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EMMENalsCONTEXT een kritisch contextuaJisme -

Mijn fascinatie voor context vormt de basis van dit afstudeeronderzoek. He! is een 
cmlh>Jf'rn,'nri onderzoek naar context en contextualisme en de loepassing hiervan op een 

De vraag is hoe om Ie gaan met context in de huidige Een 
intern at ion ale architectuur los staat van en 

<yp,,,"r,pkcp en autonome gebouwen voortbrengt. De context is niet meer 
anl:as1tba.ar; maar kan worden gemanipuleerd, en 

Contextualisme omschrijf ik als zodanig de context als leidend nemen 
dat ze deze kritisch en door middel van architectuur muteert lot er zich een 
'nieuwe' conlext vormt. 

Dit conlextualisme neem ik aJs uitgangspunt voor het ontwerp van een 
W(IOl1lgebouw op een localle in Emmen. Deze locatie vorm! een gat in de stedelijke 
structuur van Emmen en heeft daardoor een minimale context. Door op kritische 
de nog wei sledelijke structuur en de opgave Ie anaJyseren wordt er een basis 

voor he! ontwerp. Deze basis zorgt dat het woongebouw een nieuwe context kan 
creeren voor de locatie. 

Het gebouw doet dit doormiddel van individuele woningen die, nog steeds 
herkenbaar als individueel, samen een stedelijke massa vormen. Het heeft 

ontworpen publieke ruimte op maaiveld met daarboven een <:"',nl··nr,vP 

straat voor de woningen. De woningen zijn ontworpen op intern visueel 
contact tussen de verschillende ruimtes, en contact met de context. Dit uit zich in het 
ontwerp door hoge ruimtes, een split-level indeling, een straatvenster, 
en een patio. Als collectief element in het ontwerp bevindt zich centraal een 

groene kas, aileen toegankelijk voor bewoners. De spanning tussen publiek en 
binnen het gebouw wordt aangewakkerd door het visuele contact tussen de twee 

maar he! houten plateau zorgt voor een strikte scheiding in gebruik. 

van der Veeken 
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INLEIDING 

Dit afstudeerproject is een van 
'context' in een ontwerp, het fascineert mij. De vraag die ik stet a!s 
basis van het onderzoek is: hoe om te gaan met context in de huidige 
Een internationa!e maatschappij, architectuur los staat van tijd en en 
daarmee steeds meer generieke en autonome gebouwen voortbrengt. De context is niet 
meer onaantastbaar maar veranderlijk en interpreteerbaar. De rol die architectuur 
kan spe!en om deze problematiek aan Ie pakken zie ik terugkomen in een kritisch 
contextua!isme, welke hiema nader zal worden. 

De onderzoeksvraag van mijn is: Hoe kan hel contextualisme op 
een kritische wijze ingezel worden als aclueel De drie 
woorden van deze vraag; 'contextualisme', 'kritisch' en 'ruimtelijk concept' zullen later 
worden omschreven. 

Er drie richtingen in de arehitectuur te onderscheiden. Hoe deze verdeling 
zal in het de ideologie van de context, nader 

worden verklaard. 
De eerste riehting die de architectuur is 

geen nadere rol speelt. Waarbij het doel is 
functioneren en er dan ook overa! ongeacht tijd 
autonome gebouwen, die zichzelf als middelpunt 
en als alleenstaand object functioneren. 

is degene waarbij context 
Ie creeren die overal kunnen 
helzelfde uilzien. Vaak zijn he! 

een sterk eigen karakter hebben 

De tweede richting is een architectuur waarbij context zodanig leidend is dat 
zich volledig plooit naar de Denk aan termen als 

raamgrootte en vorm etc. Deze architectuur gaat op in de context doordat zij 
dat er niks overblijft wat het gebouw een identiteit kan geven. 

Ais derde richting: degenen die context leidend nemen om deze kritisch Ie 
en met architectuur zodanig te muteren tot er zich een 'nieuwe' context 

vormt. Deze architectuur ziet de context niet meer als maar begrijpt dat 
deze gemterpreteerd en kan worden. Dit biedt 
de architectuur een uitdagende opgave waarbij de context een uitermate belangrijke 
sleutelro! 

in de architectuur beantwoordt aan het kritische contextualisme 
acht voor de huidige maatschappij. Deze architectuur analyseert op 

kritische de context, muteerd deze vervolgens om een samenhangende context te 
verkrijgen. Er worden zo gebouwen gecreeerd die een sterke identiteit hebben en 
zich onderscheiden van de generieke, plaats- en 

De kritische aanpak laat zich omschrijven als dat iedere stap in het 
ontwerpproces vanuit de context van die bewuste stap wordt [eder 
ruimtelUk concept binnen deze stap wordt na analyse verworpen, 
of overgenomen naar de binnen de context. 
ruimtelijke concepten, dit die ontstaan zijn uit de manier waarop mensen 
gebouwen beleven en waarnemen. ledere stap, zo klein als bijvoorbeeld het 

wordt kritisch bekeken om de juiste ruimtelijkheid in de actuele context 



De drie operatieve kenmerken uit het onderzoek; 'contextual isme', 'kritisch' en 
'ruimtelijk concept', komen samen bij Rem Koolhaas en Christopher Alexander. 
Rem Koolhaas slaagt erin met zijn architectuur en zijn theorieen de context kritisch te 
bekijken en deze per situatie te wijzigen, interpreteren, verwerpen of herschrijven. Hij 
doet dit zodanig dat zijn gebouwen een 'nieuwe' context creeren met een sterke identiteit 
en herkenbaarheid. Christopher Alexander maakt met zijn patroontaal duidelijk dat de 
context uit vele ruimtelijke patronen bestaat die zoals eerder aangegeven gemanipuleerd 
kunnen worden. Ondanks de verouderde aanpak is de patroontaal een goed basis 
voor de aanpak van de analyse van de context. Het stap voor stap blootleggen van 
de verschillende patronen vergt veel vaardigheid en kennis, maar is met Alexander's 
patroontaal als hand vat een waardige opgave. Taak is de patroontaal niet te letterlijk te 
nemen aangezien deze verouderd is en vanuit een ander standpunt is geschreven. 

De ruimtelijke patronen die hij blootlegt varieren van lichtinval tot 
schaalverhoudingen, de vorm van het dak maar ook de grens tussen publiek en 
prive. Samen te vatten in menselijke patronen; gebruik, waameming en beleving. 
Overgangsgebieden spelen hierin een belangrijke rol; de drempel en het raam, de 
grens tussen publiek en prive, licht en donker, kijken en bekeken worden, binnen en 
buiten. Maar ook stedelijke inpassing; op het niveau van materiaal en afmetingen maar 
vooral verbindingen met de context zoals de publieke ruimte en verbinding met de 
maatschappij zoals herkenbaarheid en betrokkenheid. 

Zoals ik in het begin heb aangegeven is de basis van mijn afstudeerproject een 
ontwerpend onderzoek. Om het eerder beschreven kritisch contextualisme te kunnen 
toepassen op een ontwerp dient de context goed geanalyseerd te worden. Aan de hand 
daarvan kan bepaald worden in hoeverre de context wordt gemuteerd. 

De opgave waarop ik het kritisch contextualisme in een ontwerp ga toepassen 
is afkomstig van Europan Nederland, de locatie bevindt zich in Emmen. AI jaren 
vormt de locatie een gat in de stedelijke structuur van Emmen. Voor de opgave moet 
bepaald worden hoe met specifieke ingrepen de locatie kan worden omgevormd tot 
een aantrekkelijke plek in de stad. De ontwikkeling van een bijzondere woonvorm en 
de inrichting van de publieke ruimte zijn een nadrukkelijk onderdeel van de opgave. 
Omdat de locatie nu enigszins ge"isoleerd in de omgeving ligt, is het tevens belangrijk 
de locatie met de omgeving te verbinden. Oeze omgeving is te omschrijven als de 
' voorstad' van Emmen. De locatie grenst direct aan het begin van het stadscentrum en 
wordt omrand door belangrijke ontsluitingen van dit stadscentrum. Verder is typerend 
voor de locatie de overgang van woon/winkel blokken naar individueel wonen. 

Oat de locatie een gat in de stedelijke structuur is draagt bij aan de conclusie 
uit de analyse dat de opgave weinig tot geen context heeft. In dit geval moet het ontwerp 
dus een nieuwe context creeren. Wei kan er op sommige punten gekeken worden naar 
gevonden problem en en kwaliteiten op en rond de locatie. Stedelijke structuren zoals 
het wegennetwerk, aansluiting met het centrum en herkenbaarheid vormen de basis 
voor het creeren van een nieuwe context. 

I) Rem Koolhaas . Dc 

g\.""ncrische siad 

2) Chrislopher AlcllWlder . a 
pallem lMguQ.~t' (1 977) 

3) W\','weuropan 01 I!n 
curopan-eulope com 
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alb J) pagina 12-13 
de Mark-t van Emmell. contrast 
russen oud en nieuw 



IDEO LOGIE - CONTEXT 

De centrale vraag van mijn afstudeerproject is hoe het contextualisme op een kritische 
als een actueel ruimtelijk concept ingezet kan worden. Voor de beantwoording van 

deze vraag heb ik onderzoek naar context en contextualisme, de geschiedenis en 
de actuele betreffende context. 

is een nieuw hoofdstuk in een groter verhaal, en daarmee een 4) TWA archi'e<;'en 

he! verhaal Ie herschrijven, aan Ie vullen, Ie manipuleren, Ie en 
vel'aUlat~llll<i£n " TWA archilecten 

Bovenstaand citaat de kern van een kritisch contextualisme weer. Het kritische 
contextualisme muteert de context en zet zich hiermee af van een contextualisme dat 
zich naar de context. Ook distantieert het contextualisme zich door de context te 
muteren, dus leidend te nemen, van een architectuur die als doel heeft plaats- en 

te maken. 

Om het contextualisme nader toe te lichten zal ik eerst naar het ontstaan van 
contextualisme gaan kijken, hier zijn Ernesto en Colin Rowe betrokken. Met 
contextualisme als kritiek op het modernisme geven ze een handvat om in de 50 

een aan te gaan met de context. Deze kritiek richt zich op het at eerder 
doel van het modernisme om en te creeren. Het 

contextualisme van Rogers en Rowe neemt context als de architectuur plooit 
zich in dit geval naar de context. 

Kevin Lynch komt hierna in bod door inzicht in de manier waarop en 
hoe mensen de gebouwde omgeving waarnemen. manier van van de 
omgeving een goed beeld van wat er wordt verstaan onder het 
manier waarop Christopher Alexander de context in patronen ziet sluit aan 
waarop Lynch beschrijft dat mensen de context waarnemen en 
bestaat voor Alexander uit patronen van gebruik, en 

Herman Hertzberger is te vergelijken met Alexander en komt daarom terug 
in het onderzoek als zijnde de actuele variant. om met architectuur een 
'nieuwe' context te scheppen is niet succesvol Rem Koolhaas is er 
weI in geslaagd om met zijn gebouwen de context te Hij heeft be(trel)en 
dat de context niet meer onaantastbaar is en in door met gebouwen de 

vormt. 
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5) Unite d'HabiHnion van Le 
Corbusier (only.'erp uil 1947) 

Een voornceld van een ge
bouw dal mel he! docl om een 
plaats en tijdloz.c arclutectuur 
te creeeren is gebouwd. 011 
ontwerp is op meerdere plaat:sen 
ler wereld gebouwd en function
t::ert als ccn aulonoom objecT. 

6) Emesto Rogers 

7) Analyse van de sledelijkt:: 
ruimlc van de binnenslad van 
Parma zoals gt::publiceerd in 
Col/age City (1975) van Colin 
Rowe and Fred Koelters. 
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Context en Contextualisme 
In de architectuur wordt met 'context' de samenhang bedoeld waarin een 

bouwwerk zich voordoet. Het contextualisme kan dan ook worden omschreven 
als een ontwerpbenadering welke voortkomt uit de overtuiging dat een nieu\\i 
gebouw zich zou moeten voegen naar zijn directe omgeving in term en van hoogte, 
materiaal, doorbrekingen etc. Een meer sceptische, bredere, definitie zou kunnen 
zijn dat contextualisme refereert aan de metafysica van de wereld in termen van een 
grenzeloze complexiteit van verandering en innovatie, orde en chaos. De bedding van 
sociaaleconomische, maatschappelijke, politieke, stilistische, stedenbouwkundige en 
wetenschappelijke ideeen waarin het bouwwerk tot stand komt. 

In mijn opzicht gaat het contextualisme vooral in op deze brede definitie van 
context. Deze context zorgt voor structuur en organiserende 'gestalts' of patron en. Maar 
de directe fysieke omgeving blijft een belangrijke basis voor de eerste analyse van de 
context. 

Ge'introduceerd in het architectonisch vocabulaire van dejaren vijftig, vormen 'context', 
'contextueel' en 'contextualisme' een onderdeel van de eerste substantiele kritiek op de 
modernistische praktijk. Wanneer Ernesto Rogers in zijn redactionele artikelen voo/ 
het tijdschrift Casabella Conlinuila serieuze kritiek levert op het werk van de eerste 
generatie modernistische architecten komt het eerste echte 'contextdebat' op gang. 

Rogers bekritiseert de modemistische tendens om elk schema als een uniek 
abstract probleem te behandelen, de onverschilligheid naar de locatie, en het verlangen 
om van elke opgave iets unieks te maken. Een voorbeel van een dergelijke architectuUl 
is Unite d'Habitation van Le Corbusier. 

We zouden juist, zo beargumenteerd Rogers, architectuur als een dialoog mel 
zijn omgeving moeten beschouwen, zowel in de directe fysieke zin, maar ook als een 
historisch continuUm. 

Colin Rowe, die zich evenals Rogers duidelijk manifesteerde in het context debat 
had vooral een formele belangstelling voor het onderwerp 'context', voor de relatie 
tussen objecten en ruimte. Een van de bronnen waar Rowe graag naar verwees om zijn 
betoog voor een contextuele ontwerppraktijk te onderbouwen was de gestalttheorie (hel 
principe van figuur en achtergrond). 

Rowes studenten van de Cornell University zetten hetdebatrond contextualisme 
voort. In de eerste verklaring over 'contextualisme' van de Cornell studio's, schreef een 
ex-student van Rowe een artikel waarin hij het onderwerp probeert uit te leggen. "De 
manieren waarop geidealiseerde vormen kunnen worden aangepasl aan een contexi 
of worden gebruikt als col/age is wat 'conlexlualisme' probeerl uil Ie leggen. En hel i:; 
het systeem van geomelrische organisalie welke aan elke gegeven context kan worder. 
ontrokken die 'conlexlualisme' zoekl als leidend ontwerplool. " Thomas Schumacher 

De definitie van contextuaJisme door Rogers en Rowe richt zich vooral op 
aanpassing aan de context, hierbij gaan ze in op collage's en geometrische organisatie. 
Zoals een voorbeeld van een analyse van de stedelijke ruimte uit Collage City van Colin 
Rowe en Fred Koetters. De context is in dit geval zodanig leidend dat de architectuur 
zich naar de context gaat plooien. Hierdoor wordt de context slechts aangevuld met nog 
meer van hetzelfde en krijgen ontwikkeling, groei en verandering geen kans. Dus blijf1 
de vraag hoe het contextualisme zich zou kunnen lenen om de huidige problematiek van 
een veranderende maatschappij aan te pakken. 



Om deze vraag Ie beantwoorden zal ik eerst verder op de 'context'. Wal 
wordt er verstaan onder het begrip 'context'? Kevin Lynch wijdl zich in boek the 
image of the city aan het inzicht krijgen in de manier waarop mensen de 
omgeving visueel waarnemen. Hij onderscheidt vijf elementen om de 
'beeld' Ie analyseren: routes, randen, wijken, knooppunten en Ofl:entatlelJ,unten 
omgevingsbeeld wordt volgens Lynch gevormd door structuur en betekenis. 

In de huidige internationale maatschappij staat architectuur los van tijd en 
plaats. Hierdoor worden er steeds meer generieke en autonome gebouwen 
De context is niet meer onaantastbaar maar en vrij 
Dil staat van de omgeving in de weg doordat een context 
ontbreekt, terwijl mij juist kan zorgen voor vertrouwen en een grotere 
betrokkenheid bij de steeds veranderende context. Wanneer wordt voortgebouwd op de 

op de interne logica en betekenis van de plek, dan 
zouden en hun in passing daadwerkelijk kunnen zorgen 
voor een grotere leesbaarheid van de omgeving. 

Als een of meerdere van de elementen die Lynch omschrijft ontbreekt 
in de context is het niet meer compleet, hierdoor ontstaal een 

context. Door deze elementen terug Ie brengen in de context kan 
ontstaan. Om nog nader in te gaan op deze eJementen zal ik 

'hr"d",nh,;>r Alexander en patroontaal erbij betrekken. Hij gaat nog specifieker op 
deze elementen in en ontleed de context in patronen. 

In a pattern van Alexander, lag de nadruk op patronen die direct 
uit de manler waarop mensen gebouwen gebruiken en beleven. Daarbij ingaand 

op hoe er kan worden voor natuurJijk licht in een ruimte, hoe er 
een doorstroom tussen ruimtes ontstaat, en hoe een gebouw Ie organiseren om 
random comfortabele buitenruimtes te creeren. De patronen bevatten inforrnatie over 

en menselijke activiteiten. Een patroon is volgens 

'context' een grate ro!. Patronen zijn volgens hem 
de inventieve principes die het ontwerp sturen. De 

context bestaat uit en bij een invoeging in de context is het dus een 
mate van of manipulatie van de juiste patronen om een goed leefklimaat 
te creeren. 

De ruimtelijke patronen die hij blootlegt varieren van lichtinval tot 
schaalverhoudingen, de vorm van het dak maar ook de grens tussen publiek en 
prive. Samen te vatten waarneming en beleving. 
Overgangsgebieden en het raam, de 
grens tussen publiek en binnen en 
buiten. Maar ook stedelijke op het niveau van materiaal en afmetingen maar 
vooral verbindingen met de context zoals de publieke ruimte en verbinding met de 
maatschappij zoals herkenbaarheid en betrokkenheid. 

Ondanks dat Christopher Alexander niet aan het "contextualisme" 
is verbonden denk ik dat hij erin is een dee! van de essentie vast te 
Hij maakt van de context een taal die en verduidelijkt kan 
worden. Rogers en Rowe plooien hun architectuur naar de context, Alexander muteert 
de context zodanig dat er een nieuw deze manier 
blijft de context met nieuwe 

. the image of 

9) ChnslOphcr Alexander ~ 
pancmlanguage (1977) 
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"Belangrijk is om Ie beseJfen dal conle.r:{ 
meer is maar wordt gei"nterprefeerd, gemanipuleerd, am"'''7H]'O 

Peter Thule 

Het 'contextualisme' is nu niet meer bedoeld als kritiek op het modernisme maar 
nr£)hp,prt de context nog steeds terug te brengen in het actuele architectuurdebat. De 
zoektocht naar een nieuwe contextualistische is in verschillende 
architectonische stromingen. Het debat rond context komt weer op gang, 
misschien zelfs nooit gestopt, en nu belangrijker dan ooit. 

De tendens van nu is namelijk dat er een Onl[WIKKem 
de wereld zijn intrede doet: een manier van bouwen die 
hier en nu. Een architectuur die haar concepten, beelden en karakter niet ontleent aan 
een specifieke plaats en een specifieke maar, in het beste aan een vak intern, 
international en daarmee weinig referentiekader. Als iets de hedendaagse 
architectuur beheerst dan is het weI de Er lijkt geen enkele basis te 
bestaan voor gezamenlijkheid, voor architectonische recepten, canoniek. 
Stilistische en motieven de laatste decennia sterk gerndividualiseerd. 
Het generieke karakter van de context van vele bouwopgaven vraagt van 
architecten een steeds actievere het zich of het reageren op een 
bestaande context leidt amper nog tot 

Misschien zit de VUIt}"""l 

het begrip context. We zouden de vraag kunnen stellen om hier een beter 
beeld op te krijgen: wat betekend context hier en nu? 

Context: hier en nu 
Zowel in het 'architectonische doen' als het 'architectonische denken' neemt 

het begrip 'context' een centrale ro! in. De in het nog voortdurende 
debat is: dient een gebouw relatie te hebben met de context waarin het zich bevindt? Is 
een bouwwerk een component van een of is het een autonoom en 

werk dat geen heeft tot 
Aan de ene kant het ideaalbeeld van een 'tabula rasa': het onbeschreven 

blad waarop men een visie in een keer kan geven, zonder rekening te hoeven 
houden met bestaande Autonomen die trachten een nieuwe wereld te 

zonder het weerloze te Aan de andere kant het geloof in een 
loci': de dat een locatie een unieke geest of sfeer bezit die vooral 

niet verstoord moet worden. Romantici die zich vastklampen aan een niet 
bestaand verJeden en wegkwijnen. 

In het eerste wordt de afwezigheid van context verhf~erlll 
de ervan. Beide ideaalbeelden vormen geen "nl()~~m,o 

bewezen. In de autonome visie is iedereen gelijk, en is er 
voor individualiteit. De romantische visie daarentegen blijft teveel 

ze durven de context slecht voorzichtig aan Ie vullen. Maar wat 
Misschien dat de aanpak van Alexander in een 
optie biedt. 



Christopher Alexander kan worden vergeleken met Herman Hertzberger, de 
hedendaagse Alexander, die een humanistische kijk op de architectuur deelt, maar een 
andere oplossing biedt voor het probleem van het vormgeven van de architecturale 
sociale context. De mensheid heeft volgens Hertzberger de mogelijkheid om zich 
aan te passen aan ruimte en deze betekenis te geven, dit kan niet individueel worden 
gereguleerd , maar is sociaal bemiddeld. In deze omstandigheden kunnen architecten 
aileen mogelijkheden voor individueel en sociaal gebruik van de gebouwde omgeving 
creeren, maar het resultaat niet bepalen. 

Hertzberger: "ledere soorl trap oj balustrade bi} een school entree wordt een 
plek om Ie zitlen voor de kinderen, voora/ wanneer er een uitnodigende kolom staat die 
bescherming biedt en waar tegen ge/eund kan worden. " Hiermee laat hij zien dat vorm 
zichzelf genereert, en dat het minder een kwestie van uitvinden is dan het aandachtig 
luisteren naar wat mens en object willen zijn. 

Bij het structuralisme, waar Hertzbergers oeuvre veelal in wordt geplaatst, is te 
zien hoe contextualistische ideeen terugkomen. Groei en samenhang, herkenbare maat, 
onderlinge schakeling, stedelijke inpassing, korelgrootte. Bouwen vanuit de omgeving, 
binnenstraat, hoven, lage muren, diepe vensterbanden en de rol van drempel en raam 
als overgangsgebieden. Basis principes van het structuralisme die duidelijk terug te 
herleiden zijn naar het contextualisme daar ze allen de context als leidend gebruiken. 

In een aantal gebouwen van het structuralisme, zoals de kasbah-woningen 
van Piet Blom en Centraal beheer Achmea is geprobeerd een sociale ruimte mee te 
ontwikkellen om zo bewoners met elkaar en de context te verbinden . Maar door gebrek 
aan verbinding van deze socia le ruimte met andere ruimtes zoals de straat, een keuken 
of een venster dat er op uit kijkt, wordt de sociale ruimte niet gebruikt zoals bedoeld. 
Door gebrek aan patronen, en een samenhang daarvan, is het ondanks de goede intentie 
niet gelukt de gebouwen met de context te verbinden. 

Maar er is ook kritiek op het gebruik van context. In 1989 schrijft Rem Koolhaas: 
"Kan een container nog steeds een relatie hebben mel de stad? Zou dat moeten? Is dat 
be/angri}k? OJ is 'juck context' een thema aan het worden? " ]n de generische stad geeft 
hij aan dat hij verwacht dat het soortelijke (het niet specifieke) universeel wordt. Als 
luchthavens, zonder identiteit, zonder geschiedenis en zonder centrum. Koolhaas is van 
mening dat identiteit als argument op zijn retour is. 

Over het behoud van of het voortborduren op de geschiedenis is de mening 
van Koolhaas duidelijk : "De droefnis over het verdwijnen van de geschiedenis is een 
ergerlijke reflex, in de meeste gevaJlen is de aanwezigheid van geschiedenis aileen 
maar een remmende factor." In de generische stad geeft hij aan dat de stad geen lagen 
kent, haar volgende laag ligt elders, om de hoek. Architectuur als gebouwd object, als 
specifieke naar permanente strevende ruimtelijke ordening lijkt voorbij. Een gebouw 
is nog niet opgeleverd of de beelden zijn al geheel los van de context de wereld over 
gegaan. Ook de automatisering en digitalisering van het ontwerpproces maakt dat een 
gebouw eerder een willekeurig stollingsmoment uit een vrijwel oneindige reeks wordt. 
A lie vormen en materialen staan ontwerpers ter beschikking. 

Toch lukt het Koolhaas om met zijn ideeen en gebouwen onze aandacht vast 
te houden. Een succes dat ondanks bovenstaande kritiek van zijn kant voortkomt uit de 
unieke verhalen en composities die hij creeert. Koolhaas begrijpt dat de context niet 
meer onaantastbaar is en muteert met zijn gebouwen de context. 

10) CcntraaJ b~h~er Achmea 
van Herman Hen7~rger ( 1972) 

II) Knsbah-woningen van Piet 
810m (1 973) 

12) Casa da mUSII,::a Hl Porto van 
Rem Koolhaas I OMA (2005) 
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Duidelijk is dat context ook nu nog steeds een belangrijke rol of dat 
nou positief of kritisch is, context een rol in het hedendaagse architectuurdebat. 

is er namelijk een architecten en stedenbouwkundigen die context 
als leidend nemen en hun ontwerp vormen aan de hand van deze context. is 
er een generatie die de context kritisch en deze vervolgens met een ontwerp 
muteert om een nieuwe context Ie creeeren. Het overgrote deel van 
de verdere architectuur bouwt vooral autonome die 

tot geen relatie met de context aangaan. 
wordt de steeds onoverzichtelijker door 

de veele verschillende architetcuur die naast elkaar gebouwd worden. leder 
voor zich lijkt een motto te zijn. Dit staat van de omgeving in de weg omdat de 
context geen samenhang meer heeft, terwijl volgens mij juist kan zorgen v~~r 
vertrouwen en een grotere betrokkenheid bij de steeds veranderende plek. Wanneer 
wordt voortgebouwd op de aanwezige structuren en kenmerken, op de interne 
en betekenis van de plek, dan wuden en hun stedenbouwkundige U1P"'''''1ll1:; 

kunnen zorgen voor een grotere leesbaarheid van de 
De context is niet meer onaantastbaar en wordt steeds O'f'rIPrlf'lu'r 

een actievere van de architect, maar wit niet zeggen dat de context dan maar 
htprn,,'''''' moet worden III een Context als leidend betekend niet 

zich voegt naar de een goede aanpak zorgt jUtst 
voor Iotaal verschillende gebouwen maar dan in een samenhangende context. Een 

context die door de aanvulling verbeterd wordt. 

De rol die 'context' speelt, en de manier waarop deze rol zich uit in onder 
andere het werk van Christopher Alexander en Rem Koolhaas spreekt mij aan als 
ontwerphouding. De centrale rol die het van patronen' inneemt. 
Kijken wat een situatie biedt en dit als nemen. En vooral beseffen dat 
hierbij niet moet worden om de context aan Ie passen ofte 'muteren'. 

Hoe kan het contextualisme op een kritische worden als actueel 
ruimtelijk Het antwoord dat na 
omschrijft contextualisme als de context als leidend nemen dat ze deze kritisch 
analyseert en door middel van architectuur muteert tot er zich een 'nieuwe' context 
vormt. Het kritische contextualisme muteert de context en zet zich hiermee af van een 
contextualisme dat zich naar de context. Ook distantieert het contextualisme zich 
door de context te muleren, dus leidend te nemen, van een architecluur die als doel heeft 
plaats- en tijdloze generieke gebouwen te maken. 

De kritische laat zich omschrijven als dat iedere stap in het 
ontwerpproces vanult de context van die bewuste stap wordt geanalyseerd. leder 
ruimtel ijk concept binnen deze stap wordt na analyse verworpen, aangepast 
of overgenomen naar de geschiktheid binnen de context. draait het om 
ruimtelijke concepten, dit patronen die ontstaan uit de manier waarop mensen 
gebouwen gebruiken, beleven en waarnemen. Iedere slap, zo klein als het 
soort voordeur, wordt kritisch bekeken om de juiste in de actuele context 
Ie scheppen. 



voor datje een simpele veranda aanje bouwen: een kolom om 
aan te leunen, een kruis ter versterking van de Vel'nll'1alnV met de versierd mel 

zodal het licht zacht binnenvalt zonder at zoninval. Een balustrade om 
tegen aan te leunen, zodat je naar buiten kan om al /eunend de zomerlucht 

in Ie ademen, ondertussen verwarmt het ge/e zonlicht de niet geschilderde hOllten 
planken. " Christopher Alexander 

Om deze houding toe Ie passen op mijn ontwerp kunnen de volgende stappen worden 
een analyse van de omgeving, zowel van de bred ere sociaal-maatschappelijke 

context, als de fYsieke gebouwde context. Hieruit ontstaan patronen omtrent de fysieke 
invulling, alsmede de potenties die het 

moeten bevatten. Zoals voor de vorm, hoogte, korrelgrootte, 

ontwerp en de gewenste potenties kunnen de 
worden. In ontwerp heeft dit betekend 

ontwikkeld. De de variatie daarop, 
een stijgpunten en het 

Een aantal patronen en nr.ll'nl·j"" 

startpunt voor het ontwerp. Voor meer b~HSlpalrOllen 
naar wonen, ervaringen en en functioneel aangeprezen woningen. 

menselijke patronen en als de en het raam" een 
grootte rol. Bij iedere stap in de van een element van het gebouw is 
teruggekeken naar de fYsieke en De ruimtelijkheid 
van de basiselementen zijn de essentie van het ontwerp. Het uiterlijk is hiema bepaald 
aan de hand van de gewenste de rol van het element, en de invloed op de 
'nieuwe' context. 

UiteindelUk zijn de basis elementen van het ontwerp samengevoegd tot 
een gebouw. Bij de samenvoeging is vooral gereageerd op de fYsieke context en de 
gewenste potenties die voortgekomen uit de analyse van de context. Belangrijk 
is dat het gebouw reageert op de context maar deze niet nabootst, een eigen identiteit 
in de samenhangende context. Een context die gecreeerd is door de 

van het ,;v""n ."p~,£\ 

"Bewust gebonden architectuur, de nadruk niet op het gebouw maar op de ruimle 
die tot stand wordt gebrachl. ,. Kenneth '·rtlmjnltJ'n 

14) Kenneth Frll1np!on . 
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alb 2) pagina 22-23 
kaart van Emmen, rood omrand 
de !oC3lie 



ANALYSE - EMMEN 

De eerste 'architecten ' bouwden 3000 v.Chr. in deze streek de hunebedden en vele 
jaren volgden waarin de omgeving transformeerde van een dorp tot een stedelijk 
stadslandschap. Het karakter van een aangename stad in het groen bleef al die tijd 
behouden. Maar ontwikkelingen staan niet stil en de stad blijft veranderen. 

alb J) Hunncbed, 
Emmerdermcn in Emmen 
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IS) Emmcn als Esdorp 

alb 4) Emmeresch in Emml!n 

- 26-

Historische gezien is Emmen een esdorp (een es is een eeuwenoud akkercomplex 
met een open landschap en een kleinschalige verkaveling). Ondanks de sterke groei 
van de stad is een deel van de oude essen en esdorpstructuur nog behouden gebleven. 
Daarmee is het nog steeds een belangrijk onderdeel van de identiteit van Emmen. Dit 
is mede het resultaat van de "eigen" koers die Emmen sinds de jaren ' 50 heeft gevaren 
door te kiezen voor het behoud van open groene ruimten nabij de stad en tussen de 
verschillende woonwijken. 

Ook de brinken zijn zeer kenmerkend voor het esdorpenlandschap in Drente. 
De voomaamste functie van de brinkruimten was de verzamel- of inschaarfunctie voor 
het vee. Daarom hebben brinken vaak een trechtervormige structuur. De brinken liggen 
meestal als een spin in een web van wegen. In Emmen zijn de brinkruimten voor een 
groot dee I opgegaan in de grootschalige nieuwbouw. Op de topografische kaart zijn ze 
nog wei goed zichtbaar. Ook de locatie ligt aan een oude brinkruimte, wat aangeeft dat 
de locatie toen aJ aan een belangrijk knooppunt ten opzichte van het centrum lag. 

Karakteristiek voor de stad Emmen is het imago van de 'open groene stad'. Emmen 
is opgezet als een cluster van groene lage bebouwingsvelden ten midden van grote 
herkenbare groene tussenruimten. De bebouwingsvelden zijn de afzonderlijke 
woonwijken die worden begrensd door groene zones. Deze groenzones hebben 
vaak een natuurlijke of historische oorsprong: de Emmerdennen, het gebied rondom 
Zuidbarge en het Noordbargerbos . Bij de entree van de stad vanuit het westen is er 
dankbaar gebruik gemaakt van deze groene ruimtes. Via deze grote open ruimte duik je 
onverwachts het centrum in. 



In de jaren '50 ontwikkelde de gemeente Emmen plannen voor de uitbreiding van 
Emmen als dorpsstructuur naar stadsstructuur. Niek de Boer, in 1955 werkzaam bij de 
stedenbouwkundige dienst van Emmen, pleitte voor een stad met een dorpskarakter 
die in contact staat met het landschap, maar met het voorzieningenniveau van een 
stad. Hij schreefhet plan voor de 'open groene stad'. Niek de Boer yond een belangrijk 
toehoorder in de burgermeester toentertijd, K.H.Gaariandt. 

Burgemeester Gaarlandt in de gemeenteraad: "Die open graene stad is een stad 
waarin landschappelijke elementen een integrerend deel zijn, omdat ze er aan grenzen, 
er in doordringen, er in opgenomen zijn. £en stad waar openbare gebouwen zoals 
scholen, ziekenhuizen of andere instellingen centraal kunnen liggen, doch gelijktijdig 
in een parkachtige omgeving, die men anders op zijn gunstigst slechts aan de periferie 
zou vinden. Een stad ook. waar het contact met de natuur een dagelijkse belevenis kan 
zijn, zoals dat in grate delen van Emmen het geval is, de charme van Emmen. Laat 
Emmen een stad worden, maar een dorp blijven. Laat Emmen worden wat het worden 
wil en kan: een open groene stad " 

De uitbreiding van Emmen gebeurde aan de hand van het concept van de 
'open groene stad'. Niek de Boer ontwikkelde een drietal schema's, voor de wijk, het 
centrum en de industrie, die hij combineerde tot een schema voor de 'open groene stad'. 
Gecombineerd zien we een schema voor een stad waarin aile belangrijke voorzieningen 
goed bereikbaar zijn in open, groene zones tussen de stadsvelden. De wijken zijn 
zelfstandige eenheden, die kunnen terugvallen op de eenheid van de stad. De natuur 
speelt een belangrijke roJ in de beleving van de ruimte. Het verkeer kan zich doelmatig 
tussen de wijken bewegen en de drukte in het stadscentrum mijden. 

16) Niek de Boer ... 

17) boek waaruit .. 

afb 5) Plan in Hoofdzaak, Nlek 
de Boer 1952 
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18) Sirucluurplan Emmen 2020 
- gemeenle Emnlcn 
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Toch mist het centrum nog steeds een grootstedelijk karakter. Het karakteristieke 
groene Emmen met zijn agrarische signatuur komt op verschillende plaatsen nog sterk 
naar voren. De fraaie brink met statige bomen rond de Nederlands Hervormde kerk 
en een boerderij omgebouwd tot restaurant bieden het centrum een identiteit. Vlakbij 
bevindt zich nog een dergelijke groene historische kern met een oud postkantoor en 
kantongerecht. Evenals het groene dierenpark dat een belangrijk deel vormt van het 
centrum van Emmen. Ten midden hiervan is in de jaren zeventig een nieuw centrum 
gerealiseerd. Dit winkelcentrum, uitgevoerd in grove betonarchitectuur, is tegen 
het historische lint aangeschoven. Terwijl de historische kern zich presenteert als 
een aantrekkelijke groene oase, krijgt de nieuwbouw een sterk versteend karakter 
met randstedelijke trek ken, daarmee de identiteit van Emmen (als stad in het groen) 
ontkennend. 

Rond 2005 waren er ontwikkelingen gaande die vroegen om een nieuwe visle op 
de ruimtelijke structuur van de gemeente Emmen. Deze visie werd vastgelegd in 
'Structuurplan Emmen 2020'. 

De vraag doet zich voor hoe het imago 'groen en open' kan worden behouden 
en Emmen toch kan groeien. Dit kan aileen door de traditie van 'eigenzinnig bouwen', 
zoals deze lange tijd tegen de druk van het nationale compacte stad beleid in is gevoerd, 
voort te zetten. In de visie van Emmen is het streven naar ruimtelijke kwaliteit een 
belangrijke troef om de balans te houden tussen groei en imago. 

De locatie maakt deel uit van het centrum van Emmen, in feite is het een 
belangrijk deel van de voorstad. Het 'Structuurplan Emmen 2020' heeft daarom ook 
invloed op de structuur en invulling van de locatie. 

[n het kader van " masterplan Emmen 2020" wordt er een sprong gemaakt over de 
Hondsrugweg in westelijke richting. De westelijke grens van het centrumgebied wordt 
gevormd door de es promenade aan de Hondsrugweg, deze promenade loopt onder de 
traverse naar de nieuwe dierentuin en het theater. De oostgrens van het centrum wordt 
gevormd door de spoorlijn . De noord en zuidgrens worden gevormd door respectievelijk 
de Weerdingerstraat en de Dordsestraat (tevens de zuidgrens van de locatie). 

Het centrum heeft een held ere, noordlzuid georienteerde structuur die wordt 
geaccentueerd door de noord/zuid wegen. Een van de meest belangrijke wegen is de 
Hondsrugweg, welke wordt gekarakteriseerd door een hoge mate van dynamiek. Het 
stadscentrum van Emmen profileert zichzelf met deze structurerende weg. Vanuit de 
omgeving is de soms stedelijke ontwikkeling, in de vorm van middelhoge gebouwen 
aan de Hondsrugweg, te zien. Bovendien vormt de weg de belangrijkste verkeersader 
waaraan de belangrijkste parkeerfaciliteiten gesitueerd zijn. Verder is de Hoofdstraat 
een belangrijke structurele noord/zuid georienteerde weg, speciaal voor langzaam 
verkeer. De Hoofdstraat loopt over in de Wilhelminastraat welke langs de westzijde van 
de locatie loop!. De spoorzone is enigszins gefragmenteerd en vormt een langwerpig 
gebied dat bestaat uit kleinere elementen die elkaar afwisselen afhankelijk van de 
identiteit (parken, laagbouw, dierentuin, etc.). 

De noordlzuid en oost/west Iijnen vormen samen een grid van structurerende 
lijnen. Knooppunten ontwikkelen zich waar deze beJangrijke structurele wegen elkaar 
kruisen. Deze knooppunten kunnen, in principe, belangrijke punten vormen die de 
entrees naar het centrum gebied markeren en zorgen voor een duidelijk zichtbare 
ruimtelijke structuur. Dit is echter nog niet het geval op dit moment. 



Een karakteristieke publieke ruimte in het centrum is de historische en centraal 
gesitueerde markt: een representatieve publieke ruimte met monumentale bomen, 
waar de aangename landelijke identiteit altijd tastbaar en vatbaar is. Ten westen van de 
Hondsrugweg wordt de realisatie van het toekomstige theaterplein gepland: een nieuwe 
publieke ruimte waar specifieke recreatie functies zullen worden gesitueerd. De laatste 
karakteristieke publieke ruimte is gesitueerd aan de noord/oost zijde van het centrum : 
het stationsplein. 

Het Noorder Dierenpark is momenteel in het centrum zelf gesitueerd, en 
zorgt voor een overwegend groene invulling. Met het behoud van de bestaande groene 
kwaliteiten, zal dit gebied worden getransformeerd in een 'mensenpark' . De dierentuin 
wordt verhuisd naar de Noordbargeres, ten westen van de Hondsrugweg. Deze 
verhuizing zal voor een groot dee I bepalend zijn voor de huidige stedelijke dynamiek 
in het centrum. Het gebied tussen het 'mensenpark' en de nieuwe dierentuin zal worden 
getransformeerd, waarbij de hoofdweg door het centrum (de Hondsrugweg) over een 
lengte van 250 meter wordt ondertunnelt , waar uiteindelijk een evenementenplein zal 
worden gecreeerd. 

A - stads(;cnlrum 

B - de localie 

I - station 
2 - dit!r~npark Dud 
3 - dierenpark nieuw 
4 - Em meresch 
5 - Noordbargeresch 
6 - Emmerdennen 

afb 6) kaart van Emmen 
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alb 7) Van Schaikweg. aan de 
noorziJde van de locatie 
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Samen met de Hondsrugweg vormt de markt de spil van het centrum. De markt verbindl 
en verdeeld de binnenstad en ligt als een moment van rust en openheid tussen hel 
noordelijke en zuidelijk deel van de binnenstad. De markt vormt tevens de connectie 
tussen het nieuwe dierenpark en theater aan de westzijde met het 'mensenpark' aan de 
oostzijde. De barriere, in de vorm van de Hondsrugweg, wordt geneutraliseerd zodal 
er een langzaam verkeer verbinding van hoge kwaliteit tussen oost en west tot stand 
gebracht kan worden (een park - park verbinding). 

De noordelijke binnenstad wordt gekarakteriseerd door de kleine schaal en hel 
enigszins historische karakter van de bebouwing, wat zichtbaar is aan de Noorderstraal 
en de Hoofdstraat. Bovendien heeft dit deel een enigszins gekromd straatpatroon. In 
contrast met de noordelijke binnenstad, heeft de zuidelijke binnenstad een rechtlijnige 
structuur met lange zichtlijnen. 

De zuidelijke voorstad is zichtbaar aan de Hondsrugweg. De manier waarop 
de voorstad zich presenteert aan de Hondsrugweg zou in de toekomst consequent in 
een breder perspectief moe ten worden gezien. De ont\vikkeling van de Hondsrug i~ 

onsamenhangend en divers, zowel in hoogte, stijl, functie als de architecturale kwaJiteil 
van de bebouwing. De nieuwe onhvikkelingen zijn hedendaags en creeeren een 
samenhangend visueel beeld aan de Hondsrugweg. 

Het verschiI in de karakters van de noordelijke en zuidelijke binnenstad i~ 

zichtbaar vanaf zowel de Hondsrugweg als de Hoofdstraat; beide vormen structuUl 
lijnen waartussen het stadscentrum Jigt ingekJemd. De zuidelijke voorstad (waar de 
locatie zich bevindt) Iigt in de rustige zone, direct ten zuiden van het daadwerkelijke 
stadscentrum. Het gebied wordt begrensd door beJangrijke structurele lijnen en vorml 
een stedelijke woonwijk. Het gebied wordt doorsneden door de Wilhelminastraat welke, 
sam en met de Hondsrugweg, de interne structuur van het centrum vormt. 



De structuren die Emmen kenmerken zijn ook terug te vinden in de locatie. Vanuit een 
functioneel oogpunt dient de locatie hoofdzakelijk voor stedelijk wonen. In contrast tot 
het zeer dynamische stadscentrum, vormt de locatie vooral een rustige woonwijk met 
een lage dynamiek. Ais toevoeging op de gestapelde woningen, zijn er vee I woningen 
met toegang op maaiveld. 

De stedelijke structuur van de locatie wordt gekarakteriseerd door een 
rechtlijnige structuur bestaand uit noord/zuid en oost/west structuurlijnen. De 
Wilhelminastraat snijdt door de locatie in een noordlzuidelijke richting. Deze straat 
vormt een toegangsweg naar het stadscentrum. Op maaiveld bevinden zich vooral 
centrum faciliteiten met woningen erboven. In oost/westelijke richting wordt de locatie 
doorsneden door de Van Schaikweg, welke een toegangsweg vormt voor de wijk 
Angelslo. De Wilhelminastraat en de Van Schaikweg verdelen het zuidelijk centrum 
gebied in vier kwadranten, het midloost kwadrant is de Europan locatie. 

Het zuidelijke deel van het centrum bevat veel open, lege ruimtes die gaten 
in het straatbeeld vormen en het de ruimtelijke structuur ontkennen. Bovendien ligt de 
Europan locatie langs de hoofdstructuur van het verkeersnetwerk - de Hondsrugweg en 
de Dordsestraat - en speelt consequent een belangrijke rol in de beeldvorming van de 
stad, voor zowel inwoners als bezoekers. 

atb 8) vrij S1 aande won ingen op 
d~ loeali e 
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_ massa I hoogbouw 
_ massa Ilaagbouw 
_ individuccl/laagbouw 

beboU\vingshoof,,'1e/massa 
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Het gebied wordt gemarkeerd door laagbouw. Dit is gedeeltelijk een gevolg van de 
aanwezigheid van relatief veel bebouwing met een toegang op de begane grond. De 
hoogbouw ligt langs de rand en en langs de verschillende interne structurerende wegen 
(de Wilhelminastraat en de Van Schaikweg). De vrijstaande woningen geven de locatie 
identiteit. Gezien de huizen privebezit zUn vraagt de opgave om in het on twerp de 
laagbouw te betrekken, de manier waarop staat vrij. 

De voorstad is onderdeel van een stedelijk woongebied, de gewenste identiteit 
is een stedelijk milieu. Het begin van de Wilhelminastraat kondigt de entree van het 
gebied en de toegang tot het centrum aan. Aan de Wilhelminastraat staat hoogbouw 
van 25 tot 50 meter gepland, die moet zorgen voor markering en herkenbaarheid van 
de stedelUke voorstad. Gewenst is dat de locatie een eigentijdse, stedelijke uitstraling 
krijgt met bebouwing die zoveel mogelijk alzijdig is georienteerd. Parkeren mag gezien 
de hoge dichtheid van het gebied ondergronds plaatsvinden. 

Ais aanvulling op de wensen van de gemeente heb ik ervoor gekozen met 
mijn gebouw een stedelijke invulling te geven maar ook aansluiting te zoeken op de 
laagbouw. Daarrnee krijgt het gebouw een 'landmark' in de vorrn van een appartementen 
toren, woningen op een verhoogd maaiveld die samen een stedelUke 'massa' vorrnen en 
individuele woningen die aansluiting zoeken bij de bestaande laagbouw . 
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De locatie wordt voornamelijk ingevuld met woningen. Met aan de noordzijde van 
de locatie vooral gestapelde woningen en daaronder vooral vrijstaande of geschakelde 
woningen met toegang op straatniveau. 

De Wilhelminastraat vormt een uitzondering. Deze straat functioneert als 
een toegangsweg naar het centrum. De functies op de begane grond zijn in de meeste 
gevallen faciliteiten die het centrum ondersteunen, zoals winkels, met daarboven 
woningen. Het L-vormige gebouw op de locatie functioneert ook op deze wijze door 
een supermakt en enkele kleine winkels te huisvesten. 

Het nieuw te bouwen gebouw sluit aan op dit L-vormige gebouw en komt 
langs de Wilhelminastraat te liggen. Het gebouw kan zo meegaan in de functionele 
structuur door op maaiveld winkels te huisvesten. Voor de dynamiek van de locatie 
heb ik langs de Van Schaikweg en het binnengebied van het gebouw ook winkels en 
kantoren gehuisvest. Het gebouw zal zich vooral richten op individuele woningen om 
ook een doelgroep als gezinnen te kunnen aantrekken. 

Aan de Dordsestraat zijn enkele storende bedrijfsgebouwen gesitueerd. 
De plannen zijn om deze te verhuizen en het gebied uitsluitend voor woningen te 
bestemmen. De brandweer en een kerk zijn de enige uitzonderlijke functies. De kerk 
wordt niet meer gebruikt en zal gesloopt worden. De 'landmark' op de hoek van het 
gebouw, in de vorm van een appartemententoren vervangt de kerk als herkenbaar 
element. 

• 
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lin 
_ wonen 
_ winkelen + woncn 

werken 
_ overige 

funClicanalyse 
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_ hoofd vcrkeerssmlcruuJ 
_ neven verkeerss lrucruur 

bereikbaarhcid cenlrum 
_ spoorlijn + sian on 
- ontslullingswegcn loc.aric 
- voelgangers en fiersers 

hoofd verkcerssrructuur 
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Opvallend aan de loeatie is de siuering tenmidden van vier belangrijke ontsluitingen 
van het centrum en omliggende wijken. Dit heeft zowel nadelen als voordelen; namelijk 
isolering van de loeatie en druk verkeer, maar ook toegankelijkheid en verbinding met 
het stadseentum. 

De Wilhelminastraat begrensd de loeatie aan de westzijde en vormt als noordl 
zuidelijke stl1letuurlijn de toegang tot het stadseentl1.lm. Aan de noordzijde wordt de 
loeatie begrensd door de Van Sehaikweg, welke als oost!westelijke struetuurlijn een 
toegangsweg vormt voor de wijk Angelslo. Dit ereeert goede toegankelijkheid maar 
zorgt tegelijkertijd voor isolering van de loeatie. De interne woonstraten ondersteunen 
deze reehtlijnige struetuur. 

De geseheiden fietspaden liggen langs de hoofd verkeerstruetuur. Er is eehter 
geen goed aaneengesJoten netwerk, gezien het feit dat er delen ontbreken. De loeatie 
moet dus beter aangesloten worden op het langzaamverkeersnetwerk, ook om de 
isolering van de loeatie tegen te gaan . 

De verkeersstruetuur funetioneert goed en vormt een goede basis voor het 
ontwerp. De Wilhelminastraat leent zieh voor winkels en de kruising met de Van 
Sehaikweg leent zieh uitstekend voor hoogbouw. De interene verkeesstruetuur kan met 
enkele aanpassingen zieh lenen voor de in en uitgang van de parkeergarage zodat het 
verkeer goed kan doorstromen en de andere bebouwing goed bereikbaar blijft. Door de 
interne publieke ruimte va het gebouw goed in te riehten wordt de loeatie aangesloten 
op het langzaamverkeersnetwerk. 

t,\ 

! 
i 
i 



De groenstructuur valt grotendeels sam en met de randen van de hoofdstructuur. 
Tegengesteld aan het centrum zijn er meerdere groene ruimtes in het gebied. 
Voomamelijk aan de Hondsrugweg en de Van Schaikweg. De groene ruimtes en de 
bomen structuur geven de voorstad een overheersend groen aanzicht. 

Het zuidelijke deel van het centrum bevat veel open, lege ruimtes die gaten 
in het straatbeeld vormen en het de ruimtelijke structuur ontkennen. Bovendien ligt de 
Europan locatie Jangs de hoofdstructuur van het verkeersnetwerk - de Hondsrugweg en 
de Dordsestraat - en speel! consequent een belangrijke rol in de beeldvorming van de 
stad, voor zowel inwoners als bezoekers . 

Met het on twerp vul ik de open lege ruimtes op de locatie op, en maak zo 
het straatbeeld compleet. Hierdoor worden wei twee open groene ruimtes opgevuld 
met bebouwing. Om toch groen op de locatie terug te brengen heb ik gekozen voor 
een gemeenschappelijke 'tropische' groene kas. Gepositioneerd tussen de omringende 
bebouwing zorgt dit ervoor dat aile woningen uitzicht hebben op 'groen'. 

In het "masterplan Emmen centrum 2020" heeft de gemeenteraad aangegeven 
een meer stedelijk centrum na te streven waar drie basis thema's, "stadscentrum, 
landschap en recreatie", belangrijk zijn . Deze drie kwaliteiten zijn karakteristiek voor 
het beeld van de stad. Mijn gebouw sluit zich hierbij aan door een stedelijke invulling te 
creeeren met centraal gesteld een 'Iandschappelijk' element geschikt voor recreactie. Op 
een ander schaal vormgegeven dan de eerder aangegeven groenstructuur van Emmen. 

- 'di ehl' groen 
E::] 'open' grOt" 

groenkaart 
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De locatie vormt een in de stedelijke structuur van Emmen en he eft daardoor een 
minimale context. Door op kritische wijze de nog weI aanwezige stedelijke structuur en 
de opgave te wordt er een basis gelegd voor he! ontwerp. Deze basis zorgt 
dat hel een nieuwe context kan creeren voor de locatie. 

doel dit doormiddel van individuele woningen die, nog steeds 
samen een stedelijke massa vormen. Het gebouw heeft 

mimte op maaiveld met daarboven een semi-prive 
De woningen zijn ontworpen op intern visueel 

en contact met de context. Dit uit zich in het 
een split-level indeling, een straatvenster, "Ioggiavenster" 

Als collectief element in het onhverp bevindt zich centraal gelegen een 
aileen voor bewoners. De spanning tussen publiek en 

door het visuele contact tussen de twee 
zorgt voor een strikte scheiding in gebruik. 

leiden lot een aantal kwaliteiten en problemen, welke 
decontexteen 'nieuwe' invulling 

ik een kort overzicht van deze kwaliteiten en problemen, he! 
op de vorming van de stedenbouwkundige rnassa. 



Kwaliteiten 
Groen aanzicht, bomenrijen en brede wegen met groenstroken; 
De heldere ruimtelijke structuur, welke wordt door een 
rechtlijnige vorm; 
Aansluiting op de belangrijkste verkeersaders van de 
De aanwezigheid van zowel als woningen geeft de 
locatie variatie; 
De Wilhelminastraat, een toegangsweg voor het centrum, loopt 
dwal's door het centrum van de voorstad en daarmee langs de locatie. 

Problemen 
plaatsen val1en er gaten in het als een resultaat 

daarvan is de publieke ruimte onduidelijk 
Ingep!lSte ontwikkelingen wat betreft functie, schaal en bouwtechnischel 

architectonische staat; 
De locatie ligt geisoleerd door de drukke die langs de 
locatie 
Het langzaamverkeersnetwerk is op en rond de locatie niet volledig, de routes 
sluiten niet logisch op elkaar aan. 
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alb 10) pag'"' 42-43 
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onrw.:rp - vogelvluchl 



ONTWERP - EMMENalsCONTEXT 

Het gebouw is samengesteld uit verschillende onderdelen, die samen op verschillende manieren 
op situaties kunnen reageren. Het gebouw vormt massa aan de drukke straatzijdes en biedt zo 
Levens tegenwicht aan de hoogbouw aan de andere zijde van de straat. Wei blijft, ondanks de 
massa de individualiteit van de woningen herkenbaar. 

Op de kruising vormt een appartemententoren een baken voor de locatie. welke aan het 
begin Jigt van het centrum. Het gebouw biedt parkeergelegenheid en nodigt uit om te voet verder 
Le dwalen, met als winkelend startpunt de locatie zelf. Naar achteren versnippert de stedelijke 
massa in lossere onderdelen die aansluiting zoe ken bij de bestaande lage bebouwing. 

De onderste laag van het gebouw wordt ingevuld door winkels en heeft publieke 
doorgangen. OiL om goed aan te sluiten bij het naastgelegen centrum. De bovenste laag, de 
woningen, wordt van de publieke laag gescheiden door een duidel~ik aanwezig plateau. Hierdoor 
is er voor de woningen een semi-prive verhoogde straat ontstaan. 

schematischc weergave van de 
opbouw in lagcn 
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rub II) Impressie siraatbeeid ~ 
Van Schalkweg 
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Bij het ontwerpen van het woongebouw in de situatie is de eerste vraag die gesteld kan 
worden wat heeft de stad eraan? Het centrumgebied Emmen wordt deels gekenmerkt 
door een opeenvolging van vrijstaande villa's en huizen, omgeven door tuinen met veel 
bomen. Meer richting landelijk dan stedelijk maar wei een toenemende verdichting naar 
het centrum. Deze verdichting bestaat uit kleine eenhedenlmassa's waardoor nergens 
echt een gevoel van een stad opgewekt wordt. 

De locatie van dit project in Emmen wordt gekarakteriseerd door de heterogene 
collectie van gebouwen. Het doe] is om een gebouw te ontwerpen dat verschillende 
onderdelen met een eigen identiteit met elkaar verbind. Zodanig dat het gebouw door 
de verschillende onderdelen goed kan reageren op de grote en kleine schaal van de 
omgeving. Het ontwerp laat een woongebouw zien met een afwisselende contour en 
onderdelen van een kleine schaal, die sam en de grote schaal vormen. Op die manier kan 
het ontwerp op zowel de aanwezige massa als de kleine vrijstaande huizen reageren 

Het reageren op zowel de kleine als de grote schaal in de omgeving is een onderdeel 
in de contextualistische aanpak. De wisselende patronen in de omgeving vragen 
om een gebouw waarin een knooppunt gevormd gaat worden. Kenmerken van een 
contextualistische ontwerpbenadering zijn groei en samenhang, herkenbare maat, 
onderlinge schakeling, stedelijke inpassing en korelgrootte. Daamaast het bouwen 
vanuit de omgeving, de binnenstraat, hoven, lage muren, diepe vensterbanken en de 
rol van drempel en raam als overgangsgebieden. 

Met contextualisme als ontwerpconcept is gelaagdheid een belangrijk 
onderdeel. De patron en waarmee rekening moeten worden gehouden hebben een 
natuurlijke opbouw, welke afJoopt van groot naar klein; stad, plein, ruimte voor het 
wooncomplex, prive-ruimten, buitenruimte, en tot slot de plek in de woning zelf. 



Woningen moeten zo geplaatst worden dat ze gebruik maken van de kwaliteiten 
van de locatie, zoals zonlicht en groen. Daamaast rekening houdend met bestaande 
bebouwing en zich afkerend van ongunstige invloeden zoals lawaai. De schakeling van 
de woningen heeft invloed op de buitenruimtes aan de woning, door een terugliggende 
woning ontstaat bijvoorbeel een stukje terras dat meer bij de woning hoort als bij de 
rest en is daarom meer geschikt als prive terras. Dit maakt duidelijk dat de verschillende 
schakelingen invloed hebben op het gebruik van het semi prive verhoogde maaiveld. 

Door de winkels aan de drukke straatzijde en het publieke maaiveld te leggen 
kunnen de woningen en gemeenschappelijke delen meer prive gesitueerd worden. Door 
het project een speciaal "hart" te geven ontstaat er een gebied dat tussen prive- en 
publiekgebied inzit, en een belangrijk gemeenschappelijke sociale functie vervult. 

Het gebouw wordt samengesteld uit patronen en vormt een overgang tussen de in de 
locatie aanwezige "extremen". Meerdere patronen kunnen daarom toepasbaar zijn en 
op verschillende manieren worden gecombineerd, er zal dus ook gelet worden op de 
contextuele toepassing van het patroon. De verschillende patronen zijn te herleiden uit 
de analyse van Emmen (stad en maatschappij), en de analyse van de locatie. 

De kwaliteiten en problemen die in het vorige hoofdstuk naar voren zijn 
gekomen uit de analyse zullen als aanleiding dienen voor het ontwerp. Deze aanleiding 
zorgt voor de voorgenoemde patronen die sam en een 'nieuwe' context vormen. 
Onderstaande impressies en die op de vorige pagina's laten zien hoe het gebouw door 
zijn uitwerking in verschillende elementen en lagen op de context reageert door deze te 
herschrijven naar een beter functionerende context. 

afb 12) Impressie straarbeeld
Wilhdminastraar 

- 45-



afb 13) impressie Slr881becld op 
locarie blj beslannde vnjslaande 
woningen 

De volgende pagina's laten de verschillende publieke en prive routes die door het 
gebouw lopen zien. De parkeergarage is toegankelijk voor zowel bowoners, visite 
als bezoekers van het stadscentrum. De routes die ze vanuit de parkeergarage volgen 
verschilt. Hetzelfde geldt voor de routes op maaiveld. 

Bewoners hebben vanuit de parkeergarage en vanaf maaiveld toegang tot 
stijgpunten die direct toegang geven tot het verhoogde maaiveld. Deze stijgpunten zijn 
herkenbaar als grote grijze dozen die het plateau doorboren. Op het verhoogde maaiveld 
bevinden zich de voordeuren van de woningen. Vanaf dit niveau is tevens het "groene 
hart" te bereiken. Het semi-prive maaiveld is hiermee een soort straat geworden die 
de woningen ontsluit, maar tevens voorziet in buitenruimte, bijvoorbeeld als terras en 
speelruimte voor kinderen. 

Bezoekers van het stadscentrum kunnen de auto parkeren onder het gebouw, 
via andere stijgpunten kunnen ze het maaiveld bereiken. Het hoofd ontsluitingspunt 
voor bezoekers bevindt zich in het hart van het gebouw, onder het "groene hart". Door 
middel van vides is dit een licht stijgpunt, duidelijk aanwezig in de parkeergarage en 
met een verassende inkijk in het "groene hart". Ais bezoeker kom je dan uiteindelijk 
midden in het gebouw op het publieke winkel maaiveld uit. 



Ais Aldo van Eyck en Hertzberger het over 'ruimte' hebben dan spreken ze over ruimte 
als sociaal fenomeen. Er moet een humanere architectullr komen die een humanere 
samenleving ZOli latnnen ondersteunen of zelJs bevorderen. Daarbij moet rekening 
gehollden worden met de psychische behoefte van de mens om zich zowel te laten zien 
in de openbare ruimte als zich terug te trekken op priwi-terrein. Hertzberger noemt dat 
sinds 1984 in woord en geschrift 'ruimte maken, ruimte laten '. 

legend a routes 

auto / bewoners. visite en bezoekers stadscentrum 
fiets / bewoners en visite 

•• bewoners 
•• visite 

• I bezoekers stadscentrum 

19) H~nnmll-lertzberger ~ 
Rwnlle mak~n, ruimlc lalen 
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afb 19) pagin. '4-55 
impressie vanarvenslerioggJa 
aan he! binnengebied 



ONTWERP - wonenOI 

De uitgangspunten voor het ontwerp van de woning is de overgang van publiek naar prive, en 
verschillende onderdelen die de mate van contact met de context uitdrukken (drempel en raam). 
De ruimtelijkheid van de woning, het contact tussen verschillende ruimtes en het contact met de 
omgeving spelen een belangrijke rol. 

We beginnen op het semi-prive verhoogd maaiveld, waar de voordeur en de keuken! 
eetkamer zich bevinden. Zo kan het plateau ook als terras gebruikt worden door bewoners, en 
kan men bijvoorbeeld goed zicht houden op buiten spelende kinderen. We vervolgen onze route 
naar de woonkamer, welke beschikt over een zitvenster, dit venster fungeert als etalage voor de 
buitenwereld, maar tevens als ultieme plek om van het straatleven te genieten. 

Dan komen we in de 'loggia' , dit is een naar binnengericht vensler. Een plek om beschut 
van het uitzicht te genieten . En een ruimte waar licht en lucht optimaal naar binnengehaald 
kunnen worden. De route gaat nu verder naar de slaapkamers, welke gesloten zijn, zij vorrnen 
een veilige toevluchtshaven. Met helemaal boven een patio, een oneindig contact met de ruimte 
omje heen. 

globaJe doorsned~ O"~r wolilng 
- verloop .... an publlek naar pnve 
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Contextualisme als uitgangspunt; wat betekent dat voor het van de woning? 
Vervlechting van binnen en buiten, van openbaar en prive buiten als in de 
woningen). Zoveel context naar binnen halen, v~~r kwaliteit van de ruimtes 
en zodat iedere ruimte verschillend is. Creeren van intimiteit. Waar men zich als mens 
maximaalop voelt. Maar ook grenzen opzoeken I 

Daarnaast soberheid in vorm en materiaal. voor bewoners en 
bezoekers om zelf de ruimle in een te ontdekken. Een sterke visuele verbinding 
tussen de verdiepingen versterkt de ruimtelijk De van de 
plek is belangrijk in een De verschillende plekken moeten worden gekoppeld 
aan de locatie. 

Gelaagdheid: bij open bare ruimle, komt uil bij ruimle. Hel is een 
natuurlijke opbouw, welke afloopt van groot naar klein; ruimle voor het 
wooncomplex, prive buitenruimten en tot slot de in de zelf. Het 
is een uitgangspunt om die plekken, waar openbaar en prive invloed hebben op elkaar, 
tegen elkaar uit te spelen. Het een neemt kennis van he! ander waardoor er een bepaa\de 
spanning ontstaat. 

"The patterns 
than the paUerns 
o/natural 

are never, finally, the home, Good are always more 
pmnnrw H'nnflP,efu! homes a/ways instruct us anew on the power 

the rooms, the 
proportions to width in rooms, the sense and 
rejilge, " Christopher Alexander 

Alexander he! ontwerpen van een 
ontwerpconcepten die zich richten op he! wonen. Deze .... l>lrcu,f'n 

het ontwerp gekoppeld is aan de manier waarop we de wereld ervaren. 
'Huis' heeft te maken met beslotenheid en en deze kwaliteilen 

worden geregeld in de randen van het huis, op de overgangen van binnen naar buiten. 
Een buitenruimte kan maken van he! variabele territorillm rond het huis, zoals 
de stoep. een veranda zorgt voor een derde dimensie van de straat, die 
zorgt voor een interface 11Issen binnen en buiten, prive en publiek, kijken en bekeken 
worden. Een plek die staat tussen thuis en de wereld. 

Gaston Bachelard karakteriseert het huis als een knooppunt van dromen, 
herinneringen en "Het huis is als een inlieme schil die ruimle maakt voor 
gedroomde wensen en verborgen angsten 

Door het van woningen. ervaringen van 
samenvatten van de verwachtingen voor een 
gedestileerd die ik ten zie liggen aan een 
prettig aanvoelende 

en het 
basispatronen 

1(\1'1,""'1'\(41", ruimtelijke en 

Deze patronen vervlechting van prive en publiek, vervlechting van 
binnen en buiten, onderling ruimtelijk contact, sober in materiaal en vorrn, 
beleving van de plek (context), Iichtinval, proporties, ontsluiting (route door woning), 
beschut uitzicht, collectiviteit (collectiviteit is de toevoeging van 
het groene hart, wat later in het verslag verder toegelicht zal worden). 

Zoals al in de van dit hoofdstuk staat aangegeven aan de basis van het 
on twerp de vervlechting tussen prive en publiek. De vorrnt in doorsnede een 
verloop van publiek naar ruimtes. Daarbij verschillende patronen gebruikend om 



uitdrukking te geven aan de mate van publiekJprive. 
Een voorbeeld is het venster in de woonkamer, als patroon een 

welke nog redelijk publiek is doordat 'het won en' er tentoongesteld word!. Tegelijkertijd 
is de bewoner op deze plek heel erg betrokken bij de stmat, het publieke gebied. Dit 
venster voora! aan de noordzijde en altijd aan een drukke of ontsluitende straat waar 
het contact met de 'buitenwereld' het groots! is. 

De keuken/eetkamer is een direct verbonden aan het 
semi-publieke verhoogde maaiveld en aan de voordeur/hal van de woning. Met een 
raam aan de publieke buitenruimte ontstaat er een tussen de binnen 
en buitenruimte. Door de schakeling van de woningen ontstaan er 
buitenruimtes die meer bij de horen dan bij het hierdoor 
kunnen bewoners de buitenruimte nog meer betrekken bij de binnenruimte door er 
bijvoorbeeld stoelen weg te zetten. 

Een ander toegepast patroon in de woning is een Een is een beschutte 21) Kana neunis •• » ... 

ruimte met eell uitzicht, de essentie zit in de karakters van beschutting en 
uitzicht. "II is the in which the Dutch town happiest; that ideal 
entanglement and outside. of the intimate and the that is expressed in 
the metaphor "loggia facing the city". Karin Theunissen 

De loggia vooral zuid georienteerd, door de inpandige houdt het 
veel direct zonlicht voor de ruimtes erachter. Voor de loggia zelf maakt 
deze orientatie dat het een verblijfsruimte in de zon word!. De patio bovenin de 
woning vall ook onder een beschutte ruimte met een uitzicht; maar dan met een volledig 
andere essentie. rondom beschut, maar open naar de heme!. 

De prive slaapkamers en badkamers, zijn intiemer ingericht. Vooral 
op de ruimte die ze zelf vormt, er is contact met de buitenwereld en 

de ramen vooral voor lichtinval, niet voor uitzicht. De ruimtes dan ook 
bedoeJd om je in terug te weg van de en tot rust te komen. 
Andere vertrekken zoals de woonkamer zeggen iets over wie we zijn, de ~'''''fJl\'lJ 

wordt Door noorderlicht of licht van de ontstaan er fijne 
verblijfsruimtes. 

De ruimtelijke verbinding tussen de 'publieke mimtes', woonkamers en is 
groot. Door de split-level staan aile vloeren visueel met elkaar in contact. Wei 
is de in twee delen een 'publiek' (woonkamerlkeuken) en 
een 'prive' (slaapkamer/badkamer), bij de overgang is er geen contact tussen 
deze twee delen. De prive ruimtes evenals de publieke ruimtes ruimtelijk met 
elkaar verbonden, maar dan meer gericht op de hemet (het licht het dakJpatio). 

Dat de uit twee verschi Ilende delen bestaat is ook te merken aan 
de van de ruimles. De overgang van pubJiek naar prive kenmerkt zich ook in 
de overgang van de hoge, ruimtelijke woonkamer naar de Jage, 
beschutte slaapkamers. Deze verschillen in proporties werken mee aan de verschillende 
belevingen die je in de woning doorloopt. 

De route door de woning wordt vormgegeven door een trappenpartij, door de 
split-level extra De trappen Iiggen open in de woning, enkel afgescheiden 
door een leidingkoker. De route Joopt aan de rand van de ruimtes, zodat het niet nodig 
is een ruimte echt Ie betreden om de route Ie De trappen kenmerkend 
voor het ruimtelijke ontwerp van de woning. 
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0210ilel 
03 k~uken 
04 eelkamer 
05 woonkamer 
06 loggia 
07slaapkamer 
08 badkamer 
09 patio 
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01 hal 
02 toilet 
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04 eelkamer 
OS woonkamer 
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loggjavensler / woonkamer 
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01 hal 
02 toilet 
03 keuken 
04 l!elkamer 
05 woonkamer 
06 loggia 
07 slaapkamer 
08 badkamer 
09 paBO 
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ONTWERP - wonen02 

Zoals de massa van het gebouw naar achteren toe openbreekt, zo opent ook de gevel 
zich naar de achterkant. De straatgevel is gesloten, met enkel het venster als opvallend 
element. Voor lichtinval in de ruimtes aan deze zijde (veelal de noordzijde) zullen in 
de maat van de gevelsteen lichtspleten gecreeerd worden . Dit zorgt voor een speelse 
lichtinval die aan de buitenzijde opgaat in de gevelsteen. 

De andere gevel grenst aan het semi-prive gedeelte van het gebouw en opent 
zich daarom meer naar de omgeving. Ten eerste zoals al eerder aangegeven via de 
vensterloggia, daarnaast enkele ramen die speels maar met een ritme geplaatst zijn . 

De appartementen hebben een w'n breed mogelijk venster om veellicht 
binnen te kunnen halen, dit venster fungeert als een soort meubelstuk met de intentie 
van de vensters van de woningen (licht, contact en beschutting). 

Een andere element in het ontwerp zijn de opgehoogde woningen. Deze hogere 
woningen bestaan uit twee woningen, de standaard woning waar een ruimte vanaf 
wordt gehaald en een kleinere studio daarbovenop. Deze studio heeft een slaapkamer, 
bad kamer, woon/eetkamer en een patio, welke eventueel bij de woonleetkamer 
getrokken wu kunnen worden. 

Door de toevoeging van deze studio's is er een dakroute ontstaan welke voor 
de ontsluiting van de studio's wrgt en als een achteruitgang voor de standaard woning 
dient. Via de stijgpunten (de grijze dozen) wordt deze dakroute ontsloten. 

De stijgpunten zijn een belangrijk element in het ontwerp. Ze vormen voor 
aile bewoners het sleutelpunt in de route naar de voordeur. ledereen moet een 
stijgpunt gebruiken om de voordeur te kunnen bereiken, ook de bewoners van de 
appartementen kunnen pas vanaf het verhoogde maaiveld hun eigen stijgpunt gaan 
gebruiken. De verhoogde straat krijgt hiermee een nog grotere rol in het creeeren van 
een overgang van publiek naar prive. 

De stijgpunten zijn afwijkend vormgegeven als grijze dozen die het gebouw 
verticaal doorboren . Ook in de vormgeving van de publieke ruimte op maaiveld zijn 
duidelijke entree's vormgegeven doormiddel van een terugwijkende winkelgevel. De 
stijgpunten zijn overgedimensioneerd en kunnen vrij ingedeeld worden. Geschikt voor 
appartementen, studio's of miss chien wei als een grote speciale studio/woning. De 
ruimtes hebben verschillende hoogtes en de ramen zijn willekeurig geplaatst, hiermee 
wijkt het stijgpunt duidelijk afvan de rest van het strak vormgegeven gebouw. 

schamarische we~rgave van do: 
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gevelaanzicht A noordzijde straatzijde woongebouw 

gevelaanzicht B oostzijde binnengebied woongebouw 
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ONTWERP - het 'groene hart' 

Emmen heeft als 'open groene stad' de naam vee I groen de stad binnen te trekken. Dit 
gebeurd vooral op stads en wijk niveau. Interresant leek het me daarom om te kijken 
wat groen op gebouwniveau kan betekenen. 

Ais middelpunt van de twee gedeelten van het gebouw zijn !wee tropische 
kassen ontstaan. Deze zijn vooral bedoeld voor de bewoners, voor hun leefklimaat, 
ontspanning, tuinieren en speelruimte v~~r de kinderen. Een plek om gasten mee naar 
toe te nemen voor een kopje koffie tussen het groen, terwijl de kinderen in een boom 
klimmen of ergens een hut bouwen. 

Het is een collectieve toevoeging die door de situering op het verhoogde 
maaiveld gescheiden is van de publieke ruimte. Door het optillen van de straat is een 
logisch gevolg het optillen van de groen voorziening voor het gebouw. In principe ligt 
het beheer van de kas bij de bewoners, maar er zou ook een kans liggen voor scholen 
in de buurt om de kinderen bijvoorbeeld te leren omgaan met groen. 

De kas is tropische omdat dit het idee exotisch en daarmee spannend en 
aantrekkelijk maakt om er ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Ook zoekt 
het de grens van het mogelijke op, wat in de huidige maatschappij interresant is 
om te bekijken. Gebouwen worden namelijk steeds generieker, maar ook mensen 
zijn veranderlijker en passen zich aan allelei situaties aan. De toevoeging van een 
'Nederlandse kas' met een tropische invulling geeft de locatie een nog sterkere eigen 
identiteit. Deze identiteit kan zorgen dat mensen zich weer aan een specifieke plek 
gaan hechten en zich er 'thuis' voelen . Het gebouw vormt een wereldje opzich, een 
nieuwe context om als mens in te hechten . 

De kas is vormgegeven als standaard kassenbouw zoals we die in Nederland 
kennen, aileen dan uitvergroot en iets in vorrn aangepast aan de situatie. Door de huls, 
de kas, zo strak mogelijk te houden is het contrast met de binnenwereld des te groter. 
Na de strakke, harde glas gevel voigt binnen een spel van vides, veellicht en speelse 
schaduwen en natuurlijk de tropische groene invulling. 

schemarische \\;eergave van 
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ONTWERP - detaillering 

Het gevelmateriaal is een langgerekte Kolumba gevelsteen in een lichte grijstint. 
Oit om in korrel van het materiaal aan te sluiten bij de omgeving maar toch een 
andere uitstraling dan de al aanwezige bruin/rode baksteen te creeren. Het is een 
hard materiaal maar heeft door het ruwe maar glanzende oppervlak toch een zachte 
uitstraling. Wat past bij de enerzijds harde uitstraling die de straatwand moet hebben 
en de wat zachtere, benaderbare gevel aan het binnengebied. 

Het plateau die de het publieke (winkel)gebied van het semi-prive 
woongebied scheidt is gemaakt van vlonderhout. Met een stevige robuuste uitstraling 
en een warme kleur. Oit afwijkende materiaal (tussen glas en steen) zorgt voor een 
duidelijke scheiding van de verschillende lagen die het gebouw kent. 

8elangrijk bij de detailering van de woningen is de verticale scheiding 
tussen de woningen. De woningen profileren zich individueel en lijken dus los van 
elkaar te staan. In werkelijkheid worden de woningen enkel gescheiden door een 
woningscheidendewand en dus moet een inham van 250x250mm ervoor zorgen dat de 
woningen individueel herkenbaar zijn . 

planegrond en doorsned\! 
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01 prefab binnenblad 100mm 
02 Isolaue 80mm 
03 spouw dmv beluchtingsplaal 

40mm 
04 prefab boitenblild mel 

kolwnba stonetile IOOmm 

09 wonin!.lschcidende wand 
120mm 160mm l I 20mm 

J 0 zinkenafwerkJngsprofiel 

horizontaal dellu l I 

- 80-



· -~. -:-.r , . 
I' ' 
-\ ~. ~.-

0 1 prefab bmnenblad IOOmm 
02 isolati e 80mm 
OJ spouwdm v beluchtingspl881 

40mm 
04 prefab buitcnblad me t 
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01 prefab bmnenblad IOOmm 
02 isolatie 80mm 
03 spouw dmv beluchtingsplaat 

40mm 
04 prefab bwtcnblad mel 

kolumba stonc',le- IOOmm 
05 bekisTingsplaarvloe-r 21 Omm 
06 lso lalle onderafschot 120mm 
07 dakbedekking 
08 srucoAex d.krand 

hori zontaal detajl 4 

01 prefab biMtnblad 100mm 
02 isolatle 80mm 
03 spouw dmv beluchUflgSplaat 

40mm 
04 prefab bUllenblad met 

kolumbo sionetlie 100mm 
05 bekislingsplaarvloer 2 1 Omm 

II dekvloer 50mm 
12 vlondemout met 

ondersteuning 22mm 

horizonlaal detail 5 
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01 prefab binn~nblad IOOmnl 
02 isolalle 80mm 
03 spouw dmv beluchllngspla31 

40mm 
04 prefab buitenblad mel 

kolumba stoneille IOOmm 
05 beklshngsplaatvloer 2 1 Omm 

13 gool 
[4 balkconSlrucne 
15 vlondc:rhout 22mm 

honzontaal detaIl 3 

05 bekisrini,'Splaarvloer 210mm 
12 viondcrhoul met 

ondersleuning 22mm 

lJ gool 
14 balkconmucrie 
15 vlondcrhoul 22mm 

hori zontaal detail 6 
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86 

AFSLUITING 

De vraag waannee mijn cmICWF'",,,'nn 

contextualisme op een kritische worden als actueel 
na van het onderzoek en on twerp is de vraag of het 

contextualisme als actueel in te zetten. Contextualisme als 
de context als leidend nemen dat ze deze kritisch analyseert en door middel van 

architectuur muteert tot er zich een 'nieuwe' context vonnl. 
Dit contextualisme diende als uitgangspunt voor het ontwerp van een 

woongebouw op een locatie in Emmen. Deze locatie vonnt een in de stedelijke 
structuur van Emmen en heeft daardoor een minimale context. Door op kritische wijze 
de nog wei aanwezige stedelijke structuur en de opgave te wordt er een basis 

voor het ontwerp. Deze basis zorgt dat het woongebouw een nieuwe context kan 
creeren voor de locatie. 

Het doet dit doonniddel van individuele nog steeds 
herkenbaar als individueel, samen een massa vormen. Hiennee inziend dat 
de locatie in een russen het stadscentrum en de woonwijken Het 

heeft een specifiek ontworpen ruimte op maaiveld met daarboven een 
verhoogde straat v~~r de Deze publieke ruimte sluit aan op de 

doorstroom naar het stadscentrum. Doonniddel van een 
een en parkeergelegendheid. Daarnaast worden op maaiveld winkels F'>"""U'''''''C'' 
zodat ook in functie aangesloten wordt bij het stadscentrum. Het gebouw loopt in 
en massa af richting de vrijstaande op de locatie om zo visueel aan te geven 
dat het stadscentrum hier zijn grens bereikt heeft. 

De woningen zijn ontworpen op intern visueel contact tussen de verscbillende 
en contact met de context. Dit ult zich in het ontwerp door 

een een straatvenster, en een patio. Als collectief 
element in het on twerp bevindt zlch centraal gelegen een tropisch groene aileen 
<V"F'>''''''''"J'' voor bewoners. De tussen publiek en prive binnen het 

door het visuele contact russen de twee werelden, maar het houten 
voor een strikte scheiding in 

Zoals de beschrijving aangeeft het gebouw op vele verschillende manieren 
op de context, hiermee het gat in de locatie 0pvullend. Tegelijkertijd wordt er door de 
tr."',,("IPOIlnO van het gebouw een context gecreeerd. Waar de context 
eerst uiteenviel in winkels, flats, woningen, enkele kantoren en 
wordt dit nu samengebracht in het dat door het wordt OP'/Arrnrl 

Daarnaast staat centraal in de van het gebouw, bijvoorbeeld voor 
de de ruimtelijke beleving en het contact met de context. Iedere ontwerpstap 
is getoetst aan deze doelstelling. Er ruimtelijke, open, woningen ontstaan die veel 
verschillende belevingen bieden. Aile ruimtes zijn anders en zijn op de 
gewenste mate van contact met de context. 

Daarmee ben ik er van overtuigd dat het ontwerp in essentie het contextualisme 
kritisch heeft toegepast op een ontwerp. Het gebouw gaat niet op in de context maar 
maakt er een belangrijk deel van uit. Nog is dat het gebouw zelf deze 
context heeft opgewaardeerd. 
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