de bezoeker van de 
opera en het klassieke ballet. Het gaat hier om een groep die zich 
bijvoorbeeld graag naar een oude afgelegen fabriekshal laat leiden 
om daar op een houten bankje naar de voorstelling te kijken. Ik 
zeg niet dat het experiment in de traditionelere theaterkunsten niet 
voorkomt, maar haar basis ligt in de mod erne kunsten . Het publiek is 
hierop ingesteld. 



Alb. 2:1:01 en 2:1:02 Oe vaarstelling "Eu not Pessaa" 
van de Campahnia de Dan93 de Almada. 
(www.cdanca-almada.pt) 
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2:2 Het theatergebouw 

Type in ontwikkeling 



Verder heb ik in het theater als 
type. Wat maakt een theater een theater en 
hoe is dit veranderd in de van de tijd? 
Type en functie hebben anders dan wellicht 
vermoed een wat losse relatie met elkaar. 
Wat eerst een paleis is, kan later een museum 
zijn, heeft dat 

vaak 
vormgegeven zoals oude bekende typen, 
maar gaan daarna een langlopend traject 
in van en aanpassen, zoals 
de eerste auto, die qua vormgeving veel 
gelijkenis vertoonde met een paardenwagen 
maar nu een type op zich is. Type heeft zo 
niet enkel een relatie met de functie, maar is 
wellicht de vorm die in de loop van de tijd bij 
een functie is gaan horen. En een funcUe 
kunnen weliicht verschillende 
Ik zal aan de hand van de 
in hoeverre ik me hieraan wil houden in het 
ontwerp. Een gebouw hoeft in type 
niet zijn functie Ie Welke essenties 
van het ik wil in 
mijn ontwerp en hoe ik deze op een nieuwe 
wijze vorm kan geven, zo dat het een 
tHn,or<>nr1 theater word! voor mod erne dans 
op de locatie van de oude Lisnave wert? 

2:2:1 Het theater, aantrekken en koesteren 
De relatie tussen gebouw en kan 
in een theater zeer verschillende vormen 
aannemen. Soms zit de zaal in 
het gebouw en is het theater niet als 
zodanig herkenbaar, soms dient het theater 
nog hele andere doeleinden, soms 
theaterelementen als toneeltoren en zaal 
duidelijk als zodanig te herkennen. Ik heb 
een aantal typen kunnen onderscheiden. 

Het theater als 
Theaters worden tAnAmiIJnl~rnln 
met het doel 

revitaliseren. Denk hii\,,, ... r.rhoolrl aan Casa 
het Luxor 

theater van Bolles en Wilson in Rotterdam 
of het nieuwe operagebouw in Oslo van 
SmZlhetta. Men komt niet meer enkel 
voor de voorstelling, maar ook voor het 
theatergebouw. Voor de bezoekers van het 
theater kan dit een waarde 
zijn. De vormgeving staat niet puur in dienst 
van de functie die het heeft, maar 
vervult ook een functie op stsldebouwKur 
niveau. 
Het is natuurlijk de vraag of een cultureel 
gebouw in aile deze last kan 
drag en . Wanneer de inhoud van het gebouw, 
met de voorstelling als hoofdfunctie van het 
theater niet voldoende is om het gebouw te 
laten werken, wordt een theater een 
huls. Voor het "n,-.",,,,' 
het centrum van 
een nieuwe concerthal door 
Meuron Het orkest daar 
niet van topniveau Ie zijn, maar 
een behuizing die meer doe! vermoeden. 

Het theater als neutraal kader 
am Ie voorkomen dal het 
concurrentie aangaat met 
voorslellingen, kan een theater ook als een 
zeer neutraal gebouw worden 
Het publiek wordt niet 
de archilecluur en kan zich een 
theaterbezoek volledig concentreren op de 
(komende) voorstelling. 
Een voorbeeld van zo'n theater is de 
schouwburg in Almere van SANAA. De 
neutrale gevel laat niel veel 
zich binnen afspeelt. Deze 
geval ook heel mooi bij het 
watervlak waar het U..,lJUUVV 

staat. 
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Het theater als preview 
Het theatergebouw zelf kan worden 
gebruikt om een voorproefje te geven 
van de draaiende en aankomende 
voorstellingen. Dit zorgt ervoor dat iedere 
voorbijganger weet welke voorstellingen 
zijn en kan daarmee mensen verleiden om 
naar die voorstelling te gaan. Het gebouw 
wordt hiermee zijn eigen reclamebord . 
Dit is een andere manier van het trekken 
van mensen dan de vormgeving van het 
gebouw zelf. Een voorbeeld is het ontwerp 
van Jean Nouvel voor een Concerthal in 
Kopenhagen , waarvan de gevel bestaat uit 
beeldschermen. Van binnen zal het theater 
vervolgens geheel zijn eigen wereld krijgen . 
De gevel staat hiermee geheel los van de 
rest van het ontwerp. 

Het theater als machine 
De vorm van het theater kan ook zeer sterk 
door de functionele elementen ervan wordt 
bepaald, zoals bijvoorbeeld het ontwerp 
van het Guthrie Theatre van Jean Nouvel. 
De ronding van de grote zaal is een 
zeer nadrukkelijk aanwezig element. 
Beeldschermen tonen de draaiende 
voorstellingen . 

Het aantrekken van publiek kan door middel 
van de vormgeving van het gebouw, of door 
middel van het geven van een preview van 
de voorstellingen die er binnen draaien . Het 
koesteren van de voorstellingen kan door 
een neutraal kader te ontwerpen . 
Het is van belang dat er bij het ontwerpen 
van een theater de juiste balans gevonden 
wordt tussen het aantrekken van publiek 
en het koesteren van de voorstellingen die 
binnen gegeven worden. 

2:2:2 De zaal, focus op de voorstelling 
Architecten worstelen al een tijdje met de 
traditioneletheaterzaal.Aan functionele eisen 
gebonden. Ik ben daarin geen uitzondering. 
Veel architecten storten zich vervolgens op 
de vormgeving van de foyer en de uiterlijke 
verschijning van het theater, die tot in het 
extreme kan verschillen met de vorm van de 
kernactiviteit van het gebouw, de zaal. Ik wil 
graag een theater ontwerpen, waarvan de 
zalen grotendeels de vorm bepalen . 
De zaal is de ruimte waarin de toeschouwer 
en performer met elkaar in contact komen. 
In de loop van de tijd heeft het theater 
veranderingen ondergaan wat betreft de 
omgang met het publiek. Ik heb met behulp 
van de plattegronden van theaters uit het 
verleden en het heden geanalyseerd op 
welke manier publiek en podium ten opzichte 
van elkaar geplaatst kunnen worden en 
wat voor invloed dit heeft op de beleving 
van een voorstelling. Uiteindelijk zal ik een 
aantal regels bepalen waar de zalen in mijn 
ontwerp aan moeten voldoen . 

Het theatergebouw zoals we dat nu kennen 
is ontstaan tijdens de renaissance. V~~r de 
tribune van Teatro Olimpico van Palladio, 
een van de eerste nog bestaande theaters, 
staat het Romeinse amfitheater model. In 
het klassieke amfitheater zit het publiek in de 
open lucht rond het podium. Het renaissance 
theater is echter slechts een kleine kopie. 

In de Barok is het theater enorm gegroeid 
in populariteit en er is in het baroktheater 
dan naar verhouding ook veel meer plaats 
gemaakt voor publiek. De elite neemt tijdens 
een voorstelling plaats in de boxen , waar zij 
veel geld voor neerleggen. In theaters als de 
Scala van Milaan (1776-78) van Guiseppe 
Piermarini is een duidelijk verschil tussen 
rijk en minder bedeeld. Hierin verschilt het 
baroktheater aanzienlijk van het amfitheater, 



waarin het publiek veel gelijkwaardiger wordt 
behandeld . 
Versieringen en architecturale uitspattingen 
worden steeds extremer. De Opera van 
Parijs (1861 -75, Charles Garnier) is hier een 
mooi voorbeeld van. Het aandeel van het 
gebeuren rond de zaal zelf is in dit gebouw 
vee I groter dan in de Scala in Millaan. Het 
betreden van het gebouw wordt onder 
andere dramatisch uitgemeten met een 
gigantische trap vol decoratieve elementen . 
Daarbij heeft het gebouw naast de grote 
zaal ook diverse klein ere zalen. Er is ook 
kritiek op de Opera. Tijdgenoot Viollet Ie Duc 
zei over de trap: "La Salle semble faite pour 
I'escalier et non I'escalier pour la salle." De 
zaall ijkt gemaakt voor de trap en niet de trap 
voor de zaal. 

Het modern is me gooit het theater zoals dat 
in de negentiende eeuw bekend is geworden 
hetemaal om. Walter Gropius bedenkt zijn 
Total Theater, waarbij hij uitgaat van de 
beteving van het publiek. Met dit on twerp 
waarbij het podium verplaatst kan worden 
naar het midden van de zaal , wit hij het 
publiek bij de voorstelling betrekken. Veel 
later dan Gropius het centrale podium in zijn 
Total Theater bedenkt , past Herzberger het 
toe in het muziekcentrum Vredenburg . 

De beleving van het publiek wordt een steeds 
belangrijker uitgangspunt bij het ontwerpen 
van een theater. Een belangrijk onderdeet 
van de beleving is het zicht en het geluid . 
De balkons btijven, maarzijn van een eliteplek 
getransformeerd naar een manier om extra 
ruimte in de zaal te krijgen , waar publiek 
toch de voorstelling goed kan beleven. Deze 
balkonplaatsen zijn nu goedkoper dan een 
plaats vooraan , waar het publiek dichter bij 
de performer staat, en de beleving als beter 
beschouwd word!. Een voorbeeld van zo'n 
functioneel theater waar de beleving van het 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Alb. 2:2:01 Scala Milaan (1776·78) 
Guiseppe Piermarini 
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Alb. 2:2:02 Tealro Olimpico, Palladio 
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Alb. 2:2:03 Total Theater, Walter Gropius 

publiek bij het ontwerp van de zaal vooraan 
staat, is de schouwburg in Tilburg uit 1960 
van S, Sijvoet en G,H.M. Holt. 

De laatste tijd is het theater voor de 
totaal ervaring waarbij het publiek een 
gelijkwaardige ervaring heeft en zoveel 
mogelijk bij de voorstelling betrokken is aan 
populariteit aan het inbinden. Het publiek 
wordt tegenwoordig weer in strakke lijnen 
achter elkaar geplaatst. Zoals bijvoorbeeld 
voor het nieuwe ontwerp van de schouwburg 
in Almere door SANAA, De rijen balkons in 
de zaal doen denken aan de Scala in Milaan. 
Toch gaat het hier niet om eliteboxen, maar 
om galerijen waar men naast de gewone 
man zit. 

Uit de genoemde voorbeelden va It te halen 
dat het basisprincipe van het theater niet 
is veranderd. In het artikel "Ambitie op 
zoek naar een 'kritische massa': OMA's 
Nederlands Dans Theater in Den Haag" 
schrijft Hans van Dijk: "zowel pragmatisch, 
technologisch als typologisch is het theater 
een zodanig bepaald en stabiel gegeven 
dat zelfs het sterkste bombardement van 
interpretaties niet in staat is het tot een nieuw 
concept te transformeren." Ik wil daar zelf 
aan toevoegen dat dit voor het basisconcept 
zeker klopt, maar dat er in detail zeker wei 
verschillen te maken zijn. 

- De zaal kan zo ontworpen worden dat 
de voorstelling gezamenlijk met de rest 
van het publiek ervaren wordt, zoals in het 
Total Theater van Gropius, Deze vorm van 
theaterbeleving is tegenwoordig uitermate 
geschikt voor de massa, die bijvoorbeeld op 
popconcerten en festivals afkomt. 

- De rechte lijnen waarin het publiek 
tegenwoordig wordt neergezet zijn te 
vergelijken met die van een bioscoop. Deze 



indeling zorgt ervoor dat de toeschouwer 
(die met voorkeur ook een stoel vrijlaat 
tussen hem en zijn buurman) zo individueel 
als mogelijk de voorstelling kan beleven. 

- De zaal kan ten slotte nog bewust zo 
ingedeeld worden dat verschillende 
doelgroepen hun eigen plek hebben , zoals 
bij het toevoegen van eliteboxen het geval 
is. 

2:2:3 Conclusies 
Een theater voor moderne dans zou het 
tegenovergestelde van de pracht en praal 
uit de gloriedagen van het theater moeten 
zijn. Dit veronderstelt een theater in een 
zeer simpel onderkomen. Meer op haar 
publiek gericht zou een gebouw zijn dat 
een bepaalde drempel heeft, omdat het niet 
voor de massa bedoeld is. Het mag speciaal 
voelen in dit theater aanwezig te zijn . Toch 
zal het volgens het karakter van de moderne 
dans ook een soberheid uitstralen en haar 
expressie moeten halen uit de abstracte 
vormen in plaats van de versieringen. 

Ik zou zeit graag een theater ontwerpen 
waarbij het uitgangspunt een neutraal, 
sober kader is dat haar inhoud koestert, 
waarin ingrepen gedaan zijn waarmee de 
nieuwsgierigheid naar de inhoud van het 
gebouw wordt opgewekt en waarmee een 
drempel gecreeerd wordt. 

Bij een theater voor mod erne dans past een 
zaal, die het mogelijk maakt om volledig 
op de voorstelling te kunnen concentreren . 
Voor een goede zichtlijn is een oplopende 
tribune uitermate geschikt. Door de stoelen 
schuin achter elkaar te plaatsen is het zicht 
nog beter. Er zijn geen balkons, waardoor 
het publiek een enkel vlak vormt en er zo 
geen grote verschillen in de kwaliteit van de 
beleving zijn. 

Alb . 2:2:04 Schouwburg in Tilburg (1960) B. Bijvoet 
en G.H.M. Holl 

Alb . 2:2:04 Schouwburg in Almere. SANAA 
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2:3 Concept 

Bewegen door de massa 



2:3:1 Stedebouwkundige aanleidingen 
De rooilijnen die door het stedebouwkundig 
plan worden opgelegd, wil ik als uitgangspunt 
gebruiken. Zij vormen zo mijn neutrale kader. 
Het volume dat ontstaat is een gesloten 
blok. Dit volume gaat niet de eoneurrentie 
aan met de omgeving, want deze strijd zal 
het nooit winnen. 
De zijde van het theater die aan de 
wolkenkrabber grenst, zal als los en laad 
zijde fungeren. De andere kant van het 
gebouw staat meer in het ziehl. De nieuwe 
ferryterminal ligt aan de overkant, waar 
duizenden mensen per dag staan te waehten 
op een vaart naar Lissabon. Deze gevel 
is ook ziehtbaar wanneer men het Lisnave 
gebied betreedt of er via de regionale weg 
langsrijdt. Deze gevel zal in het ontwerp het 
meest moeten spreken. 

Cruiseschip 

Alb. 2:3:02 De relalie met de omgeving 

Alb. 2:3:01 De lijnen uit het sledebouwkundig plan 

Autoveri<.eer 

Zicnllfjnen vanUit de omgevmg 

Entree 
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Alb. 2:4:03 Diverse studiemodellen 

2:3:3 De leegte en de massa 
Vrij vroeg in het ontwerpproces ben ik tot de conclusie gekomen dat 
een scheiding tussen het functionele theater en de foyer duidelijkheid 
kon geven aan het ontwerp. De foyer zou hierbij de leegte zijn en 
de functies zoals de zalen, studio's en kleedkamers zijn de massa. 
Aanvankelijk liep door deze compositie van massa's een trappenstelsel 
diede verschillende functies met elkaar verbond. Uiteindelijk heb ik 
ervoor gekozen de routing van de foyer en de foyer die als de leegte 
in de massa is, samen te laten vallen. Verschillende studiemodellen 
hebben uiteindelijk geleid tot een vorm waarbij de route spiraalvormig 
naar boven loopt, zoals in afbeelding 2:3:04 te zien is. 

Alb. 2:4 :03 De spiraalvormige leegt in de massa, 
zoals deze in zijn omgeving staat. 
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2:3:3 De beweging door de massa 
Een gesloten blok is dan wei introvert 
en uitstekend geschikt om haar inhoud 
te koesteren, maar het wekt geen 
nieuwsgierigheid op en het is nog niet 
bijzonder om in dit gebouw aanwezig te 
zijn, zoals een bezoek aan het theater naar 
mijn mening zou moeten voelen. 
Als er een theater is waarin het speciaal 
voelt om in aanwezig te zijn, dan is dat het 
baroktheater. Dit komt omdat van de routing 
naar de eigenlijke zaal een ervaring op zich 
is gemaakt. In dit theater komt dit echter 
tot stand door de optelling van elementen . 
Een mod erne wijze om de weg naar het 
optreden tot belangrijk element te maken 
is het gebouw zelf zijn eigen overgang van 
publieke ruimte naar zaal te laten zijn. Dit 
kan door deze routing als een negatief te 
zien ten opzichte van een blok die ik als 
uitgangspunt had, als een leegte in die 
massa. Deze routing zal langzaam naar 
boven cirkelen , waar deze langs de zalen 

Afb. 2:3:06 De spiraalvormige rouling door hel 
Iheater. 

komt en uiteindelijk op een klein dakterras 
eindigt, waar het restaurant van het theater 
aan ligt. 
Om de routing tot een beleving te maken 
en het gebouw te laten profiteren van 
zijn omgeving, zijn er langs de routing 
uitzichtpunten gepland naar de twee pleinen, 
naar de overkant van de Tejo en naar de 
ferryterminal . 

Afb . 2:3:05 De zichllijnen naar de omgeving 



2:3:4 Het toepassen van schuinte 
De spiraalvormige beweging door het theater 
is geen vloeiende maar een schokkende 
beweging. Beiden zijn vormen van beweging 
die in de moderne dans voorkomen. De 
laatste is echter een vorm van beweging die 
de verrassing in zich draagt, wellicht zelfs 
licht verstrooiend werkt. 

De basis van het ontwerp zijn de twee zalen 
die zo tegenover elkaar geplaatstst zijn dat 
de bezoekers via de schuintes van de zalen 
omhoog kunnen lopen. Tussen de zalen is 
ruimte overgelaten zodat hier later de routing 
tussendoor kan lopen. 

Deze route kan in de ruimte tussen de twee 
zalen. De foyer heeft in de verschillende 
richtingen uitzichtpunten. De foyerwanden 
worden schuin gezet, zo dat de schokkerige 
beweging ontstaat. 

De laatste schuine lijnen vormen de routing 
naar de entree en naar de zalen in de foyer, 
zoals op de linkerpagina is weergegeven . 
Ook in deze routing zorgt het knikken voor de 
spanning van het om de hoek gaan, waarna 
de bezoeker beloond wordt met een nieuwe 
ruimtelijke beleving, uitzicht of het bereiken 
van de voorstelling. 
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Bewegen door de massa 
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2:4: 1 De foyer, het belevingstheater 
De foyer is meer een routing dan een 
duidelijke plek. De foyer is zo vormgegeven 
dat de weg naar de zaal wordt uitgerekt en dat 
de spanning langzaam wordt opgebouwd. 
De entree laat eigenlijk vrij wein ig los van de 
inhoud van het gebouw, behalve de schuinte 
van het plafond die wordt veroorzaakt door 
de tribune van de kleine zaal. Boven aan 
de trap kunnen bezoekers om de hoek naar 
rechts het theater betreden . 

Eenmaal binnen wacht een grote trap die 
beschenen wordt door zonlicht van boven . 
Het licht heeft een aantrekkende werking 
en maakt nieuwsgierig omdat niet gehee/ 
duidelijk is waar het vandaan komt. Aan het 
einde van de trap, daar waar de foyer van de 
grote zaal is, is het lichter omdat daar aan 
zowel de oost als westzijde van het theater 
een groot raamvlak zit. Dit is echter pas te 
zien als je bovenaan de trap staat. 

Boven aangekomen in de foyer van de grote 
zaal is vervolgens ook de route naar de 
kleine zaal en naar het dakterras zichtbaar. 
Dit is het punt in het gebouw waar haar opzet 
duidelijk wordt. Hier bevindt zich daarom ook 
een trap met een aantal grote treden waar je 
goed op kan zitten en kan wachten op de 
voorstelling. 
Boven aan de trap zijn de bezoekers van de 
kleine zaal te zien die nog op hun voorstelling 
wachten. Rechts bevinden zich de bars van 
de foyer. 
Op de trap kan naar beneden gekeken 
worden om mensen het theater te zien 
betreden. De entree van de zaal is als !wee 
zwarte gaten en laten de bezoeker nog kort 
in spanning alvorens hij de donkere zaal 
betreedt. 
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2:4:2 De massa, het werkend theater 
Aile functies die noodzakelijk om het theater goed te laten werken, 
bevinden zich in de massa. Deze heeft een vorm die is overgebleven 
na het bij wijze van weghalen van de foyer. De zalen in 
de schuintes geplaatst. Met zijn zij niet op de begane 
geplaatst, zodat de de tribunes van de zalen naar boven 
kan lopen en zo de bezoeker het gebouw in leid!. Het restaurant 
bevindt zich helemaal bovenin. Vanuit het restaurant zal ook het meest 
indrukwekkende uitzicht op de rivier de Tejo en de stad Lissabon. 
Daar waar de bezoeker naar de eersle verdieping 
wordt, kan de medewerker en de danser via het artiestencafe op de 

het betreden. Ook minder validen kunnen hier 
de lift naar de zaal nemen. kan het cafe dienen 

kantoorpanden. 
Op de bevindt zich de dansschooL De amateurdansers 
komen niet verder dan dit in het Naast dansstudio's bevat 
het gebouw ook opname- en video bewerkingsstudio's. Deze kunnen 
eventueel nog los verhuurd worden ter bevordering van de creativiteit 
in Almada. De twee zalen, het restaurant en de van het 
gebouw hebben hun liftschachten. 
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2:4:3 De gevel, beton in beweging 
De massa heeft een zwarte gevel, die ook bij de snede duidelijk 
zichtbaar is als een zwarte rand, Deze gevel bestaat uit panelen van 
prefab beton dat een zwarte pigmentstof bevat. Zwart omdat deze 
kleur abstract maakt, mysterieus is en, zoals zij in de moderne dans 
vaak gebruikt wordt, de aandacht op de beweging vestigt en niet op 
de decoratie, 
Het danstheater mag dan introvert zijn, omdat ze haar voorstelling 
koestert, ze zal toch ook in haar gevelmateriaal indirect laten zien dat 
er binnen een vorm van expressieve beweging plaatst vindt. Door de 
prefab panelen van kerven te voorzien die onder verschillende hoeken 
van de bovenzijde van het paneel naar de onderzijde lopen, begint de 
gevel zelf ook enigzins te 'dansen", Deze structuur heeft op eenderde 
van de paneelhoogte een knik, Wanneer het paneel omgedraaid wordt, 
zit deze knik op tweederde hoogte, Dit zorgt ervoor dat de gevel in het 
totaal en van een afstand een gemelleerd geheel wordt, terwijl het van 
dichtbij continu verspringt. 
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58 WESTGEVEL 
Schaa I 1: 500 

De betonnen panelen laten uiteraard geen licht door. Toch bevat de 
massa ook veel functies die daglicht nodig hebben of goed kunnen 
gebruiken, zoals het restaurant en de dansstudio's. Daar waar gevel 
openingen nodig zijn, zijn ook in een verpringend ritme hele of halve 
panelen weggelaten en vervangen door glas. 
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2x hoekstaal 
120/120/10 

Kanaalplaatvloer 280mm II I 
met airboxen 180mm 

en leidingsysteem V;:a======l l I 

betonkemactiveri ~1 
Prefab beton panee· O,'-----1tl~~~b~d~jll I 

100mm 
met reliiH 25mm II 
Spouw 130mm 
Isolatie 40mm II '" .,..,.,.,,.,.,.,.,~.,..,.,.,,.,.,.,.,,,.,..,.,., 
Beton 300mm, _ ___ _ 

Gelaagd veiligheidsglas 
20mm 

tussen 2x 150/100/10mm 
hoekstaa:..1 _____ -1-__ 

DOORSNEDE AA' 1 :50 



2:4:4 Materiaal in detail 
De gevelpanelen worden van relief voorzien door in de bekisting 
rubberen matten te leggen. Deze rubberen matten zijn gemakkelijk te 
verwijderen en zijn te vermenigvuldigen aan de hand van een mal. Er 
zijn twee basisformaten. Doordat ik de variatie haal uit het draaien van 
de panelen, zijn er in principe slechts twee malien nodig. Voor andere 
maten zoals bijvoorbeeld bij de ramen kunnen de rubberen matten 
gesneden worden en in een kleinere bekisting worden gelegd. 
Het beton waarmee de panel en worden gemaakt is van een zwarte 
toeslagstof voorzien . 
Het maken van een snede in een massa, vraagt om hele strakke 
details ook daar waar het de overgang van prefab delen naar in het 
werk gestort beton betrefd. Zo heb ik ervoor gekozen de gevelpanelen 
daar waar de snede is van een hoek te voorzien . Hiermee ontstaat 
een dikke rand die de spouw afsluit. In de marge tussen element en 
in het werk gestort beton, bevindt zich de verlichting van het gebouw 
en de glazen reling . 
Ook het dakrand detail is op de zelfde wijze zo vee I mogelijk zonder 
rand. Het dak van het theater is door de naastliggende wolkenkrabber 
als een vijfde gevel. Ik heb er dan ook voor gekozen het dak ook met 
betonnen elementen te bekleden . 
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2:5 Reflectie 



Mijn afstuderproject heeft een lang traject gekend van literatuur
onderzoek tot materialisering en detaillering. Achteraf gezien had 
ik sommigen delen graag minder benadrukt en anderen meer. Ook 
heb ik op verkeerde plekken tervergeefs naar antwoorden gezocht. 
Uiteindelijk heb ik mij geconcentreerd op het ontwerp van een 
danstheater. En ook dat heeft vele vormen aangenomen , van zeer 
terughoudend naar zeer expressief. Uiteindelijk heb ik geleerd dat het 
maken van keuzes in het ontwerpen zeer belangrijk is, al is het zeer 
verleidelijk deze uit te stellen, wanneer daar de mogelijkheid voor is . 
Het gaat erom het pijnpunt of misschien beter nog de mogelijkheid te 
vinden in de ontwerpopgave en deze met een ontwerp op te lossen 
of uit te buiten. Mijn pijnpunt is dat theaters niet meer zo mateloos 
populair zijn als eind 1ge eeuw en desondanks in plannen voor de 
herontwikkeling van havens als lege huls tot attractie worden verheven . 
Toch heb ik mijzelf de opgave gesteld een theater aan het water te 
ontwerpen . Met deze contradictie heb ik lang geworsteld. 
Mijn oplossing hiervoor is uiteindelijk, anders dan de meeste ontwerpen 
die de laatste tijd zijn gemaakt, een theater dat haar inhoud niet 
overstemd, dat welliswaar haar inhoud uitbuit maar hem niet mooier 
maakt dan het is. 

Het onwerp is in de plattegrond erg complex geworden. Een 
wetmatigheid zou orde brengen in de door mij enigzins intuitiefgemaakte 
ingrepen. Toch heb ik in het project dat aan het afstuderen vooraf ging 
ontdekt dat te vee I wetmatigheid leidt tot te veel voorspelbaarheid, iets 
wat ik in mijn ontwerp juist niet wilde. De kunst was dan ook om een 
structuur te vinden die de ervaring van onregelmatigheid geeft, maar 
dat in principe niet is. Wellicht dat dit in de opdracht van een paviljoen 
of een ander kleiner monofunctioneel gebouwtje beter mogelijk was 
geweest. 
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