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Inleiding 
Ik wil de mogelijkheden onderzoeken om de ruimte binnen 
eer~ (semi-)gesloten bouwblok in hoogstedelijke context 
te claimen en nieuwe gebru iksmogelijkheden hierin te 
introduceren die meer geënt zijn op het 'samenleven'. 
Door het toevoegen van een collectief woonprogramma 
aangevuld met ondersteunende functies zal het blok 
worden geinverteerd en optreden als gastheer om de 
nieuwe architectuur te laten 'parasiteren' op de aanwezige 
binnenruimte om zo een nieuwe conditie te scheppen 
die een grotere stedelijke dynamiek mogelijk maakt. 

Ik ben in Zurich op zoek gegaan naar een locatie om dil 
project te realiseren . In de eerste plaats heb ik gezocht 
naar een buurt waar een dergelijke inpassing een 
directe meerwaarde kan opleven voor de omgeving. 
Ik heb geen eisen gesteld aan de locatie, behalve dat het 
een bouwblok moest betreffen en. er voldoende verbetering 
mogelijk was op buurtniveau. Uiteindelijk heb ik een 
dergelijke locatie gevonden in Kreis 4, een wijk niet ver 
van de Hauptbahnhof van Zurich. Ik zag dat ze bezig waren 
met de voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden 
die twee bestaande huizen met de grond gelijk zou 
maken en besloot om hier mijn locatie van te maken . 

Fig. 01: Foto genomen op 1 februari 2008 
Er wordt begonnen met de sloop van twee vervallen panden aan de Brauersttasse 

In een gesprek met Martin Schneider (zelfstandig architect, 
verbonden aan de ETH Zürich en onze contactpersoon in 
Zurich) kwam een voor mij interessant feit naar voren: 
hij vertelde dat de omslag die van Kreis 5 een 
succesvolle wijk heeft gemaakt niet zo zeer door de 
gemeente, maar door enkele zelfstandige ondernemers 
is begonnen. Uit hel gesprek kwam naar voren dat het 
niet ongebruikelijk is dat jonge ondernemers ergens 
een aantal vervallen woningen of een groot leegstaand 
gebouw opkopen om deze voor zichzelf op te knappen 
of te verbouwen om ze daarna Ie verkopen/verhuren. 
Kreis 5 is het bewijs dat initiatieven van een dergelijke 
ondernemende creatieve klasse een dusdanig grote 
impul's kunnen geven om een achterstandswijk uit ·het 
slop te trekken en er een zeer populaire wijk van te maken. 

Volgens Schneider is eenzelfde transformatie net aan het 
opkomen in enkele delen van Kreis 4. Hij noemde in het 
bijzonder de drukkeverkeersader die over de Ba de nerstrasse 
'loopt. In deze straat zijn het afgelopen jaar al meer dan 15 
panden grondig gerenoveerden/of verbouwd' in particulier 
opdrachtgeverschap. Hierdoor is deze buurt in zeer korte 
tijd in aanzien gestegen en is het een gewilde plek 
geworden voor nieuwe bedrijven en woningzoekenden. 



Bolo'bolo 
Dit sociaal-utopische manifest uit 1985, geschreven door 
een kraker onder het psudoniem P.M. beschrijft het verval 
van onze huidige maatschappij wanneer alle bewoners 
van de aarde in opstand komen tegen de productie
en consumptiemachine waarin wij leven. Nadat alle 
regulerende instanties zijn verdwenen en de zichzelf 
in standhoudende productie-/consumptiemachine tot 
stilstand is gebracht heerst er chaos. Er is geen verplicht 
werk meer en geld is afgeschaft. 1ln plaats daarvan 
stichten de mensen autarkische woonheden genaamd 
bolo 's. Een bolo bestaat uit een groep van ongeveer 
100 mensen die een collectief huishouden delen. 
P.M. beschr~ jfl een levensfilosofie dieveel mensen in huidige 
collectieve bewegingen geinspireerd of gemotiveerd heeft 
in hun keuze voor een dergelijke alternatieve woonvorm. 
Uit de documentaire Karthago; eine real existierende 
utopie van Claudia Hürlimann kwam duidelijk naar 
voren dat de meerderheid van de bewoners van dit 
wooncomplex deze levensfillosofie in meer of mindere 
mate aanhangt. Tijdens een vergadering is er door 
slechts een kleine meerderheid besloten om het geld 
(nog) niet af te schaHen. De afschaHing van geld is een 
van de belangrijkste pijlers onder de bolo' bolo filosofie. 

Fig. 02: Eon typl~~:ho mld-Europose bolo 
uil PM. Bolo bolo 



~as städtische haushalt 
Karthago huisvest 53 personen van verschillende 
etniciteit die samen leven in een woongemeenschap 
en die tegelijkertijd een huishouden delen. Het is een 
wooncomplex waar het wonen meer betekent dan we 
tegenwoordig als normaal zien . De nadruk ligt hier op het 
sociale aspect van samen leven in een gebouw of bouwblok. 
Het hart van het huis is de keuken met kokkin, die iedere 
werkdag 's avonds in de gemeenschappelijke eetkamer 
het diner opdient. Hier wordt uitgebreid gegeten, 
gevierd, gediscussieerd, geleefd. Het is de plek waar de 
bewoners hun vrienden en kennissen kunnen ui,tnodigen 
of met de bewoners samen kunnen gaan zitten wanneer 
zij daar zin in hebben. Met de proffesionele keuken 
en eetzaal biedt biedt haar bewoners een woonvorm 
aan die na tien succesvolle jaren nog steeds uniek 
is voor Zwitserland. Karthago is nu ook bezig met 
plannen voor uitbreiding op locaties elders in de stad. 

Juridisch gezien is Karthago een woningbouwcoöperatie 
die ontstaan is om nieuwe gemeenschappelijke 
woonvormen te verwezenlijken voor mensen die niet 
in een standaard huishouden willen wonen. Deze 
woningbouwcoöperatie is weer onderverdeeld in 
verschillende 'woonverenigingen' die hun woningen 
aan gemeenschappen verhuren die zelfstandig (ver) 
bouwen, vernieuwen en hier de financiering voor regelen. 
De leden van Karthago zijn in twee groepen te delen. Ten 
eerste de mensen die niet in het huis wonen. maar die 
loch nauw belrokken zijn bij alle ontwikkelingen en het 
project een warm hart toedragen; zij kopen een aandeel 
van 500 SF en belalen een eenmalige inleg van 200SF. 
Ten tweede de bewoners zelf die afzonderlijk 
een aandeel van 10.000 SF betalen. 

Hel bestuur van de vereniging bestaat uit drie tol zeven 
leden die weer ondersteund worden door verschillende 
commissies. Deze commissie gaan over uiteenlopende 
zaken, zoals het gebruik van de gemeenschapsruimtes en 
de organisatie van de keuken en dergelijke interne zaken. 

De woningen binnen Karthago worden aan 
woongemeenschappen verhuurd. Deze 
woongemeenschappen beslissen over de 
verdeling van de ruimtes en kosten, en dragen de 
financiële verplichtingen. Ook de keuze van nieuwe 
bewoners valt onder de verantwoordelijkheld 
van de betreffende woongemeenschap. 
De bewegingsvrijheid van de bewoners wordt niet 
zo strikt ingekaderd door hel privé domein zoals dat 
in andere collectieve wooncomplexen gebeurd. De 
keuken. gemeenschapsruimte, het hol, dakterras en 
enkele ruimtes in de kelder zijn gemeenschappelijk. 
Over de regels voor dit gedeelde gebruik beslissen 
alle bewoners in een algemene ledenvergadering. 
Karthago biedt woflingen aan die dankzij een vrije 
plattegrond in grootte en indeling aan wisselende 
omstandigheden aangepast kunnen worden. Hierdoor 
worden verschillende samenlevingsvormen rnagelijk 
gemaakt. Karthago verwezenlijkt hiermee onder andere 
het samenleven van verschillende generaties, hetgeen 
door de hedendaagse woningbouw in onze westerse 
cultwur steeds meer wordt verhinderd. Kinderen. 
jongeren, volwassener.~ en ouderen worden op deze 
wijze samenbracht in een ongedwongen atmosfeer. "Er 
ontstaan discussies, worden oplossingen gezocht -en 
meestal gevonden-, hier worden sooiale competenties 
ontwikkelend en uitgebreid" aldus één van de bewoners. 
In dit opzicht biedt Karthago een onconventioneel flexibele 
ruimte voor alles wat met wonen en leven te maken heeft. 



Geschiedenis van Karthago 
In 1984 wordt een groot leegstaand pand 
aan der Stauffacher gekraakt en bewoond:. 
Inde periode dievolgt op de bezetting is hetpand onderwerp 
van een langdurige juridische en politieke strijd tussen 
enerzijds de eigenaren, gemeente en planontwikkelaars 
en anderzijds een groep woningactivisten. 

Het idee voor een Karthago in Zurich werd al eerder 
bedacht, toen een van de bezetters onder het pseudoniem 
PM. (de meest voorkomende initialen in Zwitserland) 
zich inzette voor het idee van een collectief huishouden. 
Zijn uiteenzetting hiervan is te vinden in het al eerder 
genoemde boek bolo'bolo. PM. was uiteindelijk ook 
diegene die de naam Karthago bedacht. Oe naam is 
afgeleid van de legend'arische Noord-Afrikaanse stad 
Karthago die tussen de 3e en 4e eeuw vooF Christus de 
rijkste stad aan de middellandse zee was. Zij beschikte 
over een van de grootste zeemachten r.~it die tijd en 
was daarmee een van de weinige steden die succesvol 
weerstand konden bieden. tegen het expansieve Romeinse 
rijk. Het is dan oo~ van geen wonder dat Karthago PM. 
en de andere bezetters van der Stauffacher inspiratie 
bood bij hun weerstand tegen de gevestigde orde. 

Fig. 04: Hot Kartllago project 110rdt door eon rouwstoet ten grave 
gedragen. 
Videostill uit de documentaire Kanhago: eine real existierende utopie 

Uiteindelijk leidde Karthago een nederlaag en werd het 
compleet verwoest; een realiteit waar ook de bezetters van 
Stauffacher in die tijd rekening mee hielden. Velen van 
hen verlieten na een tijdje het gebouw en bezetten andere 
panden of betrokken alternatieve woonruimtes die hen 
door de stad werden aangeboden. Slechts drie mensen 
hielden vol en riepen een "Karthago am Stauffacher" uit. 
Dit zou mogelijk een autarkisch 'dorp' voor ongeveer 100 
bewoners worden. Wonen en werken zouden naast elkaar 
plaatsvinden en op een bijbehorend landgoed zou het 
grootste deel van de levenmiddelen zelf verbouwd worden. 
De energie zou op ecologische wijze worden verkregen en 
het geld worden afgeschaft en vervangen door ruilhandel 
en -diensten. Hiermee werd een nieuwe karakteristieke 
cultuur van het het gemeenschapsleven gesc~apen. 

Het project wordt in 1986 openbaar gemaakt en 
er ontstaat veel sympathie, wat niet wegneemt 
dat het huis aan de Stauffacher begin 1990 moet 
wijken voor een groot nieuwbouwproject. In de 
documentaire is te zien hoe het project bij wijze van 
protest door een rouwstoet ten grave wordt gedragen. 
De weinige Karthago-visionairen die de moed niet 
waren verloren organiseerden zich in een werkgroep 
om zich opnieuw te oriénteren op de mogelijkheden. 
Aanvankelijk probeerden zij hun ideeén opnieuw 
vorm te geven in een container-nederzetting die snel 
opgebouwd kon worden. Maar het stadsbestuur kwam 
met een aanbod kwam: er werd bouwrecht aangeboden 
voor een stuk grond in Zurich Altstetten. Hiermee werd 
het project opnieuw leven ingeblazen en in september 
1991 werd de coöperatie Karthago definitief vastgelegd. 
In het voorjaar van 1993 geeft deze nieuwe coöperatie 
opdracht aan drie architectenteams om hun droom 
te verwezenlijken in Altstetten. In hetzelfde jaar 
nog wordt er een bouwvoorstel ingediend dat niet 
veel afwijkt van de door PM. beschreven bola. 

In juni 1994 sterft het projekt echter een tweede dood 
wanneer het plan middels een referendum wordt 
afgekeurd. Ondertussen heeft de groep de Karthago-visie 
echter ontwikkeld tot een een concreet en eigentijds 
woonproject en wordt er met de opgedane ervaring en 
steun van het SVW (Schweizerischen Verbandes für 
Wohnunswesen) en de ABS (Aiternativen Bank Schweiz) 
een groot pand aan de Zentralstrasse 150 opgekocht. 
Totdat in eind november 1996 de verbouwing tot 
het huidige 'grosshaushalt Karthago' kan beginnen, 
worden de ruimtes in het pand nog enige tijd 
verhuurd aan kunstenaars, architecten, schrijvers en 
ontwerpers. Op 1 juli 1997 trekken de eerste bewoners 
in het pand en wordt Karthago officieel geopend 



Samen wonen, samen leven 
De oorsprong van alternatieve woonprojecten ligt veelal ir 
de jaren '?Owanneergunstig geprijsdewoonruimte schaar~ 

wordt. Er ontstaat een beweging die zich tegen het sloper 
van woonruimtes verzet en deze panden op grote schaa 
kraakt en hier mensen voor een zeer lage huurprijs laa 
wonen. Dit luidde een periode van politieke actievoerin( 
tegen de zogenaamde citydruck in; een periode waarü 
het aantal gekraakte panden exponentieel toenam er 
de beweging tegen de overheid aan sympathie won 

Terwijl een woonvorm als Karthago onder sommiger 
misschien wat ouderwets en suf of zelfs geforceerd 
aandoet. moeten we ons bedenken dat Karthago slechts 
tien jaar bestaat in haar huidige vorm. Misschien zijn 
het juist onzekere tijden waarin mensen steun aan 
elkaar kunnen hebben en er hun voordeel uit kunnen 
halen. De motivaties van de bewoners om woonruimte 
te zoeken binnen Karthago zijn zeer uiteenlopend, maar 
allen zijn zij tevreden over hun woonsituatie en voelen 
zij zich op hun plek in deze 'grösshaushalt'. NatUtiJ rlijk 
is Karthago niet de enige alternatieve woonvorm, en 
ook niet de meest recente. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
de 'serviceflat' een opkomende trend in nieuwbouw is. 
Dit is een clustering. van een groep appartementen rond 
een centraal servicepunt waar de bewoners bijvoorbeeld 
hun eten kunnen bestellen, kleren laten stomen, er is 
een wekservice , boodschappenservice, etc.; eigenlijk is 
het een combinatie van hotel en woning. Het wezenlijke 
verschil tussen een dergelijke vorm van wonen en 
Karthago ligt op het sociale vlak: de serviceflat ontmoedigt 
haar inwoners juist om onderlinge contacten op te doen. 
Ik vind het juist interessant dat dit soort 
collectieve voorzieningen een groter draagvlak 
kunnen hebben dan dat van de bewoners alleen. 

Dit is tevens waar de gekozen opzet en 
invulling van het collectieve woongebouw een 
raakvlak kan ontwikkelen met de omgeving. 
Een van de belangrijkste kenmerken van Karthago is dat 
zij beschikt over een professionele keuken waar een kokkin 
vijf dagen per week voor alle bewoners een avondmaaltijd 
kookt. Rond etenstijd bewegen alle bewoners zich naar 
de eetzaal , waar zij• gezamenlijk de maaltijd nuttigen. 
Dit is een belangrijke sociale factor geworden. De 
maaltijd is naar mijn idee toch een van de voornaamste 
gezinsbezigheden in een •traditionele familie. Hier kunnen 
we duidelijk de invloed van bolo bolo terugvinden. In onze 
westerse samenleving of moderne tijd kan dit misschien 
wat ouderwets aanvoelen, maar aan de andere kant zou 
het juist weerstand kunnen bieden aan de ontstane 
vervreemding binnen onze huidige tijdsbesteding 
waarin dit soort zaken juis•t steeds meer verdwijnen. 



Zurich, Zwitserland 
Zwitzerland wordt gekenmerkt door drie 
topografische vormen: de Alpen, het Jura gebergte 
en het Middenland, met als gevolg dat de stedelijke 
bebouwing geconcentreerd is in het Middenland, 
en zo slechts één derde van Zwitserland beslaat. 
Dit gebied is bedekt met een dicht netwerk van 
kleine en middelgrote centra. Door federalisatie en 
gedecentraliseerde industrialisatie zijn in de loop der tijd 
slechts twee echt grote steden ontstaan: Zurich en Bern. 
Twee andere middelgrote steden in Zwitserland zijn Baset 
en Genève en liggen meer aan de grens van het land. 
Terwijl Bern de hoofdstad is, is Zurich het economische 
en logistieke centrum van het grotere stedelijke 
netwerk in het Middenland. Dit is onstaan tijdens de 
industriele revolutie, toen Zurich het economische 
middelpunt van het gebied werd en Zurich het gevecht 
om een centrale positie in het spoornetwerk won. 
Oe logistieke plaatsing in het land heeft haar weerslag nog 
altijd in de huidige structuur: Zurich is het belangrijkste 
k!looppunt in het Zwitserse spoor- en snelwegnetwerk 
en heeft de grootste luchthaven. (Oiener, 2006) 

Zurich als polycentrische metropolitane regio 
Gedurende de laatste 50 jaar heeft Zurich zich ontwikkeld 
van een industriële stad tot een globaal georiënteerde 
financiële service-regio. De oorspronkelijke pijlers van 
de economie in Zurich liggen geconcentreerd langs de 
Bahnhofstrasse. In de loop der jaren zijn de economische 
'hotspots' door voortdurende groei echter meer over 
de stad verspreid. Uiteindelijk is er een polycentrische 
metropolitane regio ontstaan die niet alleen Zwitserlands 
grootste economische motor is, maar tevens de economie 
structureert en reguleert en daarmee ook bepalend 
is voor de levensstandaard van de rest van het land. 
De regio Zurich vormt geen coherente of duidelijke 
eenheid. Afhankelijk van de gekozen criteria kunnen totaal 
verschillende regios worden aangeduid. Onlangs heeft de 
ETH Zürich nog een onderzoek gevoerd naar de werkelijke 
groot1e van Zurich, waarin ze concludeerden dat een 
"European metropol'itan region Zurich" iets minder dan vier 
miljoen inwoners telt. Hun hoofdcriterium was verbonden 
agglomeraties die vanuit het centrum van Zurich met de 
auto bereikbaarwaren in minder dan een uur. Echte bewijzen 
zijn hiervoor echter nog niet geleverd. (Oiener, 2006) 

Centrum en periferie 
Het stadscentrum van Zurich is nog steeds het 
centrum in economische en alledaagse zin. Ten 
zuiden van de stadskern ligt het Meer van Zurich 
met op de oevers de residentiële gebieden genaamd 
"Goldküste" in het noorden en "Pfnüselküste" 
(respectievelijk goudkust en koude kust) in het zuiden. 
Ten westen van de stadskern ligt de Llmmat-vallei, 
het traditionele gebied voor expansie, dat nu steeds 
meer verandert in een gefragmenteerde gordel In de 
Glat1-vallei ten noorden van het centrum ontwikkelt 
zich parallel aan Zurich een nevenstadskern genaamd 
Zurich-noord of Glattvalleistad. Oe voormalige industriële 
steden Winterthur, Baden en Zug vormen nu de hoeken 
van de eerder genoemde Zurich metropolitan region. 
Decennialang vechten de bewoners al voor behoud 
van de binnenstad en proberen verdere uitbreiding te 
voorkomen. Oe levendigheid van de stad is nu namelijk 
langzaam naar de voormalige industriegebieden in 
het westen aan het verschuiven waar een mix van 
kantoorpanden, woningen en vooral grootschalige 
culturele faciliteiten en ontmoetingsplaatsen is ontstaan. 
Dit district (Kreis 5) verschilt zeer van karakter vergeleken 
met de oude binnenstad. Het bestaat eigenlijk uit 
kleine culturele eilandjes die niet met elkaar verbonden 
zijn door een vorm van interactie, maar doordat ze 
eenzelfde sfeer hebben die veelal te herleiden is 
tot de gedeelde industriële historische oorsprong. 

Fig. 08: European metropolitan region Zurtch 
Uil: Swi lzerland: an Urban Portra ti. Roger D~e ner e.a 



Fig. 06 en 07: Foto'sgenomen in en rond de 
Brauorstrasse. 
Tekens van venoedering en vandalisme bepalen voor 
een groot deel het straatbeeld. 

Locatie Kreis 4 (8004) /Brauerstrasse 
Kreis 4 ligt ten zuiden van het spoortraject naar de 
binnenstad en wordt verbonden met Kreis 5 door de 
Langstrasse. een levendige hoofdstraat waar de tram 
in de volksmond "the sugar express" wordt genoemd 
vanwege de drugsproblematiek in dit deel van de stad. 

In Kreis 4 zien we eigenlijk dat er een complete teloorgang 
is ontstaan. Zo is een groot deel van het bouwbestand sterk 
verslechterd en zie je in de straten veel verpaupering. Een 
bijkomend probleem waar de bewoners van Kreis4 mee te 
maken hebben is illegale prostitutie. De politie gedoogt 
het zolang het voor niet al te veel problemen zorgt en 
de dames van lichte zeden niet actief tippelen op straat. 
Ondanks dat zij veelal niet op straat te vinden zijn , 
bepaalt de illegale prostitutie toch voor een groot deel het 
straatbeeld. Van veel gebouwen zijn de ramen afgetimmerd 
of door middel van dikke gordijnen hermetisch afgesloten. 

Een bijkomend verschijnsel is dat de prostitutie nog 
andere problemen met zich meebrengt. Het is natuurlijk 
niet onomstotelijk bewezen, maar zo zijn er meer 
dwgsverslaafden, zwervers en alcoholisten te vinden 
in dit deel van de stad. Op hun beurt zorgt deze groep 
mensen weer voor een onaangename sfeer in de straten. 

Fig. 08: Foto genomen in Kreis 4. 
Veel pcmden zijn hermetisch afgesloten door middel van vitrage al rolluiken 



Fig. 10: analyse van de ruimte. 

Om eenzelfde transformatie mogelijk te maken als in het 
populair geworden Kreis 5 is de gemeente enkele jaren 
geleden begonnen met het opkopen van percelen van 
private eigenaren om deze beschikbaar te stellen voor 
vernieuwing. Af en toe zijn er dan ook nieuwe panden te 
vinden tussen de grauwe bestaande 'bebouwing. Op deze 
manier hoopt de gemeente investeerders voor dit deel 
van de stad aan te trekken. Tevens probeert zij op deze 
manier het eenzijdige commerciële aanbod te veranderen. 
De gemeente hoopt dat hiermee de particuliere 
initialieven zullen toenemen in dit gedeelte van de stad. 
Aan de handvan enkele criteria heb ikeenanalysegemaaktvan 
hel deel van Kreis 4 waar de meeste problemen te vinden zijn. 

In groen is de openbare ruimte aangegeven. in oranje de ruimte dl8 toegangkeiijk is. maar waarvoor een restrictie geldt en in rood de fysiek 
algesloten ruimte. 

Fig. 11: analyse van het programma In de plint 
Restaurants en catès aangagen in rood. in oranje stnpclubs, sexshops en bordelen. en in grijs leegstand. 

Fig. 12: Kaart van de bebouwing In 1900. 
Hierop is de kleine korrel van de gebou•~n goed te zien In veel bouwtlokken is er sprake van een middelste lijn van bebouwing binnen de 
blokken te zien. 

Een functie-analyse van de plinten in hel gebied laat 
duidelijk de problematiek zien waarmee de wijk te maken 
heeft op dil moment. De meeste programmatische invulling 
is te vinden aan de Langstrasse. Hierbij is het opmerkelijk 
hoe hel programma in de plint verandert wanneer we 
vanuit Kreis 5 onder het spoor doorrijden naar Kreis 4. Aan 
deze kant van de Langstrasse verandert hel programma 
namelijk van winkeltjes in een 'leisure&pleasure' 
aanbod van slripclubs, cafés en sexshops. Wal verder 
opvalt, is dat er erg veel panden leegstaan al in ieder 
geval hermetisch zijn afgesloten. We kunnen sleehls 
gissen wat er achter de gesloten luiken gebeurt. 

De grote hoeveelheid ongecontroleerde ruimte biedt 
onderdak aan zwervers en drugsgebruikers. De 
meeste toegangen naar de binnenzijde van hel blok 
worden afgesloten met hekwerken en prikkeldraad 
of verbodsborden die aanduiden dal mensen die 
er niet thuis horen zich op privégrond bevinden. 
De ongecontroleerde toegang tol deze achterruimles 
gecombineerd met de achterdeur-programma's in 
de plint leveren anonieme plekken op tussen de 
bebouwing waar illlegale praklijken goed gedijen. 

De meeste gebouwen in dil deel van Kreis 4 zijn 
gebouwd rond 1900 en staan nog steeds in hun 
oorspronkelijke configuratie In de loop der jaren zijn 
er voornamelijk veel kleine oude panden gesloopt en 
hebben plaatsgemaakt voor nieuwe grotere, autonome 
bebouwing. De oorspronkelijke configuratie van het 
blok bestond uil drie rijen wöningen, waarbij de 
middelste rij ontsloten werd door de tussenruimtes 
tussen de gebouwen in de builenste rijen. Opvallend is 
dat de meeste panden in het blok aan de straatzijde een 
programmatische invulling hebben georiënteerd op de 
straal, terwijl de woningen op de verdiepingen boven de 
plint ontsloten worden vanuit de binnenkant van hel blok. 



Kreis4 is geen Kreis5 
De succesvolle transformatie van Kreis 5 is voor een groot 
deel toe te schrijven aan de wegtrekkende industrie uit 
de stad. Door een aantal grote herbeslemmingsprojecten 
als het Maag-areaal zijn in de wijk een aantal succesvolle 
culturele hotspots ontstaan die razend populair zijn 
geworden en veel hippe jonge huishoudens hebben 
doen besluiten iets te ondernemen in Kreis 5. Een 
veelvoud aan kleinere particuliere initiatieven heeft hier 
uiteindelijk niet alleen het straatbeeld verbeterd, maar 
tevens is de bevolkingssamenstelling hierdoor veranderd. 
Het ontbreekt Kreis 4 echter aan de nabijheid van een 
dergelijke grootschalige culturele sector. De hotspots in 
Kreis 51iggen te verweg en worden bovendien gescheiden 
door het spoorwegnetwerk. Wat echter wel een niet te 
onderschatten impuls kan geven is het nieuw te bouwen 
stationsgebied ontworpen door Kees Christiaanse. 
Ik verwacht hier echter niet te veel van, omdat het 
voornamelijk kantoren betreft en bovendien secundaire 
voorzieningendje meer geënt zijn op een bevolkingsgroep 
met een overwegend hoger salaris. Eigenlijk ligt 
met de uitwerking van dit plan het gevaar voor een 
gentrif.ication binnen dit gedeelte van de stad op de loer. 
Kreis 4 is de wijk van de, veelal allochtone, kleinschalige 
ondernemer met kleine eettentjes en kioskjes. De inwoners 
zijn dan ook zeer terughoudend wat betreft veranderingen 
omdat het de grondprijzen doet stijgen en hen 
langzaamaan ·uit hun huizen verdrijft met stijgende huren. 

Autonome bebouwing: SF = M2 
Het geliefde straatbeeld van kleine straatjes met kleur
rijke panden wordt de laatste decianna verstoord door 
een autonome bebouwing, autonoom in de zin van 
verschijningsvorm. In een poging om zoveel mogelijk 
mensen in een woningcomplex te krijgen, dijen de gren
zen van bebouwing steeds verder uit richting bestaande 
complexen. Hierdoor zijn veel unheimliche plekken 
tussen de gebouwen ontstaan. In Zurich is nauwelijks 
hoogbouw te vinden. Dit draagt ook bij aan dit probl
eem; wanneer de dichtheid niet in de hoogte behaald 
kan worden dan zal zij uit de breedte moeten komen. 
De bevolking van Kreis 4 is echter niet zo gemobiliseerd in 
verenigingen van eigenaren en winkeliers zoals dat in het 
oude centrum aan de orde is en hetverzet is hier dus ook niet 
zo actiel als in de binnenstad wat betreft stadsuitbreiding 

Fig. 13: foto genomen vanaf de kruising van de brauentrasse met de 
Ankerstrasse. 
De sfeer tn drt deel van de wijk is erg geliel onder met name de jongere bevolking. 



Resumé 
Wat ik voor ogen heb, is het opknappen en bruikbaar 
maken van de binnengebieden. De huidige situatie biedt 
de bewoners we inig tot niets. Op andere plaatsen in Zürich 
hebben de gesloten bouwblokken van binnen allemaal een 
invull ing gekregen, overwegend geënt op de behoeften 
van de omwonenden. Soms is dit een goed onderhouden 
verborgen tuin, soms betreft het slechts een speeltoestel 
voor kinderen. Maar alle binnenplaatsen hebben een 
inrichting die op enige wijze kwaliteit en levendigheid 
in de omgeving brengen. Het is juist deze openheid aan 
de binennzijde van de blokken die de omwonenden niet 
alleen van lucht en licht voorziet maar tevens onderlinge 
contacten mogelijk maakt en de sociale controle vergroot. 

Ik wil me afzetten tegen de heersende trend om de 
vervallen pandjes te vervangen met grotere panden 
die naar mijn idee de problemen in de wijk vergroten. 
Ik zie potentie in de oorspronkelijke plaatsing van de 
bebouwing in drie rijelil ; het kan de bewoners in de 
tussenruimtes aangename en besloten verbl ljfsplekkken 
verschaffen. De vormgeving van de entrees en ook 
de programma's aan deze plekken dienen echter 
zorgvuldig te worden vormgegeven om te voorkomen 
dat zij· een decor vormen voor ongewenste activiteiten. 

....... 

Fig. 15: Veranderl,. In bouwvolumes door de jaren heen. 
In lichtgri js is de nieuwe bebouwing van dat moment aangegeven. Er is duidelijk te 
zien hce de vo lumes langzaamaan de lege ruimte binnen het blok opslokken 



Uitgangspunten 
Vaak is het zo dat in de wijken met een !lagere grondwaarde 
minder geïnvesteerd wordt vanwege het grotere risico. 
Er wordt eerder gekozen voor een bebouwing die direct 
maximaal rendement oplevert. Dit houdt in dat er veelal 
gekozen wordt voor een 'bebouwing die de grootte van het 
kavel en toegestane bouwhoogte maximaal benut om zo 
veel mogelijk woningen te kunnen realiseren. In gebieden 
met een redelijke dichtheid, zoals in Kreis 4 het geval is, 
houdt dit in dat de collectieve ruimtes het eerste geschrapt 
worden. De private of besloten buitenruimte wordt 
achterwege gelaten, simpelweg omdat er niet genoeg 
plek meer voor is op het kavel. Dit soort bebouwing levert 
misschien wel op korte termijn het meeste rendement op, 
maar zal niets bijdragen aan de dalende grondwaarde. 
Sterker nog, doordat deze autonome woonmachines 
hun volume maximaliseren verlagen ze het woongenot 
van de omliggende kavels. Langzaam verstikken ze 
eigenlijk het bouwblok. Het bouwblok zal nooit tot een 
eenheid komen waarin het volume van het blok als geheel 
geoptimaliseerd wordt, omdat de bestaande bebouwing 
niet tegelijkertijd vernieuwd wordt. Zo ontstaat dus 
een starre stadsvernieuwing die op het niveau van het 
bouwblok zijn eigen nadelen in stand houdt en voedt. 

In de loop van de tijd zijn er op diverse plaatsen 
in het blok verscheidene gaten ontstaan. Mijn 
beoogde strategie is het opvullen van deze gaten 
met wooncomplexen die qua schaal aansluiten bij de 
oudere bebouwing van de wijk. Deze oudere bebouwing 
geeft de wijk namelijk een uitgesproken karakter en 
maakt haar populair bij vooral de jongere huishoudens. 

Mijn voorstel is dan ook om de rotte appels 
er uit te halen en hier een nieuw dynamischer 
wooncomplex voor terug te zetten om zo de stedeli jke 
dynamiek van het bouwblok als geheel te vergroten. 

....... 
Fig. 16: Mijn voorslgeslelde bebouwing in de bestaande situaUe. 



De tussenmaat 
'' Het woongebouw van de tussenmaat introduceert 
verwevenheid en gelaagdheid door het opnemen 
van semiopenbare of collectieve elementen in een 
gebouwtypologie" (Bijlsma, 2006, pag 76) Het 
beschrijft tevens een korrelmaal die contrasteert 
met de autonome bebouwing door een top-down 
benadering en kleinschaligheid op het gebied van de 
stedebouw. Het biedt een architectonisch alternatief 
voor een stedebouwkundige transformatie, waarin 
het collectief een belangrijke positie inneemt 
Ik zie de tussenmaat als een fysieke uiting van de scales 
of association waarmee de Smithsons een waarde gaven 
aan het begrip cotlectief. Zij richten zich in hun schema's 
op de ruimtes tussen de grotere structurer om hier met 
minimale architectonische elementen een communicatie 
tussen het openbare en private domein te dimensioneren. 
De tussenmaat is een benadering die zich leent voor deze 
situaties, omdat het een tussenstap is op de schaal van 
grootte, en het gebruik van de onstane tussenruimte, 
tussen de overweldigende autonome bebouwing en de 
kleinschat i ge, informele ogendebebouwingbinnen he tb I ok. 

Naastdetussenmaatzi j n er nog eenaantal stedebouwkundige 
voorwaardenwaar den ie uweinvullingenaan moetenvol doen: 

-Er moet getracht worden om het eenzijdige programma in 
de de buurtte heterogeniseren. Dithoudtsimpelweg in dat er 
geen vergunningen meerworden afgegeven voor sexshops, 
stripclubs en kleinschalige supermarktjes en eettentjes. Per 
vrijgekomen locatie dient er bekeken te worden bij welke 
programmatische invulling de buurt het meest baat heeft. 

- De parkeergelegenheid dient vergrootte worden, evenals 
de hoeveelheid aan groenvoorzieningen Wanneer een 
kavel vrijkomt, dienen de mogetijkheden tol ondergronds 
parkeren teworden onderzocht om hetaantal parkeerplaatsen 
te vergroten zonder dat het groen hiervoor hoefile wijken. 
Deze punten vormen samen de basis voor een 
nieuwe, succesvo'lle stedelijke transformatie op 
buurtniveau. Hierdoor wordt de leefomgeving 
gezonder gemaakt en zullen de grondwaardes stijgen 
zonder dat er gentrification hoeft op te treden. 

Fig. 17: Scs/es of •••••lal/on. 
Schema uit het Val/ey sec !ion gtid, gemaakt door de Smithsons 

Het collectief 
Waar mogelijk kan Karthago op kleinere schaal 
dependances beginnen. Dit niet alleen om de risico's 
te spreiden, maar om er tevens voor te zorgen dat 
de waardeverhoging gelijkmatig wordt verdeeld over 
de bewoners van het nieuwe complex. De eigenaren 
van de vrijgekomen kavels worden samen met de 
nieuwe bewoners aandeelhouder in het project 

Vanwege mijn fascinatie voor het collectieve huishouden 
van Karthago, en de eerder genoemde voordelen, 
heb ik er voor gekozen om op de vrijgekomen locatie 
aan de Brauerstrasse een soortgelijke woonvorm 
te implementeren. Dit is een scenario dat bij het 
gedachtegoed van Karthago past en dicht bij de realiteitligt 
De nieuwe woongemeenschap bestaat uit een etnische 
mix van jonge starters, ondernemers en enkele 
gezinnen. Het merendeel van hen is opgegroeid in 
Karthago Onder de bewoners zijn vooraltheatertechnici, 
muzikanten, architecten, en schrijvers. lrlet plaatsen van 
een dergelijk collectief in het informele is enigszins 
utopisch, maar het feit dat Karthago na tien jaar aan 
het uitbreiden is, levert het bewijs dat deze aanpak 
werkt in Zurich. De inbreng van een dergelijke, sociaal 
hechte, creatieve ondernemende klasse zal de stedelijke 
dynamiek in de directe woonomgeving vergroten. 

Programma van eisen 
Twaalf appartementen variërend in grootte van 50m2 tot 
200m2, een gastenverblijf, vie rwerkruimtes, groot dakterras, 
parkeervoorzieningen, luchroom met professionele 
keuken, gemeenschapsruimte, vergaderruimte wasrui mie, 
lift en collectieve buitenruimte op grondniveau. 

De tijdelijke lunchroom naast het pand aan Brauerstrasse 
30 krijgt een nieuwe, prominente plek in de nieuwbouw. 
Het zal haar rol als lunchroom blijven vervullen, maar 
serveert in hoofdzaak maaltijden voor de bewoners. In 
de plint van het volume aan de Brauerstrasse komen 
verder enkele commerciële ruimtes in de vorm van woon/ 
werkwoningen om het contact met de straat te vergroten. 
Naast deze woon/werkeenheden is er ruimte voor een 
kapperszaak en een wasruimte die uitgebaat kan worden. 
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Fig. 24: Kleishot in de locatie. 

Constellatie, vorm en volumes 
De positionering en afmeting van de volumes is zo gekozen 
dat het hele gebouw vanaf de straat tussen de openingen 
in het bouwblok te zien is, maar zorgen er tevens voor 
de de tussenliggende ruimtes beschutting bieden of 
toegangen accentueren zonder unheimlich aan te doen. 
De geringe volumes vormen een gewenst contrast met 
de grote autonome gebouwen er omheen en verwijzen 
op nostalgische wijze naar de oorspronkelijke schaal van 
kleinere panden die in de loop dertijd hebben moeten wijken. 
De geringe bouwhoogte van de middelste 2 volumes 
zorgt voor een minimale impact op de beleving 
van de openheid binnen het blok als geheel. 

Fig. 25: In rood de oorspronkelijke bebouwing binnen het bouwblok. 

Ontsluiting 
De ontsluiting van de woningen is in de traditie 
van het bouwblok aan de binnenzijde gelegen. 
Hierdoor wordt de levendigheid en sociale controle 
binnenin het blok gewaarborgd, terwijl de oriëntatie 
van de woningen naar buiten toe verschillend is. 
Tussen de bestaande woningen aan de Dienerstrasse zijn 
de volumes en het hof (als antivolume) zichtbaar en te 
bereiken, waardoor een informele route onstaal waarover 
passanten zich naar de Brauerstrasse kunnen begeven. 

-,u 
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Fig. 2&: Ontsluitint van de appartementen en routing. 
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Fig. 27: Het porghramma In de pllnl 

De programmatische plint 
De bedrijfsruimtes in de plint zien georiënteerd 
op de straatzijde en vormen een buffer tussen de 
straat en het hof aan de binnenzijde. Het programma 
dat in de plint zit biedt een meerwaarde aan de 
buurt en zal een belangrijke sociale factor spelen 
in de bewoning en gebruik van het hele complex. 
De luchroom heeft een kleinschalige formele entree 
in de luwte tussen de bestaande panden aan de 
brauerstrasse. Dit weerspiegelt haar beoogd gebruik 
als hoofdzakelijk keuken/eetzaal van het complex en 
biedt toch de mogelijkhied om passanten te verleiden 
om eens binnen ~et blok te gaan kijken of mee te eten. 
De plint in het hoofdvolume bevat twee woon
werkwoningen met aan de straatzijde de hoofdelltrees, 
terwijl aan het hof de informele, meer persoonlijke 
achterdeuren zitten. Naast de woonwerkwoningen 
zit er nog een Kapperszaak achter de wassalon die 
uitkijkt op het hof en van hieruit ook toegankelijk is. 
De wassalon is net als de eetkafT]er in hoofdzaak bedoeld 
voor de bewoners, maar biedt door haar plaatsing 
en onsluiting een groter draagvlak op buurtniveau 



Openbaar/collectief domein 
De nieuwe woningen zijn verdeeld over drie volumes die 
door positie en vorm nieuwe gecontroleerde en voor de 
bewoners en omwonenden toe-ei genbare rui mtesscheppen. 
Deze ruimtes dragen impl iciet een bepaalde mate van 
openbaarheid uit en begeleiden een verloop van de straat 
naar de voordeur meteen relevante schaal in openbaarheid. 

Bepaalde ruimtes en functies fungeren als een buffer. 
zoals dat bij heterotopieën ook gebeurt Hierin hebben 
de vormgeving en materialisatie een filterende werking 
op aanschouwers, zodat mensen zich bevinden in een 
openbare of collectieve ruimte (collectief in die zin dat 
een bezoeker zich er te gast zal voelen). Omdat het hier 
een ervaring van de ruimte betreft zullen deze grenzen 
voor iedereen anders zijn. Dit is een gevolg van mijn 
keuze om de buitenruimte niet fysiek af te sluiten maar 
te vertrouwen in de normen en waarden van de bezoeker. 

De ervaring van de bewoner is meer gericht op het 
contact met andere bewoners (of het tijdelijk vermijden 
hiervan) en sporadisch met dat van buitenstaanders. De 
restaurantruimte is zodanig vormgegeven dat het niet 
mogelijk is om een onafhankelijk restaurant te herbergen 
dat zich loskoppelt van de bewoners. Het succes van deze 
ruimte hangt dus grotendeels af van de bereidheid van de 
bewoners om 'vreemden' in hun eetkamer toe te laten en 
de bereidheid van buitenstaanders om tegen geringe prijs 
een maaltijd te nuttigen in het huis van iemand anders. 
Mensen die er een hapje komen eten zullen zich wanen 
in een huiskamer. Naast uiteraard de kwaliteiten van de 
kok is de gastvrijheid van de groep bewoners grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van de eetkamer. 
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Fig. 28: de gradatie In beleving van de ruimte. 
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Fig. 29: De transitlts worden versterkt door de samengeknepen ruimtes. 



Fig. 30: De transformatie van de ruimte binnen het bouwblok. 
Boven de oude bestaande situatie. onder de nieuwe voorgestelde situatie. 

Het hof 
De open ruimte in het midden van kavel wordt benut 
om een hol te creëren dat fungeert als collectief 
middelpunt in de nieuwe bebouwing. Aan dit hol liggen 
ook de verticale stijgpunten naar de appartementen. 
"In de vroege Middeleeuwen is de hol de hortus 
conclusus: Een beschutte plek van veiligheid en 
genot temidden van de bedreigende wildernis" (aben 
1998) In mijn ontwerp schuilt nog steeds eenzeilde 
ideologische gedachte: het hol is een plek die weliswaar 
is vormgegeven met de rationaliteit van de gebouwde 
volumes maar draagt de betekenis van het buiten zijn. Het 
hol is opgetild van het maaiveld, maar door de geringe 
hoogte nog steeds overal toegankelijk. Het biedt een 
rustpauze in de middelste lijn van bebouwing binnen 
het blok en pakt alle lijnen van de omliggende volumes 
op om zo rust te brengen in het geheel. Behalve privacy, 
rust en een zekere mate van beslotenheid biedt het ook 
een plek voor toevallige ontmoetingen en activiteiten. 
Door de grote schuilpuien van de aangrenzende eetzaal 
is het is een plek waar de bewoners onttrokken aan het 
zicht en de drukte van de straat hun maaltijd kunnen eten. 

Een bijkomend voordeel van het uit elkaar getrokken 
ondersteunende programma vond ili in Alan de Botton's 
Architecture al Happines: "The two wings al the property 
were conneeled by an open atrium, sa that even in winter 
it was neccessary to walk outside in order to pass between 
the living and sleeping areas. [ ... ] this lack al insulation 
was evidently lar !ram accidental, being lied in instead 
to a desire, Zen in origin, to remind the accupants al 
their conneetion to, and dependenee on, nature, and 
al the unity al all living things. A walk to the kitchen 
in midwinter delivered a brief and tart lesson about 
man's place in a larger and more powertuil universe." 



Fig. 31: Het hol 
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Fig. 32: Do oostolijke geval. 
Naar binnen gekeerd zich afzetlende legen de aulonome bebouwing . 
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de gevels 
In het ontwerp zijn eigenlijk twee soorten gevels te 
onderscheiden. De zuidgevel van het grootste volume 
aan de Brauerstrasse bevat overwegend glas en een 
horizontale richting met een aantal terugliggende 
verticale kollommen die de gevel opdelen in drie delen 
van gelijke grootte met een smaller deel ertussen voor 
de hoofdentrees en verticale ontsluiting. De linkerbeuk 
van de gevel kent een afwijkende opbouw in raampartijen 
waardoor het gebouw beter aansluit bij het kleinere 
bestaande pand ernaast. De verschuivende vitragedelen 
zorgen voor een levendige en constant veranderende gevel. 

Mooie veroudering 
De keuze voor stucwerk lag erg voor de hand aangezien 
het veel voorkomt in de buurt en zo prima aansluit bij de 
bestaande panden. Het stucwerk zal na het aanbrengen 
met de hand behandeld worden om er een reliet in aan 
te brengen. Hiervoor wordt een uitvergroot kantpatroon 
gebruikt dat aan alle kanten op zichzelf aansluit en zo 
zonder de gevel van een gelijkmatig patroon voorziet. 
Een dergelijke structuur versterkt de sculpturaliteit 
van de volumes en maakt de grote geveloppervlakken 
minder saai door een interessante schaduwwerking. 
Bovendien zorgt het ervoor dat de gevel op een mooie 
wijze zal verouderen doordat het patroon door vervuiling 
en aanslag in de loop der tijd juist versterkt wordt. 



Fig. 33: Do noordgevel aan de binnenzijde van hot blok. 
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Fig. 34: Do noordgevel van hot grote 110lumo aan do binnonzijde van hot onsomltlo. 



Fig. 35: Zuidgevel van het grote volume aan de Brauorrtrasse. 

Fig. 38: Zuidgevelsvan de volumes binnon In het blok. 
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Ins keiler 
De tootprint wordt gevormd door een parkeerkelder die 
aantakt op een al bestaande afrit aan de Dienerstrasse. 
Deze biedt voldoende parkeerplaatsen voor de 
toekomstige bewoners en biedt daarnaast nog extra 
parkeerplaatsen voor enkele bezoekers en omwonenden. 
Doordat de parkeerkelder vanuit het hof toegangelijk is, 
zou zij ook op zichzelf gebruikt kunnnen worden om sociale 
activiteiten in de vorm van feesten te accomoderen; geheel 
in sti jl van de (letterlijke) underground-scene in Zurich. 



Fig. 39: Render van het trappenhuis. 

De private ruimte 
Het hele woongebouw is opgevat als een groot huis, 
waarvan de kamers de appartementen en collectieve 
ruimtes vormen. De zolder is het gemeenschappelijke 
dakterras en de kelder de parkeergarage. Dit 
concept is merkbaar in de kleine details zoals een 
bovenraam boven de deuren van de appartementen. 
De tussen de dragende wanden opgespannen woningen 
worden opgedeeld in functionele ruimtes door middel 
van scheidende elementen, bestaande uit natte cellen 
en kastenwanden. De vormgeving van deze volumes 
probeert de oorspronkelijke ruimte zo veel mogelijk intact 
te laten om de ruimtelijke ervaring van het privédomein 
als geheel zo veel mogelijk te accentueren. De zuidgevel 
van het grootste vol u me aan de brauerstrasse is voorzien 
van een vitrage in de vorm van geperforeerde horizontaal 
verplaatsbare houten delen. Deze vitrage houdt het 
meeste zonlicht buiten op hete zomerdagen en zorgt er 
tevens voor dat de bewoners wat meer privacy hebben. 

Oe bovenramen versterl<ebn het concept v.m de appartementen als kamers in een huis,. 

-

Fig. 31: schema woonplattegrond. 
Oe natte cellen en kastenwanden delen de appartementen op in functionele ruimtes, 
terwrt l de ruimie nog steeds als één geheel wordt ervaren. 





Nawoord 
Zoals vaker het geval is bij ontwerpprojecten, wordt slecht 
het topjevan de ijsberg zichtbaar in hetuiteindelijke ontwerp. 
Niet alles wat ik heb gedaan heeft bijgedragen aan het 
uitgewerkte ontwerp, of heeft het verslag gehaald in de 
vorm van tekst of tekening. Toch heeft vrijwel alles indirect 
weerslag gehad op mijn verand'erende ideeën ove1 de rol 
van architectuur en stedebouw en mijn eigen positie hierin. 

Het ontwerp heeft gedurende dit afstudeertraject dan 
ook verschillende verschijningsvormen gekend met 
elk eigen mogelijkheden om de binnenruimte van het 
bouwblok te claimen. Van ruige monoliet met grote 
atria, tot additief volume refererend aan de urban villa, 
tot aan het uiteindelijk gekozen ensemble, waarin het 
collectief naar mijn mening het best tot zijn recht komt. 

Vanaf het moment dat de vorm min of meer vastlag in 
het uiteindelijke ontwerp, is de vraag gebleven hoe de 
kracht van het ontwerp in de vorm van het collectief in 
de tussenmaat uitgedragen kan worden: het is immers 
de gek0zen groep van bewoners die het gebouw zullen 
bewonen en een binding met de buurtzull'en aangaan. In dit 
opzicht heb ik getracht om een fijne omgeving te ontwerpen 
vanuit de beleving van de gebruiker en toevallige passant. 

Wat gedurende het hele traject is gebleven is het sociale 
utopische karakter van de mij geste fde ontwerpopgave. 
Dit is voornamelijk te danken aan de vele bezoeken aan 
Zurich waarin ik in aaraking kwam met de wijze waarop de 
inwoners van Zurich buitenruimte claimen en gebruiken. 

Wat dit betreft is de ontwerpfocus verschoven van het 
ontwikkelen van een parasitaire architectuur, tot een 
wederzij'ds mutualisme, waarbij het ontwerp niet alleen 
een dialoog aangaat met de informele binnenkant van het 
bouwblok, maar er tevens voor zorgt dat het een genezende 
werking heeft die de buurteen impuls geeft.l'n tegenstelling 
tot de autonome woonmachine die vandaag waarschijnlijk 
op mijn locatie is verrezen, voegt mijn ontwerp iets toe. 
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