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Inleiding

In de beschrijving van het afstudeerproject München 

Reconstructed werden een aantal begrippen genoemd die 

een rol hebben gespeeld bij de naoorlogse wederopbouw van 

München, zoals de Münchner Weg, het concept van Weiterbauen 

en het discours van de Kritische Rekonstruktion. Daarbij werd 

verwezen naar een uitgave van het vaktijdschrift Stadt Bauwelt 

uit 2012 waarin het thema Verdichtung uitgebreid behandeld 

werd naar aanleiding van de vraag ‘Muss München dichter 

werden?’ 1.  

Bij drie weken veldwerk tijdens het gezamelijke typomorfologisch 

onderzoek naar het stedelijk weefsel van München werd 

geconstateerd dat de wederopbouw na bijna 70 jaar nog steeds 

niet was voltooid en dat er voldoende mogelijkheden waren 

om de thema’s reconstructie en verdichting te combineren als 

Leitmotiv voor het individuele afstudeerproject.
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Fase1 

Vergelijkend historisch onderzoek naar de woningbouw in 

Berlijn en München in de periode 1850-1975, waarbij de 

typologische ontwikkeling geschetst wordt door middel van 

een historische reconstructie. Onderzocht wordt welke rol de 

parameters kavelgrootte en blokgrootte spelen en welke invloed 

de bouwverordening heeft gehad op de typologie en dichtheid. 

Bij het onderzoek zal gezocht worden naar andere factoren. Om 

het vergelijkend onderzoek uit te voeren zijn 48 woningen in 

Berlijn en München geselecteerd, verdeeld over drie belangrijke 

periodes uit het verleden: de late Gründerzeit (1890-1914), de 

opkomst van het modernisme tijdens de Weimarer Republik 

(1918-1933) en de naoorlogse tijd (1945-1975). De gekozen 

voorbeelden worden typologische geanalyseerd en voor een deel 

gekwantifi ceerd door middel van dichtheidsberekeningen. 

In literatuur over woningbouw in München, zoals het genoemde 

themanummer van Stadt Bauwelt en het standaardwerk 

Wohnort München, wordt vaker gesteld dat München altijd 

voorop heeft gelopen op het gebied van innovatieve woningbouw, 

zoals stadsbouwmeester Elisabeth Merk uitdrukt: ‘München 

war immer auch für ambitionierte Wohnbautypologien 

bekannt, die von der Stadt entsprechend gefördert wurden. 

Doch angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum 

scheint heute die Bereitschaft, neue Typologien umzusetzen, 

nur noch marginal zu sein.‘  2 

Bij een eerste inventarisatie van de Berlijnse woningbouw 

is gebleken dat Berlijn ook altijd bijzonder typologisch 

innovatief was, waardoor de vraag wordt opgeroepen of de 

aanspraken van München gerechtvaardigd zijn. Vooral in 

het 2e gekozen tijdvak, de jaren ’20, is deze vraag interessant 

gezien de architectuurhistorische en stilistische vergelijking 

tussen de Berliner Moderne en de Münchner Moderne. Deze 

laatste architectuurstroming, beroept zich op vernieuwende 

woningplattegronden in combinatie met traditionele 

buitengevels, een kenmerk dat doorwerkt tot in de hedendaagse 

Münchner architectuur en waardoor het stadsbeeld in hoge 

mate bepaald wordt.

Bij het opstellen van het onderzoeksplan zijn een aantal 

deelvragen opgesteld die tijdens de vier onderzoeksfasen 

beantwoord worden. De afzonderlijke deelvragen kunnen 

worden samengevat in de centrale onderzoeksvraag:

Welke factoren zijn bepalend voor de 

woningtypologieën en de daarmee samenhangende 

dichtheid in München en in Berlin, en hoe kunnen 

deze factoren ingezet worden om de dichtheid van 

binnenstedelijke blokken in München te vergroten 

door middel van typologische vernieuwing?

Aanleiding

In het themanummer Stadt Bauwelt 195 wordt het probleemveld 

geschetst. Bij een grote vraag naar woonruimte is het huidige 

woningaanbod in München onvoldoende. Door de verwachte 

toename van het inwoneraantal met 200.000 in de nabije 

toekomst en een groot tekort is aan bouwkavels binnen de 

stadsgrenzen is vraag en aanbod niet in evenwicht te brengen op 

conventionele manier. Verdichting van de bouwmassa lijkt een 

goede oplossing voor deze problematiek. 

Om de verschillende strategieën voor het vergroten van 

dichtheid te onderzoeken kan een vergelijking van München 

met Berlijn interessante ideeën opleveren. Bij het onderzoek 

van het afstudeeratelier Berlijn is de dichtheid van deze stad al 

onderzocht op stedebouwkundige schaal. 

Opzet onderzoek

Het onderzoek is verdeeld in vier fasen, waarbij de resultaten 

van iedere fase wordt gebruikt als input voor de volgende fase. 

Om te voorkomen dat onderzoek te breed wordt ligt de focus op 

typologie en dichtheid.

Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet

Afb. 0.1: Voorzijde Stadt Bauwelt 195 
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 Fase2

De parameters waarvan in de 1e fase aangetoond is dat de 

ze dichtheid beïnvloeden, worden gebruikt bij modelmatig 

onderzoek naar optimale dichtheid binnen de restricties 

van de Duitse bouwverordeningen. De kwantifi cering van 

verschillende varianten van het opgestelde model zal leiden 

naar de oplossingsrichting voor de vraag welke typologie de 

hoogste dichtheid oplevert.

Fase3

De uitkomst van de 2e fase, de optimale typologie, wordt 

als basis gebruikt voor de ontwikkeling van een innoverend 

woningtype met hoge dichtheid. Het doel is om een generiek 

ontwerp te maken van een compacte woningmodule, die als 

basis kan dienen voor een appartementengebouw of voor een 

compleet bouwblok. 

Voor verdichting bestaan meerdere strategieën, zoals verticale 

verdichting (optoppingen of hoogbouw) en horizontale 

verdichting (aanbouwen naast of achter bestaande woningen, 

nieuwbouw op lege plaatsen). Deze strategieën zijn uitgebreid 

geanalyseerd bij eerdere onderzoeken, bovendien is 

horizontale of verticale verdichting vaak niet meer mogelijk 

bij binnenstedelijke verdichting vanwege ruimtegebrek of 

hoogterestricties.  Volgens professor Dietrich Fink van de 

TU München, die het thema verdichting al ruim dertig jaar 

onderzoekt, is er nog een andere manier die veel kansen 

biedt: ‘In der Kategorie ‘innerstädtischer Block’ liegt das 

Verdichtungspotenzial im typologischen Reservoir des 

städtischen Blocks.’ 3. Vrij vertaling betekend deze uitspraak 

dat typologische vernieuwing de methode is om de dichtheid te 

verhogen van binnenstedelijke bouwblokken. Naar typologische 

verdichting is nog nauwelijks onderzoek verricht en daarom 

kan ontwerpend onderzoek naar typologische woningbouw tot 

interessante resultaten leiden. 

Fase4

De generieke oplossing van de 3e fase, wordt uitgewerkt tot een 

ontwerp voor een woongebouw of woonblok op een geselecteerde 

locatie in de binnenstad van München. Voor een succesvolle 

implementatie dient de typomorphologische relatie tussen 

het generieke type en de specifi eke condities van de ‘topos’, de 

bouwkavel, nader onderzocht worden. 

Vergelijking met bestaand onderzoek 

Eerdere onderzoeken naar de relatie tussen dichtheid en 

typologie hebben betrekking op onderzoeksmateriaal uit de 

Verenigde Staten. Bekende voorbeelden zijn The Alphabetical 

City van Steven Holl uit 1980 en Form Follows Finance – 

Skyscrapers and Skylines in New York and Chicago van  Carol 

Willis uit 1995. Daarin wordt de invloed van de kavelgrootte en 

de zoning laws op de vorm van  kantoorgebouwen onderzocht. 

De situatie in Duitsland is onvergelijkbaar met de Verenigde 

Staten en daarom kan nieuw onderzoek naar de dichtheid 

typologie van woongebouwen van Berlijn en München 

interessante resultaten opleveren. 
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stedelijkheid, omdat er nog altijd teveel ruimte overbleef tussen 

de gebouwen. De verdichting bracht daardoor niet de gewenste 

Urbanität, waarna een nieuw inzicht ontstond: Stadtraum 

statt Zwischenraum.
�

In de jaren ’70 volgde het tijdperk van 

stadsvernieuwing waarin verdichting een van de belangrijkste 

drijfveren was.

Voordelen en nadelen

De effecten van verdichting zijn te groeperen in drie categorieën:

• Ruimtelijk: een effi ciënte omgang met de ruimte, een 

hogere kwaliteit van de leefomgeving door aanpak van 

‘rotte plekken’, en landbouwgronden en natuurgebieden in 

de omgeving van de stad worden gespaard.

• Sociaaleconomisch: versterking van het draagvlak van 

stedelijke voorzieningen (cultureel en commercieel), 

verbetering van stedelijke economie door concentratie 

van werkgelegenheid en werknemers, en integratie 

van verschillende bevolkingsgroepen in de stedelijke 

samenleving.

• Vervoer: betere benutting van bestaande infrastructuur, 

afname van gemotoriseerd verkeer, meer gebruik van 

openbaar vervoer en meer verplaatsingen te voet en per 

fi ets. 

Er kunnen ook nadelen optreden door verdichting, in dezelfde 

driedeling: Ruimtelijk: verdringing van groen en recreatiezones; 

Economisch: hogere bouwkosten door bodemsanering; .

Vervoer: fi levorming in de stad.

Meten van dichtheid

Het begrip dichtheid kan op vele manieren worden 

gekwantifi ceerd. Afhankelijk van het schaalniveau komen 

verschillende eenheden in aanmerking. Op stedebouwkundig 

niveau is het gebruikelijk om dichtheid aan te geven met het 

aantal inwoners per vierkante kilometer of het aantal woningen 

of per hectare. Deze eenheid is echter alleen geschikt als bij 

standaardwoningen van gemiddelde grootte, en bij locaties 

waar bijna geen gebouwen met andere functies voorkomen. 

De term stedelijke verdichting stamt uit de jaren ’60 en is 

sindsdien een belangrijke thema gebleven in het beleid voor de 

ruimtelijke ordening. Verdichting ontstaat door bouwactiviteiten 

binnen het bestaande bebouwde gebied waardoor de ruimte 

beter en intensiever gebruikt wordt. Door verdichting wordt 

niet alleen de woningvoorraad vergroot maar ook de kwaliteit 

van de stedelijke ruimte verbeterd. Hoge dichtheid kan 

gerealiseerd worden door herstructurering of transformatie van 

het bestaande stedelijke weefsel. De stedelijke omgeving kan 

verdicht worden door bestaande gebouwen te verbouwen of uit 

te breiden, door nieuwbouw op onbebouwde grondstukken en 

door vervangende nieuwbouw op gesaneerde grondstukken.

 

Geschiedenis

Na de wederopbouw in de jaren ’50 volgde de periode van de 

cityvorming, waarbij stadsbestuurders en stedebouwers de 

binnensteden probeerden aan te passen voor economisch 

gebruik: winkels en kantoren in de binnenstad in plaats van 

wonen. De plannen voorzagen in grootschalige commerciële 

gebouwcomplexen en brede wegen door het centrum om auto’s 

vrij baan te geven. Al snel ontstond in kringen van architecten 

kritiek op de vaak megalomane plannen en de gerealiseerde 

architectuur. De woningbouwproductie was grotendeels 

verplaatst naar de randen van de stad conform het credo 

Aufl ockerung und Durchgrünung. Er ontstond kritiek op de 

nieuwe Siedlungen, die de bevolking wel woningen boden van 

goede kwaliteit met uitzicht op groenstroken, maar waar de 

voorzieningen zoals winkels en horeca niet rendeerden door te 

lage bevolkingsdichtheid. Het stedelijke gevoel van de Altstadt 

van vroeger ontbrak en vanaf 1960 gingen de stedebouwers 

op zoek naar Urbanität. Intussen dreigden de binnensteden 

door de Cityvorming ongastvrij te worden. Er ontstond een 

tegenbeweging die met een nieuw mantra Urbanität durch 

Dichte het tij probeerde te keren. Met verdichting van de 

steden beoogde men de kwaliteit van de steden te verbeteren, 

met soms tegenvallende resultaten. In 1968 merkte architect 

Giancarlo de Carlo op dat deze verdichting een ‘kulturelles 

Alibi für ungezügelte Spekulation’ betekende.4 De bouw 

van woningblokken leidde echter niet tot het ervaren van 

FASE 1  DICHTHEID EN WONINGTYPOLOGIE

   IN BERLIJN EN MÜNCHEN

1.1 Verdichting
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Het Grundfl ächezahl, GFZ en het Geschoßfl ächenzahl, GRZ zijn 

de Duitse equivalenten van de internationale begrippen FSI en 

FAR. In dit onderzoek wordt voornamelijk het GFZ gebruikt om 

de dichtheid van gebouwen te becijferen. Een bekend voorbeeld 

van een gebouw met een hoog GFZ is het Chilehaus in Hamburg 

uit 1924 van Fritz Höger, dat met 36.000m² BGF en 5.950m² 

GRF een GFZ van ruim 6 heeft.

Op een lager schaalniveau wordt meestal het begrip Floor 

Space Index (FSI) en Floor Area Ratio (FAR) gebruikt, 

waarmee verhouding tussen de oppervlakte van het grondstuk 

wordt en de footprint en aan het totale bruto vloeroppervlak. 

Deze oppervlaktes kunnen vrij nauwkeurig berekend worden 

waardoor de dichtheid van gebouwen met deze eenheden goed 

met elkaar vergeleken kan worden. 

In het Duitse vakgebied zijn diverse begrippen en eenheden
�
 

gangbaar, die hhhmet bijbehorende afkortingen staan in 

onderstaande tabel. 

Afkorting Begrip Betekenis Eenheid Formule

WE Wohnung Wooneenheid; af te sluiten eenheid van ruimtes met keuken, 

badkamer en toilet

BWD Bruttowohndichte Aantal inwoners per hectare Brutowoningbouwgebied E/ha

NWD Nettowohndichte Aantal inwoners per hectare Nettowoningbouwgebied E/ha

Bruttowohnungsdichte Aantal woningen per hectare Brutowoningbouwgebied WE/ha

Nettowohnungsdichte Aantal woningen per hectare Nettowoningbouwgebied WE/ha

GSF Grundstücksfl äche Oppervlakte kavel m2

GRF Grundfl äche Bebouwde oppervlakte van de kavel m2

FF Freifl äche Onbebouwde oppervlakte van de kavel m2 GSF = GRF + FF

WF Wohnfl äche Nettogeschoßfl ache m2

BGF Bruttogeschoßfl äche Totale bruto vloeroppervlakte van gebouw inclusief kelders en 

zolders

m2

GRZ Grundfl ächezahl Verhouding tussen GRF en GSF GRZ = GRF / GSF

GFZ Geschoßfl ächenzahl Verhouding tussen BGF en GSF GFZ = BGF / GSF

GFF Geschoßfl ächenfaktor Verhouding tussen BGF en WF GFF = BGF / WF

FFI Freifl ächenindex Verhouding tussen FF en BGF FFI = FF / BGF

B/WE Belegungsziffer Aantal bewoners per woning
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Uit een vergelijking met de dichtstbevolkte steden en wijken 

in Zwitserland en Oostenrijk blijkt dat München en Berlijn 

vergelijkbaar zijn met Wenen en Zürich, maar onvergelijkbaar 

met Geneve. De dichtstbevolkte stadsdelen van München en 

Berlijn behalen geen uitzonderlijke waarden.
�
 

Stad   Inwoners / km2 

Geneve   11721 

Basel   7301 

Wenen   4235 

Zürich   4040 

Stad   Inwoners / km2 

Basel - Matthäus Viertel 26717 

Wenen - Margareten 26158 

Wenen - Josefstadt  22181 

Zürich - Aussersihl  9519 

Bevolkingsdichtheid in München en Berlijn

München is de dichtsbevolkte stad van Duitsland, gevolgd door 

Berlijn. Op wijkniveau worden hogere dichtheden gemeten, 

waarbij Om een indruk te krijgen van stedelijke verdichting op 

stads- en wijkniveau van Duitse steden zijn de maxima in twee 

tabellen verzameld:
�
 

Stad   Inwoners / km2

München   4440 

Berlin   3785

Herne (NRW)  3006

Hamburg   2296

Stadsdeel  Inwoners / km2 GFZ 

Wiesbaden - Westend 26000  

Hamburg - Eimsbüttel 18190  

Düsseldorf - Friedrichstadt 17200  

Berlin - Friedenau  16164  

München - Schwabing-West 14217  

Berlin - Gropiusstadt 13717  1,28 

München - Neuperlach 12910  0,96 

Afb. 1.1.1: Versiegelungsgrad in München 
pro Baublock 2006
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afstand op 24 voet, ruim 7 meter.
�
 Deze parameter bleef 

onderwerp van discussie, zeker nadat de gebouwhoogtes groter 

werden en de daglichttoetreding op de laagste verdiepingen 

onvoldoende werd. In 1932 schreef architect Raymond Hood 

een artikel over zijn ontwerp van de centrale toren van het 

Rockefeller Center in New York, waarbij 27 voet, 8 meter als 

maximale afstand van gevel tot gebouwkern gebruikt was.
�
 

Ook al hebben gebouwen de beschikking tot kunstmatige 

verlichting, luchtbehandelingsystemen en verwarming, tot 

blijven deze maximale dieptes van belang. De kosten van deze 

technische voorzieningen (aanschaf, energie en onderhoud) 

moeten vergeleken worden met de extra kosten voor een 

grotere buitengevel (bij traditionele typologieën). Bij stijgende 

energiekosten worden de lettertypologieën weer interessante 

alternatieven.

De meeste overzichten van gebouwtypologieën zijn geordend 

in functionele categorieën, de indeling in letters van het alfabet 

is geen functionele indeling. De lettertypes zijn geschikt voor 

zowel woningen, hotels of kantoren. Een lettertype kan tijdens 

de levensloop van het gebouw eenvoudig van functie veranderen, 

of kan aangepast worden aan een nieuw hybride programma.

Holl onderscheidt drie ontwikkelingsfasen; de evolutie van de 

alfabettypes verloopt als volgt:

Fase 1

Een orthogonaal rasterpatroon met rechthoekige bouwblokken 

en normale blokrandbebouwing leidt tot woningen met 

rechthoekige woningplattegronden en een open binnenplaats. 

Walk-up types (Dumbell, Hourglass, Bandbox type) met 

lichthoven aan de zijkant en achterzijde aan een binnenplaats, 

zijn geschikt voor de 25 bij 100voet kavels in New York; de 

afmetingen van deze standaard kavels zijn de dominante factor. 

Fase2

• Alfabettypes (uitbreidingen van standaardplattegrond met 

zij- en achtervleugels), de vorm van de kavels is bepalend. 

De eerste lettertypes zijn T, I, C, U en O:

• Achtervleugels leiden tot T-vormige plattegronden, die als 

vingers de binnenplaats insteken. Op een dubbele kavel van 

Tot de veronderstelde factoren die de dichtheid in hoge mate 

beïnvloeden behoren de eisen van de opdrachtgevers, de 

bouwwetgeving en de afmetingen van de bouwkavels. Om 

deze factoren in kaart te brengen zijn een aantal bronnen uit 

het literatuuroverzicht geraadpleegd, waarvan twee toegelicht 

worden.

THE ALPHABETICAL CITY (Steven Holl, 1980)

Het boek bestaat uit twee delen: een catalogus van verschillende 

gebouwtypes die evolueerden op stedelijke rasters, en een 

catalogus van grid patronen in steden. In het eerste deel stelt 

Steven Holl dat de vorm van gebouwen in steden met een 

rasterplattegrond vaak overeenkomen met de vorm van letters 

uit het alfabet. De gebouwen vormen samen de Alphabetical 

City. De vorm van de gebouwen is afhankelijk van de vorm en 

afmetingen van de kavel, en van de belendende bebouwing. De 

keuze voor een bepaalde letter wordt dus deels door de kavel 

bepaald. Ook het type gevel is van belang; voor de buitengevel 

zijn drie mogelijkheden: als voorgevel (gericht op de publieke 

ruimte), blinde gevel (scheidingswand met belendende 

bebouwing) of als achtergevel aan een binnenplaats.

In de 20e eeuw ging bouwregelgeving een rol spelen; de zoning 

laws hadden betrekking op bouwvolumes, bouwhoogte, 

rooilijnen en afstanden tussen gebouwen. Andere belangrijke 

factor die de typologie beïnvloed is de light and air dimension, 

omdat de meeste ruimtes in gebouwen daglicht en ventilatie 

nodig hebben. Voor eenzijdig georiënteerde ruimtes is de 

maximale diepte 6 tot 7 meter, tweezijdig georiënteerde 

gebouwen met een ‘donkere kern’ kunnen een maximale diepte 

van 14 tot 16 meter hebben.

In 1890 heeft John Welborn Root (van architectenbureau 

Burnham and Root in Chicago) een artikel geschreven over het 

belang van de light and air dimension voor de productiviteit 

en welzijn van de gebruikers van een gebouw, en waarin hij 

analyseerde wat het optimum voor de gebouwdiepte was. 

Afhankelijk van de verdiepingshoogte, venstergrootte en de 

afstand van venster tot plafond, berekende Root de maximale 

1.2 Dichtheidsfactoren in de literatuur

Afb. 1.2.1: Voorkant The Alphabetical City
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Met de open zijde naar de straathoek kan de hoogte 

onbeperkt toenemen.

• X-type.

• Combinaties van lettertypes, zoals kamstructuren, 

twintower-blokken en trappiramides.

• Slabs, ofwel schijfvormen. 

FORM FOLLOWS FINANCE (Carol Willis, 1995)

Het boek Form Follows Finance – Skyscrapers and Skylines 

in New York and Chicago wordt het onderzoek van Steven Holl 

verder uitgewerkt, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de 

zoning laws rol van de economische factoren. Het eerste deel, 

Vernaculars of Capitalism, is een onderzoek naar de invloed 

van de zoning law, blokgrootte en verkaveling op de typologie 

van hoogbouw, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen 

de typologische ontwikkelingen in New York en Chicago. Het 

tweede deel, Just Speculating Observations on the Dynamics 

of Central Business Districts, wordt de samenhang tussen 

grondprijzen, bouwkosten, fi nanciering, huuropbrengsten en 

winstgevendheid van vastgoed onderzocht. 

De situatie in de Verenigde Staten en Duitsland verschilt op 

een aantal belangrijke punten. In New York en Chicago is het 

stedebouwkundig grid regelmatig, in München is de blokgrootte 

onregelmatig met uitzondering van de Maxvorstadt. In de 

V.S. is de kantoortypologie dominant, in Duitse steden is 

de woningtypologie belangrijker. In New York en Chicago 

is de regelgeving eenduidig te herleiden tot typologische 

veranderingen.

De methode van dit boek is daarom niet geschikt om de 

typologie en dichtheid in München te onderzoeken, maar het 

boek is wel de aanleiding om München met een tweede stad 

te gaan vergelijken, waarbij de keuze voor Berlijn gemaakt is. 

Daarbij moet onderzocht worden of in München en Berlijn 

wellicht andere factoren spelen dan in New York en Chicago.

50 bij 100voet past 1 T-type; op een driedubbele kavel van 

75 bij 100voet passen 2 T-types.

• Gebouwen met een I-vormige plattegrond, of een C-vorm, 

geschikt voor een driedubbele kavel van 75 bij 100voet. Vaak 

staat de I-vorm bovenop een rechthoekige basisplattegrond.

• Op samengevoegde kavels kunnen grotere gebouwen 

geplaatst worden, met twee achtervleugels, zodat U-vormen 

ontstaan in drie varianten: de open U-vorm, met lichthof 

aan de straatzijde, de gesloten U-vorm, met lichthof aan de 

binnenzijde van het blok, en de dubbele U-vorm, die samen 

een gesloten bouwblok vormen.

• Op nog grote kavels, of op een heel bouwblok, kunnen 

O-vormen ontstaan, met een binnenplaats als lichthof. Bij 

vierzijdige oriëntatie kan het gebouw 40 tot 50 voet diep 

worden, vanwege lichttoetreding via de binnenplaats. 

Ontsluiting kan via meerdere verticale portieken, om lange 

gangen te voorkomen. Het atriumtype is al bekend uit de 

Romeinse tijd en uit de Renaissancepaleizen van Florence. 

Bij toenemende hoogte moeten de afmetingen van de 

binnenplaats groter worden om voldoende licht toe te laten. 

Doordat de afmetingen van een bouwblok vastliggen, is de 

maximale hoogte van het O-type ook beperkt. 

Fase 3

Door toename van bouwhoogte na de uitvinding van de lift, wordt 

de doorsnede van de gebouwen belangrijker dan de plattegrond. 

Nieuwe lettertypes zijn H, E, B, L, X en combinatietypes:

• Bij hoge gebouwen met O-vormen wordt de 

daglichttoetreding in de binnenplaats te gering, en wordt 

een H-vorm noodzakelijk, met twee open lichthoven, vaak 

op rechthoekige plint.

• E-type in twee varianten, een open type met liften in 

achtervleugel en een gesloten type met liften in middelste 

vleugel. 

• B-type, met twee binnenhoven, bij grote bouwblokken. 

De binnenste vleugel heeft slechts zicht op de twee 

binnenhoven en dus geen straatzicht.

• L-type, geschikt bij grote hoogte als O-type en U-type 

onvoldoende licht toelaten. Vaak toegepast op hoeklocaties. 

Afb. 1.2.2: Voorkant Form Follows 
Finance
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een grote invloed uit op de standaardisering en typologie van 

de woningbouw.
� �

Door nieuwe fi nancieringsmogelijkheden kwamen grote 

projecten tot stand, zoals de Wohnanlagen. Een bekend 

voorbeeld was de Beambten-Wohnungs-Verein in Berlijn, 

die door een groot ledenaantal voldoende fi nanciële 

mogelijkheden had om grote projecten uit te voeren. Voor het 

ontwerp werden gekwalifi ceerde architecten ingezet en de 

plattegronden voldeden aan opgestelde minimumafmetingen, 

waardoor huurwoningen gerealiseerd werden met geringe 

woningdifferentiering. Een ander voorbeeld, de Berlinische 

Boden-Gesellschaft, kocht niet alleen grondstukken aan en 

maakte deze bouwrijp, maar had ook een eigen technisch 

bureau dat voor de woningplattegronden zorgde, en schakelde 

architecten in voor de gevels. Deze BBG leverde een grote 

bijdrage aan rationalisering van de plattegronden en initieerde 

de ontwikkeling van de Mittelfl ügelgrundriß.
� �

Na de Eerste Wereldoorlog worden diverse grote 

bouwondernemingen opgezet als Aktiengesellschaften 

(Naamloze Vennootschappen) die grote bouwprojecten 

uitvoerden om de woningnood tegen te gaan, zoals de GAGFAH, 

DEWOG en de GEHAG als voorbeelden. Door stijging van de 

bouwkosten en de grondprijzen werd na 1928 voornamelijk nog 

hoogbouw geproduceerd, omdat de grondstukken intensiever te 

benutten. Eind jaren ’60 kwam de privésector sterk op en werden 

meer koopwoningen gebouwd op de laatste lege grondstukken 

van de stad.
� �

 

BOUWWETGEVING IN BERLIJN

De volgende factor in het onderzoek is de bouwwetgeving. De 

eerste regelgeving uit de 17e eeuw bevatte geen beperkingen voor 

de dichtheid van de bebouwing, maar had alleen betrekking 

op de brandveiligheid. In de 18e eeuw leefden in Berlijn 15 tot 

17 personen op een kavel, ongeveer drie tot vier families. De 

kavels waren meestal nog niet tot de kavelgrenzen bebouwd. 

Rond 1840 woonden gemiddeld 39 bewoners op een kavel. 

Door huizen uit te breiden met zijvleugels en achtervleugels, en 

DE ROL VAN DE OPDRACHTGEVER

Als eerste factor wordt de rol van de opdrachtgever of eigenaar 

van de woningen onderzocht, te beginnen in de 18e eeuw. Vrijwel 

alle woningen waren in bezit van de bewoners. Vaak werden 

woningen groter gebouwd dan nodig, om de ongebruikte kamers 

te kunnen verhuren, om zo de bouwkosten gedeeltelijk mee te 

fi nancieren. Begin 19e eeuw ontstonden stadswoningen met 

winkel- of bedrijfsruimtes op de begane grond, een bel-etage op 

de 1e verdieping voor de familie, en volgende verdieping(en) voor 

personeel of onderhuurders.
	

In het midden 19e eeuw was een nieuw bouwtype ontstaan, 

het Mietshaus. De eigenaar woonde eigenaar ergens anders, 

waardoor er geen rechtstreekse relatie meer was tussen 

eigendom en gebruik van het grondstuk, en grondbezit 

een economische factor werd. De relatie tussen woning- en 

grondbezitters en de huurders leek op oude feodale structuren, 

waardoor de term Wohnungsfeudalismus verklaard wordt. 

De pandeigenaren streefden meestal een zo groot mogelijke 

opbrengst na. Door de woningnood konden zelfs de slechtste 

woningen nog verhuurd worden. De huur van beste woningen, 

op de 1e verdieping aan de straatzijde, was 1500 Mark per jaar; 

de huur van de slechtste woningen aan de binnenplaats was 1/10 

deel daarvan, 150 Mark per jaar. Bij de Mietshäuser was dus al 

sprake van sociale differentiering.



De huurwoningen werden aan het begin 20e eeuw in 

toenemende mate gebouwd door woningbouwverenigingen, 

Genossenschaften (wooncoöperaties) en Gesellschaften 

(vennootschappen n bouwmaatschappijen) Er waren twee 

soorten Gesellschaften: de Terraingesellschaften en de 

Bauvereinen. De Terraingesellschaften kochten grote 

grondstukken aan en zorgden voor de verdere ontwikkeling en 

ontsluiting van de bouwgrond. Door de grote afmetingen van 

de bouwterreinen werden de gebouwtypologieën veel minder 

afhankelijk van de grootte en vorm van de kavels. De Bauvereinen 

kochten deze gronden van de Terraingesellschaften en stuurden 

het bouwproces van ontwerp tot oplevering. Door deze 

grootschalige en integrale aanpak oefenden de Bauvereinen 

1.3 Dichtheidsfactoren in Berlijn en München
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bouwlagen alleen nog toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 

Voor nieuwbouw was alleen blokrandbebouwing toegestaan. 

Vanwege hoge grondprijzen werden de woningen kleiner. Deze 

Kleinstwohnungen waren het kleinste naarmate de locatie 

dichter bij het centrum lag. Om onregelmatige grondstukken 

toch optimaal te benutten moest een andere bouwblok-typologie 

gevonden worden. Volgens de bouwzone-verordening moesten 

woon en werkzones gescheiden zijn, waardoor grootstedelijke 

functiemenging onmogelijk werd en monotone woonwijken 

ontstonden.15 

In de bouwverordeningen werden ook bepalingen opgesteld 

op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, met gevolgen 

voor de typologie en de plattegronden van de woongebouwen. 

Zo werden bijvoorbeeld de Schranktoiletten (toiletten in een 

‘kast’ binnen de woning, zonder ventilatie) verboden in de 

Baupolizeiordnung van 1887. Sindsdien waren alleen nog 

hoftoiletten toegestaan met raam aan de binnenplaats, pas sinds 

de Interbau’57 hoeven badkamers en toilet niet meer aan de 

gevel van de woning te liggen. De regels voor de brandveiligheid 

voor hoogbouw vereisten minimaal twee vluchtwegen, dus twee 

trappenhuizen, waarvan een aan de buitengevel met vensters 

op elke verdieping. Beide trappenhuizen moesten vanuit iedere 

woning bereikbaar zijn.16

BOUWWETGEVING IN MÜNCHEN

Over de rol van bouwverordeningen uit de 19e eeuw op 

de dichtheid in München is minder bekend. Een Cholera-

epidemie in 1873 was de aanleiding om regel op te stellen 

voor lagere dichtheid voor bebouwing en bewoners, en 

werden maatregels voor betere ventilatie ingevoerd. In 1879 

werd een nieuwe bouwverordening van kracht die alleen 

nog maar Viergeschossigkeit toestond, de ‘E+3 regel’ ofwel 

Erdgeschoss met drie verdiepingen. De voor München typische 

Dunkelzone, een zone in het midden van de woning zonder 

daglichttoetreding, werd verboden, waardoor gebouwdiepte en 

de dichtheid geringer werden.

door achterhuizen te bouwen op het grondstuk, steeg het aantal 

bewoners per kavel naar 57 in 1871.

De geldende bouw- en brandverordeningen van begin 19e eeuw 

bevatten nauwelijks enige restricties; alleen door de noodzaak 

van licht en lucht konden de kavels niet helemaal volgebouwd 

worden. ‘Das Ergebnis war nicht eine Stadt aus Häusern, 

sondern eine mit fünf Geschossen überbaute Fläche, in die 

Straßen und Höfe eingeschnitten waren.‘ 
� �

Halverwege de 19e eeuw ontstonden de eerste bebouwingsregels. 

In de Baupolizeiordnung van 1853 werd de minimale afmetingen 

van de binnenplaats vastgesteld op 5,34m bij 5,34m, zodat in 

geval van brand de ruimte net groot genoeg was om het draaien 

van de brandweerspuit mogelijk te maken. De Bauordnung van 

1858 gaf toestemming om de binnenruimte van een bouwblok 

te bebouwen.

In het Hobrechtplan van 1862, een stedebouwkundig 

uitbreidingsplan voor Berlijn, werden wel de Fluchtlinien 

(rooilijnen) vastgelegd, maar bevatte geen regelgeving voor 

de bebouwing. Ook werden geen eigendomsverhoudingen 

aangetast of grondstukken ingedeeld. Door de typologie van 

de Mietshäuser is toch nog altijd zichtbaar welke stadsdelen 

onderdeel waren van het Hobrechtplan. Wettelijk mocht 70% 

van het grondstuk bebouwd worden. Met vijf woonlagen kan 

een GFZ van 3,5 bereikt worden. De grondstukken werden zo vol 

mogelijk gebouwd als de bouwverordening toeliet. Het ontwerp 

van de woningplattegronden was afgestemd om zoveel mogelijk 

woningen op het grondstuk te kunnen bouwen. De eerste 

beperkende regels voor dichtheid werden in de Bauordnung van 

1887 gesteld. Daarin werd het Geschosszahl (aantal bouwlagen)

bepaald op vijf en de Traufhöhe (goothoogte) op maximaal 22 

meter vastgesteld.
 �

In 1925 trad een nieuwe bouwverordening voor groot-

Berlijn in werking, waarmee men hoge bebouwingsdichtheid 

wilde voorkomen. Volgens de nieuwe regels werden zij- en 

achterbouwsels tegengegaan en werd Hinterbebauung tot vijf 
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Cat.1 Voorhuis, eventueel met een of  meerdere vrijstaande   

 achterhuizen  

Cat.2 Voorhuis met 1 zijvleugel 

Cat.3 Voorhuis met 2 zijvleugels 

Cat.4 Voorhuis met 1 zijvleugel verbonden aan achterhuis 

Cat.5 Voorhuis met 2 zijvleugel verbonden aan achterhuis 

Cat.6 Hoekhuizen 

Vervolgens maakte Assmann 22 Mustergrundrisse voor zijn 

zes categorieën. De bijbehorende kavelafmetingen gaf hij aan 

in Pruisische voet, de lengtemaat die tot de Reichsgründung 

in 1871 gebruikt werd alvorens men overging op het metrieke 

stelsel. Deze afmetingen kunnen gebruikt worden om proberen 

te achterhalen of er toch sprake was van standaardbreedte of 

standaarddiepte van kavels in Berlijn. 

Cat. Nr. kavelbreedte kaveldiepte Letter 

  voet meter voet meter  

Cat.1 I 75 23,5 55 17,25 Blok 

Cat.1 II 75 23,5 55 17,25 Blok 

Cat.3 III 74 23,2 83 26 U 

Cat.3 IV 63 19,8 98 30,8 U 

Cat.3 V 72,5 22,75 97,5 29,7 U 

Cat.3 VI 56,5 17,75 187 57,75 U 

Cat.3 VII 90 28,25 100 31,4 U 

Cat.2 VIII 50 15,7 114 35,8 L 

Cat.3 IX 108 33,9 80 25,1 U 

Cat.2 X 82,5 25,9 70 22 L 

Cat.3 XI 65 18,85 126 39,55 U 

Cat.5 XII 85 26,7 143 44,9 O 

Cat.3 XIII 115 36,1 173,5 54,5 U 

Cat.5 XIV 65 18,85 95 29,8 O 

Cat.5 XV 85 26,7 140 43,95 O 

Cat.6 XVI 70 22 70 22 L 

Cat.6 XVII 75 23,55 80 25,1 L 

Cat.6 XVIII 85 26,7 75 23,55 L 

Cat.6 XIX 95 29,8 80 25,1 U 

Cat.6 XX 75 23,55 75 23,55 L 

Cat.6 XXI 65 18,85 65 18,85 V 

Cat.6 XXII 115 36,1 115 36,1 V 

Vanaf 1904 werd het Staffelbauplan van stadsarchitect Theodor 

Fischer van kracht, dat negen Baustaffeln met bijbehorende 

bouwvoorschriften instelde om de bouwhoogtes en dichtheid 

van de bebouwing te reguleren. Doordat de regels tot 1979 

geldig bleven bleef de dichtheid in München binnen de perken. 

Ter illustratie wordt de eerste Staffel toegelicht, waarmee de 

hoogste bebouwingsdichtheid wordt bereikt. Deze eerste Staffel 

voldeed aan de destijds geldende Münchner bouwverordening. 

In deze Staffel was gesloten bebouwing toegestaan van vijf 

bouwlagen met twee achterhuizen van vier bouwlagen, die 

door zijvleugels met het voorgebouw verbonden werden. De 

maximale bouwhoogte inclusief dakopbouw was 22 meter. De 

zolderverdieping van het voorhuis mocht tot de helft van de 

oppervlakte aan de woning toegevoegd worden. Staffel 1 was 

van toepassing op vrijwel de gehele Altstadt en een groot deel 

van Haidhausen en de Maxvorstadt.

De afmetingen van het voorbeeld van Staffel1 resulteren in een 

GSF van 1260m2, een GRF van 844m2, een GRZ van 0,67 en 

een GFZ van 3,35.

KAVELGROOTTE IN BERLIJN

Berlijn en München hebben geen regelmatige bouwblokken 

zoals in steden met een orthogonaal stratenraster zoals 

Barcelona, Turijn en steden in de Verenigden Staten. Berlijn 

werd in de tweede helft van de 19e eeuw uitgebreid met de 

Wilhelminischer Ring, een gordel van nieuwe wijken die 

grotendeels bebouwd werden met Mietshäuser. De bouwblokken 

hebben onregelmatige vormen en er is dus ook geen sprake 

van standaard kavel afmetingen, zoals de 25 bij 100 voet in 

Manhattan. 

In 1862 verscheen een standaardwerk over de Berlijnse 

woningtypologie: Bautyp und Bauweise des Berliner 

Mietshauses. Grundrisse für Städtische Wohngebäude van de 

schrijver Gustav Assmann.
� �

 Assmann gebruikte zes categorieen 

om een typologisch overzicht te maken:

Afb. 1.3.1: Schematische weergave Staffel 1

Afb. 1.3.2: Isometrie Staffel 1

Afb. 1.3.3: Originele illustratie Staffel 1
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• Dwarshuis (Querhaus) van 18m breed en 12m diep 

(voorhuis en achterhuizen) met tweezijdige oriëntatie.

• Vleugels van 12m breed en 6m diep, haaks geplaatst op 

het dwarshuis, met eenzijdige oriëntatie bij zijvleugels en 

tweezijdige oriëntatie bij middenvleugels.

• Achterhuis van 18m bvreed en 6m diep op achtergrens van 

de kavel, met eenzijdige oriëntatie.

Uitgangspunten voor structuur:

• Alle muren op de kavelgrens zijn blind, behalve aan de 

straatzijde. 

• De achtergrens van de kavel moet vrij blijven, of beëindigd 

worden met een blinde muur.

• Ruimte vrijlaten is altijd mogelijk, maar is voor dit schema 

niet van belang; wel kan bij twee zijvleugels er 1 optioneel 

weggelaten worden.

• Een vleugel sluit altijd aan op een dwarshuis of op een 

andere vleugel.v 

• Een dwarshuis kan niet tegen een ander dwarshuis 

geplaatst worden. 

• Een binnenplaats is minimaal 6 m breed en diep.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de structuur 

opgebouwd met een algoritme voor uitbreiding in de 

diepterichting van de kavel. Op dubbele kavels is het mogelijk 

om uit te breiden in de breedterichting van de kavel, om te 

beginnen door twee voorhuizen naast elkaar te plaatsen.

KAVELGROOTTE IN MÜNCHEN

De middeleeuwse kavels in München waren smal en diep. 

In de 19e eeuw wordt de stad uitgebreid met de Maxvorstadt, 

Ludwigsvorstadt en Isarvorstadt. Net als in Berlijn hebben de 

bouwblokken onregelmatige vormen, alleen in de Maxvorstadt 

wordt een orthogonaal raster aangehouden, maar met 

verschillende blokgroottes. Bij verkavelingen uit de 19e eeuw 

ontstonden bredere kavels. Uit de voorbeelden lijkt een 

standaardbreedte van 16m af te leiden, met variaties van 13m 

tot 19m. Ook in München is de kaveldiepte bepaald door de 

diepte van het blok. 

Bij de eerste 15 Mustergrundrisse varieren de afmetingen, de 

breedte van 15,7m tot 36,1m en de diepte van 17,25m tot 57,75m. 

Bij de overige 7 Mustergrundrisse voor hoekpanden varieert de 

breedte van een normale kavel van 18,85m tot 36,1m. Bij andere 

voorbeelden uit het boek zijn de afmetingen van dubbele kavels 

32,6m bij 50,7m en 36m x 67m, van hoekkavels 27m bij 28,5m, 

31,5m bij 48m en 33m x 57m, en van diepe kavels 18m bij 48m 

en 18m bij 58,5m.

Het lijkt er sterk op dat de Berlijnse grondstukken wel verkaveld 

werd in standaard breedtes, en dat de kaveldiepte varieerde naar 

gelang de diepte van het totale bouwblok. Uit de voorbeelden 

kan men afl eiden dat een normale kavel 18m breed was en een 

dubbele kavel 36m en dat de kaveldiepte varieerde van 30m tot 

60m.

De categorieën van Assmann geven geen volledig beeld van 

de mogelijke grondvormen. Zo kan categorie 2 aangevuld 

worden met ‘Voorhuis met middenvleugel’ (T-vorm), ‘Voorhuis 

met middenvleugel en achterhuis’ (I-vorm) en categorie 4 met 

‘voorhuis met zijvleugel en 2 achterhuizen (E-vorm)

Door twee kavels naast elkaar samen te voegen kunnen nieuwe 

vormen ontstaan, zoals een U-vorm uit 2 L-vormen. Vaak 

worden kavels verbonden met aangrenzende kavels van een 

parallelstraat, waardoor uit 2 U-vormen een O-vorm ontstaat, 

of een B-vorm uit 2 O-vormen, of een H-vorm uit 2 T-vormen. 

De Wohnanlagen uit de periode 1900-1920 worden gebouwd op 

grondstukken ter grootte van een heel bouwblok met een vrijwel 

oneindig aantal mogelijke combinaties, zoals kamstructuren 

(door E-vormen samen te voegen) en meanderstructuren (door 

U-vormen uit te breiden).

Schematische weergave

Alle theoretische mogelijkheden leiden tot boomstructuur, 

maar veel mogelijkheden zijn onpraktisch en komen dus niet 

in werkelijkheid voor. De structuur wordt opgebouwd uit drie 

soorten modules:

Afb. 1.3.4: Schematische weergave van de 
ontwikkeling van de typologieën in Berlijn
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ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN MÜNCHEN

In München waren geen eigen lokale types tot ontwikkeling 

gekomen. De binnenstad vormde daardoor ook geen 

homogeniteit. De burgerhuizen zijn zowel Giebel- als 

Traufständig met hoge stijldaken, waarvan het dak soms nog 

hoger was dan het huis. De kavels waren vrij smal waardoor 

vaak slechts plaats was voor drie vensterassen. De kavels 

liepen vaak door tot de volgende straat, met plaats voor 

Vorder- en Rückgebäude. De verticale ontsluiting vond plaats 

met Himmelsleiters, steektrappen die in een rechte lijn waren 

geplaatst tegen de zijgevel. Typisch voor München waren 

de Flacherkern, platte erkers aan de gevels; later werden 

polygonaal-erkers veel toegepast. Ook typisch waren de halve 

topgevels met lessenaarsdak bij hoekpanden op kleine kavels 

en de Halbgiebelgauben, die in München ook wel Ohrwaschel 

werden genoemd.
� �

 

De woningen van de blokrandbebouwing waren voorzien 

van doorgangen, breed genoeg voor paard en wagen, om de 

binnenplaats of het achterterrein te bereiken. In het begin van 

de 19e eeuw waren deze inritten op de middenas geplaatst. Dat 

maakte een zuiver symmetrische gevelindeling mogelijk, wat van 

groot belang was voor de classicistische stijl. Het nadeel van een 

centrale doorgang was dat het trappenhuis niet op de middenas 

geplaatst kon worden, waardoor de verdiepingsplattegronden 

niet symmetrisch waren en de twee woningen per verdiepingen 

van ongelijke grootte waren. Typisch voor München was de 

Mittleren Dunkelzone, de middelste zone van de woning tussen 

voor- en achtergevel, waar daglichttoetreding ontbrak. De 

Flur (gang), keuken en bergruimtes waren in de Dunkelzone 

ondergebracht. De toiletten waren op de trapbordessen 

geplaatst, voor gemeenschappelijk gebruik.
� �

In de late Middeleeuwen werd de woningtypologie in de steden 

wordt voor een deel bepaald door lokale tradities. Twee types 

waren van belang als basistype voor latere ontwikkelingen, het 

Hofhaus-typ en het Hallenhaus-typ. Op smalle, diepe percelen 

in de Duitse steden ontstond het Hofhaus, dat later ook in 

andere delen van Midden-Europa te vinden was. Bij dit type 

werd het perceel bebouwd met een voorhuis en een achterhuis 

aan weerszijden van een binnenplaats. Vaak waren beide delen 

verbonden met een zijvleugel aan een zijde van de binnenplaats. 

Uit Germaanse oervormen ontstond het Hallenhaus, waarvoor 

een breder grondstuk nodig was. Het hallenhuis was een 

constructie van drie beuken, met in het midden een gang en 

links en aan beide zijden woon- en werkruimtes. Dit type kwam 

vooral in Midden- en Noord-Duitsland voor.
� �

 

Beide types hadden hellende daken vanwege het Noord-

Europese klimaat. De woningen werden verwarmd met open 

haarden, die de interne organisatie voor een deel bepaalden. 

Tot de lokale tradities behoorden de voorkeur voor het 

Giebelhaus of voor het Traufenhaus, evenals de toepassing 

van erkers, balkons en galerijen. De lokale beschikbaarheid 

van bouwmaterialen, was van grote invloed op de constructie, 

hout voor vakwerk of baksteen voor dragende muren, en op het 

uiterlijke voorkomen van de woning. Ook van invloed waren de 

lokale bouwvoorschriften, opgesteld vanwege brandveiligheid, 

hygiëne en de doorgang op straat. 

In de 17e eeuw werden de meeste oude houten huizen vervangen 

door stenen huizen met drie tot vier bouwlagen. Als dakvorm 

verving het Mansardedak de traditionele zadeldaken. De 

goothoogte en nokhoogte verschilden per woning.
� �

 Tot in 

de 18e eeuw waren vrijwel alle woningen in eigendom van de 

bewoner, daarna nam het eigenwoningbezit af en ontstond het 

Mietshaus, een gevolg van de industrialisering en de opkomst 

van de arbeidersklasse. Achter de classicistische gevels van de 

Mietshäuser bevonden zich kleine huurwoningen.
� �

   

1.4 Ontwikkeling van de woningtypologie tot 1830

Afb. 1.4.2: Hoekwoning met karakteris-
tieke halve topgevel

Afb. 1.4.3: Woning met Halbgiebelgauben

Afb. 1.4.1: Doorsnede van het pand Wein-
straße 1 met Himmelsleiter
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In de eerste helft van de 19e eeuw ontstonden woningen met een 

middengang. De toegevoegde parallelle binnenmuur werd soms 

ook dragend uitgevoerd, om grotere overspanningen mogelijk te 

maken. Dit was de oervorm van de Zweispänner. De bel-etage 

had een grotere verdiepingshoogte met grotere raamopeningen. 

Meestal telde de woning vier verdiepingen, dus in totaal vijf 

bouwlagen. Als een kelder niet mogelijk was vanwege een 

hoge grondwaterstand, dan was een Hochkeller (souterrain) 

gebruikelijk met een Hochparterre, een opgetilde begane 

grondverdieping, waardoor er een gebouw van zes bouwlagen 

ontstond.

Vanaf ongeveer 1870 werden achtervleugels aangebouwd, 

waarin kleine woningen voor onderhuurders of voor personeel 

ondergebracht werden. In dezelfde tijd ontstond de Berliner 

Zimmer, een ruimte in het voorhuis die gedeeltelijk doorliep 

tot in de zijvleugel, waardoor de kamer vanaf de binnenplaats 

verlicht kon worden. Later werd het grondstuk bijna geheel 

volgebouwd, op een minimale binnenplaats na. Bij het subtype 

Arbeitersmietkaserne werd ook het voorhuis in kleine woningen 

opgedeeld, zodat de oorspronkelijke Zweispänner een 

Vierspänner werd. Aan weerszijden van de gemeenschappelijke 

Mittelfl ur, de middengang, bevonden de kamers zich aan de 

voorzijde en de keukens aan de achterzijde als gevolg waarvan 

de woningen geen eigen afsluitbare toegang hadden. Bij brede 

kavels of hoekgebouwen ontstonden zelfs Zehnspänner, waarbij 

de woningen door een donkere, gemeenschappelijke gang 

gesplitst werden. 

Halverwege de 19e eeuw waren de omstandigheden van 

de huisvesting voor arbeiders slecht en om deze situatie te 

verbeteren dienden de woningen bij voorkeur te beschikken 

over voldoende ruimte om te wonen, eigen toilet, stromend 

water, riolering, toetreding van voldoende licht en lucht, 

gunstige oriëntatie en de mogelijkheid om de woning af te 

sluiten. In Berlijn was de woonruimte vaak beperkt tot Stube 

und Küche om de huurprijs betaalbaar te houden; grotere 

woningen waren alleen betaalbaar door onderverhuur of 

Schlafstellevermietung.
� �

 

ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN BERLIJN

Het stedelijk weefsel van de 18e eeuw stad bestond uit 

blokrandbebouwing van drie tot vier bouwlagen. Bij het 

stadshuis uit de 18e eeuw ligt de balkenlaag voor vloeren 

op de muren van de voor- en achtergevel en op een parallelle 

binnenmuur. De woning was in drie gelijke beuken verdeeld 

waarbij het trappenhuis achterin middelste beuk werd geplaatst 

en de kamers ontsloten werden vanuit trappenportaal ‘en 

enfi lade’ met tussendeuren. De begane grond werd meestal 

gebruikt voor winkels of werkruimtes. Er was geen mogelijkheid 

om gebouw in meerdere zelfstandige woningen in te delen; 

de woningen hadden vaak geen eigen ingang of afsluitbare 

ruimte en geen eigen waterkraan. Er waren nog geen toiletten 

in de woning, alleen hoftoiletten op de binnenplaats voor 

gemeenschappelijk gebruik.

1.5 Ontwikkeling van de woningtypologie tot 1914

Afb. 1.5.1: Schematische weergave van de 
ontwikkeling van hofbebouwing in Berlijn
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gebruik, vanwege de verbinding met de naastgelegen keuken. De 

keuken in de zijvleugel was vaak gelegen naast een trappenhuis, 

dat ook ontsluiting bood aan de personeelswoning achter in de 

zijvleugel. 

Aan het begin van de 20e eeuw evolueerden het Mietshaustyp 

tot Wohnhöfe, Wohnanlagen en Mischtypen van de drie 

bovengenoemde hoofdtypes. Volgens de woningstandaard van 

1905 waren alle woningen afsluitbaar, werden alle ruimtes 

ontsloten via een gang, en beschikten alle woningen over een 

keuken, eetkamer, toilet; balkon, erker of loggia.
� �

Bij de Berliner Spar und Bauvereins was een belangrijke 

typologische ontwikkeling te zien van de Zweispänner via de 

Vierspänner naar de Dreispänner. Eerst werd de Zweispänner 

in tweeën gesplits over de lengteas, zodat de eigenaar met 

vier woningen een grotere huuropbrengst kon genereren. 

Deze Vierspänner betekende een achteruitgang van de 

woningkwaliteit vanwege de bijna gehalveerde woonoppervlakte 

en de eenzijdige oriëntatie, waardoor de woningen onvoldoende 

zonlicht en verse lucht kregen. Als een soort compromis tussen 

Zweispänner en Vierspänner ontstonden bij de volgende 

stap een Dreispänner met twee woningen met voldoende 

vloeroppervlak en tweezijdige oriëntatie en een kleinere 

derde woning met eenzijdige oriëntatie. Het trappenhuis werd 

effi ciënter gebruikt voor de ontsluiting van drie in plaats van 

twee woningen per verdieping. Bij dit proces veranderden de 

afmetingen van de woningen, een standaard Zweispänner was 

12,25m bij 11,75m, een Vierspänner was 19m bij 13,25m en een 

Dreispänner was 17,5m bij 12,75m.
� �

De Mietshäuser hebben een ontwikkelingsproces doorgemaakt 

volgens drie hoofdlijnen:

• Die Arbeitersmietskaserne met niet afsluitbare woningen 

aan een lange middengang.

• Das entwickelde Mietshaus voor de middenstand: 

Zweispänner en Dreispänner met afsluitbare woningen, 

die verder ontwikkelen tot Wohnhof met kruisvormige 

ontsluiting.

• Das repräsentatieve Mietshaus voor de rijkere huurders. 

De term Mietskaserne is ontstaan doordat de plattegrond 

van dit gebouwtype sterk leek op de plattegrond van een 

militaire kazerne, waar de ruimtes voor de soldaten door een 

lange middengang gescheiden worden. Later werden bijna alle 

huurwoningen Mietskaserne genoemd, maar strikt genomen 

dient de term alleen bij dit type gebruikt te worden.

Bij het entwickelde Mietshaus werden zijvleugels aangebouwd 

waarin slaapkamers, badkamers en keukens ondergebracht 

werden. De Berliner Zimmer was meestal als eetkamer in 

Afb. 1.5.2: Schematische weergave van 
de ontwikkeling van Zweispänner naar 
Vierspänner tot Dreispänner

Afb. 1.5.3: Schematische weergave van de 
drie hoofdlijnen (A, B, C) en Wohnhof (D)
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ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN MÜNCHEN

In het midden van de 19e eeuw werd de doorgang naar de 

binnenplaats van de middenas naar de zijkant verplaatst. 

Daardoor kon het trappenhuis op de middenas geplaatst 

worden, waarbij een middengang op de begane grond de 

verbinding vormde tussen de woningentree in de doorgang en 

het trappenhuis. Door deze ontsluiting was dit type minder 

geschikt voor brede kavels. De plattegronden op de verdiepingen 

waren streng symmetrisch. De toiletten bevonden zich aan de 

hofzijde tussen de keuken en het trappenhuis. De Mittleren 

Dunkelzone bevatte de Flur, Kammern en Alkoven (bedstede). 

Vanaf circa 1860 werden vooral Dreispänner gebouwd 

met dubbelbrede Dunkelzone. De middelste woning aan de 

voorzijde was eenzijdig belicht. De keuken in de Dunkelzone 

werd via een venster naar het trappenhuis verlicht maar de 

Mädchenkammern in de Dunkelzone hadden geen daglicht.
� �

De Neurenaissance die in Duitsland vanaf 1870 de belangrijkste 

bouwstijl was, werd symmetrie opnieuw belangrijk. Daarom 

werd de doorgang naar de binnenplaats in sommige gevallen 

opnieuw naar het midden geplaatst. Op de verdiepingen waren 

de plattegronden streng symmetrisch. Bij veel panden was de 

woningdiepte bijna even groot als de breedte. Om alle ruimtes 

te ontsluiten was een Mittelfl ur ontoereikend en ontstond een 

L-vormige Flur in de Mittleren Dunkelzone. Een onderdoorgang 

op de middenas had als gevolg dat het aantal vensterassen 

oneven was, evenals het aantal kamers aan de voorgevel. 

Daardoor waren de woningen op de verdieping van ongelijke 

grootte en was er geen sprake meer van symmetrie in het 

interieur.
� �

In 1879 werd een nieuwe bouwverordening van kracht waarin 

de Dunkelzone verboden werd, waardoor gebouwdiepte geringer 

werd. Om de gevolgen van deze wetswijziging op te vangen, 

werden zijvleugels aan de voorhuizen gebouwd, waarin de 

ruimtes ondergebracht werden die voorheen in de Dunkelzone 

waren geplaatst. Tot 1880 waren de grondplannen van de 

woningen in München rechthoekig, vanaf toen ontstonden types 

in L-vormen en T-vormen. Op diepe kavels waar ruimte was voor 

een achterhuis, verschenen I-types en C-types. Net als in Berlijn 

ontstonden op samengevoegde kavels met dubbele breedte 

U-types uit twee L-vormen en O-types uit twee C-vormen. 

Op kleine kavels waar geen ruimte was voor zijvleugels, was 

een alternatieve oplossing bedacht voor het wegvallen van de 

Dunkelzone. Het trappenhuis werd van de achtergevel naar het 

midden van de woning verplaatst en met een bovenlicht verlicht. 

De vrijgekomen ruimte werd beschikbaar voor verblijfsruimtes 

met daglicht vanaf de binnenplaats. De woningdiepte bleef 

hetzelfde maar de Dunkelzone was geëlimineerd. 

Na 1900 ontstonden in München twee nieuwe types, 

het Zweierkerhaus en het Mittelerkertypus. De kleinste 

huurwoningen werden gerealiseerd in het T-type met voorhuis 

en centrale achtervleugel. De woningen aan de voorzijde van 

deze Vierspänner  beschikten over een eigen keuken en toilet, 

de twee goedkopere woningen aan de achterzijde deelden een 

toilet op de gang. Vanaf 1907 werden de woningafmetingen 

gereguleerd met het Staffelbauplan.
� �
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Afb. 1.6.1: De bouw van Mietskasernen in 
Berlijn. Tekening van Friedrich Kaiser uit 
1875, getiteld ‘Tempo der Gründerzeit’
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1.6 Typologische analyse van de periode tot 1914

Afb. 1.6.2: Het Dreimühlenblock in de 
Isarvorstadt van München
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Omschrijving  Arbeiters-Mietshaus
   midden 19e eeuw
Opdrachtgever  Berliner gemeinnützigen
   Baugesellschaft
Architect  Onbekend
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Dubbele Dreispänner, 1 woning en   
   werkplaatsen op binnenhof
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen No. 8 K+E+4; No.9 E+4
Aantal woningen 27

Externe Ontsluiting Voorhuizen met onderdoorgang naar  
   binnenhof. Twee trappenhuizen in   
   voorhuizen voor 2 woningen op   
   benedenverdieping en 3 woningen   
   op overige verdiepingen;  1 woning   
   op benedenverdieping van No.9 via
    binnenhof ontsloten,  1 woning op   
   binnenhof  via binnenhof ontsloten.
   Alle woningen zijn afsluitbaar.
Interne Ontsluiting Korte Mittelfl ur 
   Enfi lade 1 woning op
   benedenverdieping van No.9
Ruimtelijke indeling 2-Kamerwoningen met Stube,
   Kammer en Küchen aan de hofzijde;
   7 hoftoiletten op binnenhof.

Perceel   Dubbele kavel; 32,6m x 50,7m
Grundstückfl äche 32,6m x 50,7m = 1653m2

Grundfl äche  32,6m x 10,9m = 355m2

Brutogeschoßfl äche 5 x 355 = 1775m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,21
Geschoßfl ächezahl 1,07

Bijzonderheden Er is nog geen waterleiding en riool,  
   daarom zijn er 2 waterkranen en 7   
   toiletten op de binnenplaats voor   
   gemeenschappelijk gebruik. 
   Bij  1 woning op benedenverdieping   
   van No.9 ontbreekt de gang;
   De ingang op de binnenhof leidt via   
   de keuken en een doorgangskamer   
   naar de woonkamer aan de
   voorzijde.
   Op de bovenverdiepingen twee 
   woningen een doorgangskamer 
   naar de woonkamer.

Wollankstraße 8 & 9

Berlin - Mitte

1849-1850
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Omschrijving  Arbeiters-Mietshaus
   midden-19e-eeuw
Opdrachtgever  Onbekend
Architekt  Johann Nepomuk Bürkel
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Zweispänner
Constructie  Dubbele Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 7 3K-woningen en 1 1K-woning

Externe Ontsluiting Onderdoorgang rechts, Zweispänner  
   met trappenhuis middenachter
Interne Ontsluiting Korte Mittelfl ur 
Ruimtelijke indeling 3-Kamerwoningen met Stube, 
   Kammer en Küchen aan de hofzijde;
   Dunkelzone met fl ur, Kammern en   
   Alkoven; Küchen en toilet aan de
   hofzijde.

Perceel   Kavel 16m breed, 24m diep = 358m2

Grundstückfl äche 15m x 24m = 358m2

Grundfl äche  15m x 14m = 219m2

Brutogeschoßfl äche 876m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,61
Geschoßfl ächezahl 2,45

Bijzonderheden Flur niet parallel aan Mittelwand,   
   maar haaks en door Mittelwand   
   heen; Routing in circuit;
   Gebouwdiepte met 16m vrij diep;
   Dunkelzone typisch voor München;

Utzschneiderstraße 8

München - Gärtnerplatzviertel

1851
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Omschrijving  Arbeiters-Mietskaserne
   Gedeeltelijk verwoest in 1944,
   restant in 1972 opgeblazen.
Opdrachtgever  Berliner gemeinnützigen Baugesell  
   schaft
Architect  Onbekend
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Voorhuis met 6 achterhuizen, geen   
   zijvleugels.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 257 woningen van gemiddeld 35m2

Externe Ontsluiting Voorhuizen met onderdoorgang naar  
   binnenhof. Voorhuis is dubbele   
   Zweispänner voor 4 woningen per   
   verdieping; Achterhuizen hebben 2   
   trappenhuizen voor 9 woningen aan 
   gemeenschappelijke gang; van deze
    woningen zijn alleen de middelste 
   woning en  de woningen op het 
   einde van de gang afsluitbaar.
Interne Ontsluiting Gemeenschappelijke gang ontsluit   
   privé ruimtes. 
Ruimtelijke indeling 2-Kamerwoningen met Stube,
   Kammer en Küchen aan de hofzijde;
   Gemeenschappelijk gebuik van 40   
   hoftoiletten op
   binnenhoven en badhuis in laatste   
   achterhuis. 

Perceel   Diepe kavel; 40m x 141,5m 
Grundstückfl äche 5660m2

Grundfl äche  3400 m2

Brutogeschoßfl äche 19392m2

Geschoßzahl  6
Grundfl ächezahl 0,60
Geschoßfl ächezahl 3,43

Bijzonderheden In Meyer’s Hof woonden ca. 2100   
   personen.
   Op begane grond voornamelijk   
   werkplaatsen, er is geen scheiding   
   tussen wonen en werken. 

Ackerstraße 132 & 133

Berlin - Wedding

1873-1874

‘Meyers Hof’
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Omschrijving  Spätklassizistische Mietshaus
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Franz Kil
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Zweispänner
Constructie  Dubbele Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 11 3K-woningen

Externe Ontsluiting Onderdoorgang rechts, Dreispänner  
   met trappenhuis middenachter
Interne Ontsluiting Mittelfl ur L-vorm  
Ruimtelijke indeling 3-Kamerwoningen met 2 Alkoven,   
   Küchen in Dunkelzone, verlicht via   
   het trappenhuis; Dunkelzone met   
   Flur, Kammern en Alkoven; Toilet   
   aan de hofzijde.

Perceel   Kavel 16m breed
Grundstückfl äche 20m x 54m = 1075m2

Grundfl äche  20m x 16,7m = 330m2

Brutogeschoßfl äche 1320
Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,31
Geschoßfl ächezahl 1,23

Bijzonderheden Dunkelzone gebruikt voor alkoven,    
   keukens, verlicht via het
   trappenhuis, Flur en bergruimte. 
   L-vormige Mittelfl ur door grote   
   woningdiepte.

Klenzestraße 38

München - Gärtnerplatzviertel

1864



28

Omschrijving  Arbeiters-Mietshaus
   eind 19e-eeuw / begin 20e eeuw
   gesloopt 1972.
Opdrachtgever  Ferdinand Wickel
Architect  W. Kirchhoff
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in half gesloten  
   bouwblok (Kamstructuur)
Gebouwconfi guratie Voorhuis met 6 achterhuizen, met   
   zijvleugels verbonden
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 170

Externe Ontsluiting Voorhuis met onderdoorgang naar   
   1e binnenhof. De 1e 5 achterhuizen
    zijn niet tot op de kavelgrens
   gebouwd, zodat 4m ruimte overblijft  
   voor ontsluitingsweg over het
   grondstuk voor alle achterhuizen.   
   Voorhuis is Dreispänner; 1e 5 
   Achterhuizen zijn Fünfspänner, 6e   
   achterhuis is Zechsspänner.
    Alle woningen zijn afsluitbaar.
Interne Ontsluiting De meeste woningen hebben nog   
   geen gang, maar een
    Durchgangszimmer en een
    gefangenes Zimmer (meestal via   
   keuken naar woonkamer, soms
    andersom)  
Ruimtelijke indeling Voorhuis met 2K-, 3K- en 4K-wonin  
   gen; Achterhuizen met 1K- en 
   2K-woningen

Perceel   Diepe kavel; 21m x 135m
Grundstückfl äche 2686m2

Grundfl äche  1510m2

Brutogeschoßfl äche 7550m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,56
Geschoßfl ächezahl 2,81

Bijzonderheden Waterleiding en riool in gebouw,   
   trappenhuis met 2 podesttoiletten   
   per  verdieping voor
   gemeenschappelijk gebruik.
   Interne ontsluiting nog niet
   ontwikkeld. Berliner Zimmer als   
   Durchgangszimmer.
   

Richardstraße 35

Berlin - Neukölln

1904

‘Richardsburg’
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Omschrijving  Mietshaus der Neurenaissance
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Michael Reifenstuel
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Zweispänner
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 8 2K-en 3K-woningen

Externe Ontsluiting Onderdoorgang midden,
   Zweispänner met trappenhuis
   middenachter
Interne Ontsluiting Mittelfl ur L-vorm
Ruimtelijke indeling 2K- / 3K-Kamerwoningen met 1
   Alkoof, Küchen aan achterzijde;   
   Dunkelzone met Flur, Kammern en   
   Alkoven; Toilet aan de hofzijde

Perceel   
Grundstückfl äche 16m x 35m = 565m2

Grundfl äche  16m x 14,8m = 238m2

   Achterhuis 180m2

Brutogeschoßfl äche 1672m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,74m2

Geschoßfl ächezahl 2,96m2

Bijzonderheden Dunkelzone gebruikt voor alkoven,    
   keukens, verlicht via het
    trappenhuis, Flur en bergruimte; 
   L-vormige Mittelfl ur.

Baaderstraße 44

München - Gärtnerplatzviertel

1878
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Omschrijving  Entwickelte Mietshaus
Opdrachtgever  Berliner Spar- und Bauverein
Architect  Alfred Messel
 
Stedelijke confi guratie Lintbebouwing op grondstuk tegen   
   spoorlijn
Gebouwconfi guratie Voorhuis met zijvleugel, vrijstaand   
   achterhuis (Gartenhaus).
    Door gespiegeld buurhuis ontstaat   
   U-vorm met dubbel vrijstaand
   achterhuis.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 88

Externe Ontsluiting Voorhuis met onderdoorgang naar   
   binnenhof. Voorhuis is Dreispänner;  
   Zijvleugel is Zweispänner;
   Achterhuis is Vierspänner.
Interne Ontsluiting Bij de woningen in het voorhuis   
   worden alle ruimtes ontsloten met 
   een gang. De woningen in de
   zijvleugel en 2 woningen in het   
   achterhuis hebben een gang die   
   keuken, toilet en woonkamer
   ontsluit,  maar bij de 2K woningen
   is  de woonkamer nog
    Durchgangszimmer. 
Ruimtelijke indeling Voorhuis met 1K- en2K-woningen;   
   op benedenverdieping 2 woningen   
   met winkelruimtes; Zijvleugel met   
   2K-woningen; Achterhuis 1K- en   
   2K-woningen

Perceel   Diepe kavel; 18m x 58,5m
Grundstückfl äche 2814m2

Grundfl äche  1212m2

Brutogeschoßfl äche 6060m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,43
Geschoßfl ächezahl 2,15

Bijzonderheden Archetypische Vierspänner in   
   het achterhuis. De aanwezigheid van  
   waterleiding maakt een ‘Spülküche’   
   mogelijk, die vanaf nu in Berlijnse   
   voorbeelden voorkomt.
   

Sickingenstraße 7

Berlin - Moabit

1893-1894
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Omschrijving  Mietshaus in den 1880er Jahren
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Hermann Berthold 
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Woonhuis met 2 woningen per
   verdieping, T-vorm
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 8 3K-woningen

Externe Ontsluiting Onderdoorgang aan zijkant;   
   Zweispänner met centraal
    trappenhuis met bovenlicht.
Interne Ontsluiting Mittelfl ur dwars op Mittelwand 
Ruimtelijke indeling 3K-Kamerwoningen met 1 Alkoof,   
   Küchen aan achterzijde;
    Magdzimmer achter de keuken;   
   Toilet aan de hofzijde

Perceel   14,1m breed
Grundstückfl äche 14,1m x 22m = 291m2

Grundfl äche  14,1 breed, 14,2 diep,
    incl. achtervleugel 226m2 
Brutogeschoßfl äche 904m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,78
Geschoßfl ächezahl 3,10

Bijzonderheden Dunkelzone bij wet verboden,
   daarom Trappenhuis centraal in het  
   gebouw geplaatst met verlicht door
    bovenlicht. Als gevolg kan keuken   
   naar achter geplaatst worden.
   Gebouw blijft ongeveer even diep als  
   voorheen.

Corneliusstraße 48

München - Gärtnerplatzviertel

1889
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Muskauerstraße 33

Berlin - Kreuzberg

1896

Omschrijving  Wohnhof / A-B-C-Mischtyp
Opdrachtgever  A. Rauhstein
Architect  Arthur Weller
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing
Gebouwconfi guratie Voorhuis, twee zijvleugels en achter  
   huis (O-vorm).
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4;
Aantal woningen 50

Externe Ontsluiting Voorhuis met onderdoorgang naar   
   binnenhof. Voorhuis is Dreispänner,  
   zijvleugels Zweispänner, 
   achterhuis Vierspänner. 
Interne Ontsluiting Bij alle woningen worden alle
   ruimtes ontsloten met een gang, dus  
   geen Durchgangszimmer meer. 
Ruimtelijke indeling Voorhuis met 3K-woningen en   
   2K-woning; zijvleugels met
    1K-woningen, achterhuis
   2K-woningen. Alleen de
   3K-woningen hebben eigen toilet en  
   badkamer, de andere woningen   
   delen podesttoiletten.

Perceel   Hoekkavel; 23m x 46m
Grundstückfl äche 1058m2

Grundfl äche  838m2

Brutogeschoßfl äche 9250m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,79
Geschoßfl ächezahl 3,96

Bijzonderheden Symmetrische O-vorm.
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Baaderstraße 30

München - Gärtnerplatzviertel

1889

Omschrijving  Mietshaus in den 1880er Jahren
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Anton Sprenger 
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Woonhuis met 3 woningen per
   verdieping, T-vorm
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 15

Externe Ontsluiting Onderdoorgang rechts; Dreispänner  
   met centraal trappenhuis
Interne Ontsluiting Mittelfl ur in L-vorm, met middelste   
   deel diagonaal 
Ruimtelijke indeling 3K-Kamerwoningen met 1 Alkoof,   
   Küchen aan achterzijde;
   Magdzimmer achter de keuken;
    Toilet aan de hofzijde.

Perceel   
Grundstückfl äche 19m breed; 29,5m diep = 505m2

Grundfl äche  17,8m breed, 14,8m diep,
   incl achtervleugel 287m2

   Achterhuis 95m2

Brutogeschoßfl äche 1538m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,76
Geschoßfl ächezahl 3,02

Bijzonderheden Schema waarbij twee kamers van   
   oorspronkelijke Zweispänner
   worden afgesplitst om derde woning  
   te maken. Trappenhuis wordt in de   
   middelvleugel geplaatst. De alkoven  
   in de dunkelzone zijn verdwenen, er  
   zijn alleen nog gangen in de
   Dunkelzone over. Toilet van
   middelste woning op trapbordes,   
   vanwege riolering naast trappenhuis.
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Omschrijving  Entwickelte Mietshaus
Opdrachtgever  Berliner Spar- und Bauverein
Architect  Alfred Messel
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing op hoek van   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie L-vormig volume, vrijstaand
   achterhuis (Gartenhaus) Samen met  
   gespiegeld buurhuis ontstaat
    U-vorm met dubbel vrijstaand
   achterhuis op de kop van het blok.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4; Gartenhaus E+3
Aantal woningen 58

Externe Ontsluiting Voorhuis met onderdoorgang naar   
   binnenhof. Voorhuis bestaat uit   
   4 Zweispänner met 1 Dreispänner op  
   de hoek; Achterhuis is Zweispänner.
Interne Ontsluiting Bij alle woningen worden alle
   ruimtes ontsloten met een gang, dus  
   geen Durchgangszimmer meer. 
Ruimtelijke indeling Voorhuis met 2K-woningen;
   Gartenhaus met 1K-woningen

Perceel   Hoekkavel; 31,5m x 48m
Grundstückfl äche 3100m2

Grundfl äche  1850m2

Brutogeschoßfl äche 9250m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,6
Geschoßfl ächezahl 2,98

Bijzonderheden Dit object is geselecteerd vanwege de  
   Zweispänner van het zgn.
   Normalhaustyp van de 2K-woning. 
   Alle woningen hebben eigen toilet,   
   badkamer ontbreekt nog. Door de   
   plaatsing van het trappenhuis in de 
   binnenhoek wordt de
   Berliner Zimmer vermeden. Deze   
   oplossing met een Dreispänner in de  
   hoek wordt later standaard
    toegepast. Enkele woningen hebben  
   balkons.
   

Proskauerstraße 14-17

Berlin - Friedrichshain

1897-1898
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Ridlerstraße 30

München - Schwanthalerhöhe

1899

Omschrijving  Mietshaus der 1890er Jahren und   
   der Zeit um 1900
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Anton Wörz
  
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Woonhuis met 4 woningen per 
   verdieping, T-vorm
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 20

Externe Ontsluiting Onderdoorgang rechts; centraal   
   trappenhuis
Interne Ontsluiting Mittelfl ur 
Ruimtelijke indeling Voorste woningen eigen keuken, 2   
   toiletten op de gang voor
    4 woningen.

Perceel   14,7m breed x 28m diep = 412m2
Grundstückfl äche 16,8m breed; 12,6m-24m diep
Grundfl äche  14,7 breed, 11,6m diep; achtervleugel  
   7,9m breed, 10,4m diep = 253m2

Brutogeschoßfl äche 1265m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,61
Geschoßfl ächezahl 3,07

Bijzonderheden -
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Omschrijving  Wohnanlage „Turmblock“
Opdrachtgever  Beamten –Wohnungs-Verein GmbH  
   zu Rixdorf
Architect  Patrzek & von Januszkiewicz
 
Stedelijke confi guratie Blokbebouwing met 3 binnenhoven   
   en 2 stratenhoven 
Gebouwconfi guratie Labyrint-vorm bestaande uit
   modules van Zweispänners en   
   Dreispänners.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 226

Externe Ontsluiting Zweispänners en Dreispänners 
Interne Ontsluiting Bij een aantal woningen wordt de   
   Mittelwand doorbroken en
    daardoor verandert de Flur in een   
   Diele (Gang naar Hal)
    Geen Durchgangszimmer. 
Ruimtelijke indeling Voornamelijk 2K- en 3K-woningen,   
   allemaal met badkamer.

Perceel   Kop van groot bouwblok; 72m x   
   112m
Grundstückfl äche 7885m2

Grundfl äche  4229m2

Brutogeschoßfl äche 21145m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,54
Geschoßfl ächezahl 2,68

Bijzonderheden Door grotere grondstukken
   evolueert het Mietshaus tot een
   Wohnanlage. Overgang van Flur   
   naar Diele. Er ontstaat complexere   
   routing. Alle woningen hebben
   badkamer. Aantal woningen met   
   Mädchenzimmer. 3K-woning (6)   
   bestaat uit 3 Berliner Zimmer. Veel   
   balkons.   

Sonnenallee

Berlin - Neukölln

1904-1906

‘Turmblock’
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Omschrijving  Mietshaus 
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Theodor Fischer
  
Stedelijke confi guratie Vrijstaand woongebouw  in open   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Woonhuis met 3 Zweispänners
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 24

Externe Ontsluiting Drie portieken met twee woningen   
   per trappenhuis
Interne Ontsluiting Minimale Flur 
Ruimtelijke indeling Op benedenverdieping 1K- en   
   2K-woningen, op bovenverdiepingen  
   2K-woningen.

Perceel   45m breed, 30m diep 
Grundstückfl äche 1350m 

Grundfl äche  36mbreed, 12 diep = 432m2

Brutogeschoßfl äche 1728m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,32
Geschoßfl ächezahl 1,28

Bijzonderheden Woningen hebben loggia aan de   
   voorzijde en balkon aan achterzijde,  
   op benedenverdieping alleen balkon.
   Wohnküchen met Spülraum. 

Camerloherstraße 62-66

München - Laim

1909
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Omschrijving  Entwickelte Mietshaus
Opdrachtgever  Berliner Spar- und Bauverein
Architect  Paul Kolb
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing op hoek van   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie L-vormig volume, samen met
   gespiegeld buurhuis U-vorm.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 1070

Externe Ontsluiting L-vormig gebouw met
   onderdoorgang naar binnenhof,   
   bestaande uit 4 Dreispänner en 1   
   tussengevoegde Zweispänner.
Interne Ontsluiting Alle woningen worden alle ruimtes   
   ontsloten met een gang, dus geen   
   Durchgangszimmer meer. 
Ruimtelijke indeling 1K en 2K-woningen

Perceel   Hoekkavel; 33m x 57m
Grundstückfl äche 1881m2

Grundfl äche  985m2

Brutogeschoßfl äche 4925m2

Geschoßzahl  5
Grundfl ächezahl 0,52
Geschoßfl ächezahl 2,62

Bijzonderheden Alle woningen hebben eigen toilet,   
   badkamer ontbreekt nog. Door de   
   plaatsing van het trappenhuis in de
    binnenhoek wordt de Berliner
   Zimmer vermeden. Deze oplossing   
    met een Dreispänner in de hoek   
   wordt standaard toegepast. 

   Alle woningen hebben balkons. Bij   
   de archetypische Dreispänner is de   
   middelste woning aan de voorzijde
   een 1K-woning met eenzijdige
    oriëntatie. De linker- en 
   rechterwoning is een tweezijdige   
   georiënteerde 2K-woning met 
   woonkamer aan de straatzijde en   
   keuken en slaapkamer aan de
    achterzijde. De Dreispänner is ook   
   zeer geschikt als hoekoplossing.

    

Haeselerstraße 1-28

Berlin - Westend

1907-1913
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Omschrijving  Wohnhof
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Heilmann & Littmann
  
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok met hofbebouwing
Gebouwconfi guratie Wooncomplex met Zweispänners en  
   Dreispänners
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 219

Externe Ontsluiting Zweispänners en Dreiispänners
Interne Ontsluiting Brede Flur 
Ruimtelijke indeling 1K-, 2K- en 3K-woningen. 

Perceel   Onregelmatig perceel tussen   
   Dreimühlenstrasse en
   Thalkirchnerstrasse; 
Grundstückfl äche max 150 diep, max 100 breed,
   oppervlakte 8059m2

Grundfl äche  4119m2

Brutogeschoßfl äche 16476m2

Geschoßzahl  4
Grundfl ächezahl 0,51
Geschoßfl ächezahl 2,04

Bijzonderheden Sommige woningen hebben loggia.
   Aparte badkamers met toilet, geen   
   separaat toilet. Bij Dreispänners zit   
   badkamer in Dunkelzone. 

Dreimühlenstraße

München - Isarvorstadt 

1909-1910

‘Dreimühlenblock’
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geminimaliseerd, waarbij de woonkamer gebruikt werd om de 

andere ruimtes te ontsluiten. Het idee van de Kabinengrundriss 

vormde voor Mies van der Rohe de basis voor zijn vrij 

indeelbare plattegronden die hij toepaste in zijn ontwerp voor 

de Weissenhofsiedlung in 1927. Dit gebouw was geconstrueerd 

met de Pfeilerbauweise en is een schoolvoorbeeld van de relatie 

tussen woningplattegrond met constructieve methode.

De belangrijkste stap in de ontwikkeling van de 

woningplattegrond was de Raumgruppengrundriss

van architect Alexander Klein. Deze Rus van Duitse afkomst 

was Stadtbaurat van Leningrad en werkte van 1920-1930 in 

Berlin. Het doel van Klein was om de Kleinwohnungsgrundrisse 

te rationaliseren door niet-productieve oppervlaktes, zoals 

verkeersruimtes, doelmatig en economisch vorm te geven. 

Hij ontwikkelde eerst de Flurlose Wohnung, waarbij hij de 

donkere ontsluitingsgang verving door een belichte voorruimte 

van de woonkamer. Daarna bedacht Klein het concept van 

de Raumgruppengrundriss, waarbij de plattegrond werd 

verdeeld in twee Raumgruppen. De eerste groep bestond uit de 

combinatie Woonkamer, eetkamer en keuken; de tweede groep 

werd gevormd door de slaapkamer, badkamer en berging. 

Voorheen werden woningplattegronden ingepast in een 

woningtype waarvan de afmetingen vooraf waren opgesteld. 

Volgens de opvattingen van Klein zou dat juist omgekeerd 

moeten zijn, bij ieder type woningplattegrond zouden de 

gebouwdiepte en gevellengte afgeleid moeten worden van het 

benodigde gebruiksoppervlak. Dit concept publiceerde hij in het 

vakblad Wasmuths Monatshefte für Baukunst, vertoond op de 

Bauausstellung 1928 en in praktijk gebracht bij woongebouwen 

in Berlijn, Leipzig en Merseburg. De Raumgruppengrundriss 

werd verder doorontwikkeld tot drie Raumgruppen, 

de Wohngruppe met westelijke orientatie en balkon, de 

Schlafgruppe met oostelijke oriëntatie en de 

Wirtschaftsgruppe (keuken, bergingen)31

ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN BERLIJN

Een nieuw tijd brak aan voor het mehrgeschossige Mietshaus, met 

nieuwe oplossingen en in een nieuwe stedebouwkundige context. 

De Gartenstadtbewegung krijgt in Duitsland voet aan de grond 

met de Berlijnse Gartenstadt Staaken als eerste voorbeeld. Naar 

aanleiding van de ideeën van de Gartenstadtbewegung wil men 

hoogbouw met laagbouw combineren om nieuwe woonwijken 

geen Mietskasernencharakter te geven. Het idee om laagbouw 

van twee bouwlagen te combineren met middelhoogbouw van 

4-5 lagen aan de randen van de wijk, is een veelgebruikt concept 

dat lange tijd tot in de jaren ’60 wordt toegepast. Volgens de 

naoorlogse bouwstandaarden werden de woningen voorzien van 

elektriciteit, gas, dubbelglas en een badkamer met tegelvloer en 

tegelwanden.29 

Tussen 1928 en 1933 werden projecten uitgevoerd met 

vooruitstrevende oplossingen voor grootstedelijke woonvormen. 

De Siemensstadt werd gekenmerkt door de diversiteit van de 

woningplattegronden en gedifferentieerde woningtypen voor de 

stadsbevolking. Deze modelwijk voor woningbouw kreeg grote 

wereldwijde bekendheid en is zelfs tot op heden een voorbeeld 

voor moderne woningbouw. 

Om de effi ciëntie in de woningbouw te vergroten en industriële 

bouwmethodes te ontwikkelen werd de Reichs-Forschungs-

Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen 

opgericht. De doelstelling was om plattegronden te ontwerpen 

voor woningen die geschikt waren om met gestandaardiseerde 

constructieve elementen gebouwd te worden. Vanwege de grote 

fl exibiliteit werd de Pfeilerbauweise (kolom-plaat constructie) 

aanbevolen.30 Een nieuw verschijnsel was de galerij als 

ontsluiting, voor het eerst toegepast door architecten Mebes 

& Emmerich in 1929 bij een woongebouw aan de Neuchateller 

Straße in Berlijn-Steglitz.

De eerste poging om effi ciëntere plattegronden te maken waren 

de Kabinengrundriss van Adolf Rading en Ludwig Hilberseimer 

uit 1920, waarbij plattegronden van passagiersschepen als 

voorbeeld dienden. Bij deze plattegronden was de Flurfl äche 

1.7 Ontwikkeling van de woningtypologie van 1918-1933
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ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN MÜNCHEN

Door het conservatieve klimaat in München na de eerste 

wereldoorlog waren de omstandigheden voor experimenten met 

woningbouw niet gunstig. In de literatuur over het Modernisme 

in München is sprake van de Münchner Stil, een soort gematigd 

Modernisme, waarin de opvattingen van het functionalisme 

gecombineerd zouden worden met traditionele elementen, die 

vooral in het exterieur van de woongebouwen tot uiting zou 

komen. De woningen in de nieuwe Siedlungen uit de jaren ‘20 

in München hebben geen platte daken zoals de voorbeelden 

uit Berlijn. De vensters zijn soms wel in het moderne, liggende 

formaat, maar hebben wel vaak nog hardstenen omlijstingen 

rond de gevelopeningen. 

Volgens Ferdinand Stracke zijn de woningplattegronden 

wel eigentijds volgens de ideeën van het Neue Bauen.33 Uit 

de selectie van dit onderzoek blijkt dat bijna alle woningen 

Zweispänner waren met normale Mittelfl urgrundrisse, ook bij 

het meest vooruitstrevende wooncomplex Postversuchssiedlung 

Arnulfstraße. De enige experimentele plattegronden zijn de 

maisonnettes van de Siedlung Friedenheim. De constructies 

van de woongebouwen in gewapend beton is eigenlijk het enige 

echt moderne kenmerk van de woningbouw in München uit deze 

periode. 

Interessanter zijn de stedebouwkundige experimenten in 

München, vooral de vijf Großsiedlungen van de bouwvereniging 

GEWOFAG. Bij deze grote woningcomplexen, bestaande uit 

blokrandbebouwing of Zeilenbauten, ontstond een nieuw 

spanningsveld in de ruimte tussen de gebouwen en in de grote 

binnenhoven, waarbij de verhouding tussen anonimiteit en 

privésfeer moeilijk vast te stellen was.34

Het concept van de Raumgruppengrundriss werd 

overgenomen door Walter Gropius en Hans Scharoun 

bij woningplattegronden voor de Siemensstadt. Gropius 

ontwierp in 1931 plattegronden waarbij Mittelfl ur en 

Pantoffelfl ur werden samengevoegd. Een andere belangrijke 

ontwikkeling was de plattegrond die Hans Scharoun in 1930 

bedacht voor het woningcomplex Jungfernheideweg in de 

Siemensstadt. Bij dit ontwerp nam de woonkamer de gehele 

ruimte in van voorgevel tot achtergevel, waarmee Scharoun 

de eerste doorzonwoning ter wereld realiseerde. Gropius en 

Scharoun publiceerden hun ideeën in 1931 in het vakblad 

Wohnung unserer Zeit. Als gevolg van deze vernieuwingen werd 

de gebouwdiepte vergroot, met hogere dichtheid tot gevolg.32

  

Afb. 1.7.2: Alexander Klein; A good house

Afb. 1.7.1: Alexander Klein; A bad house
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Afb. 1.8.1: De Panzerkreuzer van Hans 
Scharoun in de Berlijnse Siemensstadt
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1.8 Typologische analyse van de periode tot 1918-1933

Afb. 1.8.2: Het Postgebäude am Harras van 
Robert Vorhoelzer in München-Sendling
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Omschrijving  Zeilenbauten
Opdrachtgever  Berliner spar- und Bauverein
Architect  Bruno Taut
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw 
Gebouwconfi guratie Zeile met Dreispänner
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+2
Aantal woningen 18

Externe Ontsluiting Dreispänner.
Interne Ontsluiting Mittelfl ur 
Ruimtelijke indeling 1,5K-, 2K en 3K-woningen, allen met  
   badkamer en balkon

Perceel   135 x 380m = 51300m2

Dichtheid  4,6 ha / 303wo = 66wo/ha

Bijzonderheden Vooroorlogse Dreispännertype
   gecontinueerd.
   Eerste woningproject met platte   
   daken van Berlijn.

    

Bristolstraße 9-11

Berlin - Wedding

1926-1928

‘Schillerpark’
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Omschrijving  Wohnanlage
Opdrachtgever  Bernard Borst
Architecten  Bernard Borst, Oswald Bieber,
   Alwin Seifert 
  
Stedelijke confi guratie Zeilenbau in halfopen bouwblok
Gebouwconfi guratie Wooncomplex met Zweispänners
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 772

Externe Ontsluiting Zweispänners
Interne Ontsluiting Mittelfl ur die alle ruimtes ontsluit
Ruimtelijke indeling 4K-woningen. 

Perceel   1,9ha

Bijzonderheden Royale woningen met Berliner   
   Spülküchen. Hellende daken.v
 

Dachauerstraße

München - Moosach 

1924-1930

‘Borstei’
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Omschrijving  Großsiedlung
Opdrachtgever  Gehag
Architect  Bruno Taut
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw 
Gebouwconfi guratie Zweispänner
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+2
Aantal woningen 18

Externe Ontsluiting Zweispänner.
Interne Ontsluiting Diele 
Ruimtelijke indeling 2K en 3K-woningen, allen met
   badkamer en balkon

Perceel   37,1 ha / 1963wo = 53wo/ha

Bijzonderheden Vooroorlogse Zweispännertype   
   gecontinueerd.
   Modernistische hoekoplossing.

    

Parchimer Allee 67

Berlin - Neukölln

1929-1931

‘Großsiedlung Britz’
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Omschrijving  Wohnblock
Opdrachtgever  Verein zur Verbesserung der
   Wohnungsverhältnisse in München
Architect  Oskar Pixis
  
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Wooncomplex met Zweispänners en  
   Dreispänners op de hoek
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 360 gepland, alleen dit blok
   uitgevoerd.

Externe Ontsluiting Zweispänners en Dreispänners
Interne Ontsluiting Flur / Diele 
Ruimtelijke indeling 3K-woningen, balkons aan 
   binnenplaats. 

Perceel   80m x 90m = 7200m2

Bijzonderheden Woningen met onregelmatige
   plattegronden. Royaal trappenhuis.

Klugstraße

München - Gern 

1928-1929
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Omschrijving  Doppelhaus
Opdrachtgever  Gagfah
Architect  Alexander Klein
 
Stedelijke confi guratie Vrijstaand gebouw in open bouw  
   blok 
Gebouwconfi guratie Zeile met Zweispänner
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+1
Aantal woningen 4

Externe Ontsluiting Zweispänner.
Interne Ontsluiting Diele, 2 slaapkamers niet via Diele   
   ontsloten. 
Ruimtelijke indeling 4K-woningen

Bijzonderheden De raumgruppengrundriss is een   
   vooruitstrevend idee van Klein.
   De ruimtes zijn nar functie verdeeld  
   in drie Raumgruppen:
   -Raumgruppe Wohnen (met balkon   
   bij voorkeur op het westen)
   -Raumgruppe Schlafen (slaapkamers  
   met badkamer; op het oosten
   georiënteerd)
   -Wirtschaftsgruppe (keuken)

   Andere innovaties: Badkamer tussen  
   slaapkamers; Inloopkast; 
   Doorgeefl uik tussen keuken en
   eetkamer; Glazen wand tussen Diele  
   en Woonkamer.

    

Am Fischtal 90

Berlin - Zehlendorf

1929

‘Siedlung am Fischtalgrund’
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Omschrijving  Wohnblock 
Opdrachtgever  Onbekend 
Architekt  Otto Orlando Kurz
  
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Wooncomplex met Zweispänners en  
   Dreispänners op de hoek.
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 210.

Externe Ontsluiting Zweispänners en Dreispänners
Interne Ontsluiting Flur 
Ruimtelijke indeling 3K-woningen, balkons, badkamer en  
   separaat toilet. 

Perceel   95m x 105m, 1 ha.

Bijzonderheden Woningen met onregelmatige 
   plattegronden. Lange onregelmatige  
   gang.
 

Steubenplatz / Arnulfstraße

München - Neuhausen 

1928-1929
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Omschrijving  Großsiedlung
Opdrachtgever  Gemeinnützige Baugesellschaft   
   Berlin-Heerstraße
Architect  Hans Scharoun
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw 
Gebouwconfi guratie Zeile met Zweispänner
Constructie  Stütz-Decken-system 
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 4

Externe Ontsluiting Zweispänner.
Interne Ontsluiting Minimale Flur en Pantoffelgang   
   voor ontsluiting slaapkamers. 
Ruimtelijke indeling 2K-woningen

Perceel   19,3 ha / 1370wo = 71wo/ha

Bijzonderheden Vroegste voorbeeld van een
   doorzonwoonkamer  (Zweiseitig   
   belichteten Wohnraum); met aan de  
   westzijde een loggia en aan de
    oostzijde een “Blumenfenster”   
   (diepe vensterbank voor bloemen)
   Scharoun gebruikt de
   Raumgruppengrundriss van
   Alexander Klein. 

    

Junkfernheideweg 10

Berlin - Charlottenburg Nord

1929-1932

‘Siemensstadt’
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Omschrijving  Großsiedlung
Opdrachtgever  GEWOFAG
Architect  Hans Döllgast
  
Stedelijke confi guratie Strokenbouw in open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Wooncomplex met Zweispänners en  
   Dreispänners op de hoek
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 1580.

Externe Ontsluiting Zweispänners en Dreispänners
Interne Ontsluiting Mittelfl ur / Diele
Ruimtelijke indeling 3K-en 4K-woningen, sommige met   
   loggia, badkamer en separaat toilet. 

Perceel   18,7ha

Bijzonderheden Woningen met regelmatige en
   logische plattegronden.
  

Wendl-Dietrich-Straße

München - Neuhausen 

1928-1930

‘Siedlung Neuhausen’
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Omschrijving  Doppelzeile
Opdrachtgever  privat
Architect  Hans Scharoun
 
Stedelijke confi guratie Blokrandbebouwing in gesloten   
   bouwblok
Gebouwconfi guratie Zechsspänner
Constructie  Mittelwand-constructie 
Aantal woonlagen E+5
Aantal woningen 132

Externe Ontsluiting Zechsspänner.
Interne Ontsluiting Minimale Flur en Pantoffelgang. 
Ruimtelijke indeling 1K-woningen (Studios) ,
   met badkamer en Theeküchen.

Bijzonderheden Doppelzeile met ontsluiting tussen   
   de twee stroken, hoge dichtheid.
   Appartementen / studios bedoeld   
   voor 1P-huishoudens die buiten de
    deur eten, daarom geen grote
   keuken maar alleen een zgn.   
   Theeküchen. Slaapzone in de
   woonkamer.
 

    

Hohenzollerndamm 35-36

Berlin - Wilmersdorf

1929-1930
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Omschrijving  Siedlung
Opdrachtgever  GEWOFAG
Architecten  Johanna Loev & Carl Jäger
  
Stedelijke confi guratie Strokenbouw
Gebouwconfi guratie Schijven met Zweispänners
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 862

Externe Ontsluiting Zweispänners
Interne Ontsluiting Mittelfl ur / Diele
Ruimtelijke indeling 2K-woningen, met loggia, badkamer  
   en separaat toilet 

Perceel   5ha

Bijzonderheden Woningen met regelmatige en
   logische plattegronden.
  

Walchenseeplatz

München - Giesing 

1928-1930

‘Siedlung Walchenseeplatz’
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Omschrijving  Halfopen Bouwblokken
Opdrachtgever  Gehag
Architect  Bruno Taut
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw / Halfopen bouwblok   
   (U-vorm)
Gebouwconfi guratie Zweispänner
Constructie  Stütz-Decken-system
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 1145

Externe Ontsluiting Zweispänner.
Interne Ontsluiting Diele. 
Ruimtelijke indeling 2K- en 3K-woningen, driezijdig   
   belichte woonkamer, met badkamer.

Perceel   8,4 ha / 1149wo = 137wo/ha

Bijzonderheden Constructie zonder Mittelwand;   
   Driezijdig belichte woonkamer.
   Modernistisch hoekraam.
 

    

Trachtenbrodtstraße 11 & 17

Berlin - Prenslauer Berg

1929-1930

‘Siedlung Carl Legien’
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Omschrijving  Großsiedlung
Opdrachtgever  GEWOFAG
Architecten  Oscar Delisle, Bernhard Ingwersen,   
   Richard Berndl
  
Stedelijke confi guratie Strokenbouw in halfopen
   bouwblokken
Gebouwconfi guratie Schijven met Zweispänners
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 1343

Externe Ontsluiting Zweispänners
Interne Ontsluiting Mittelfl ur / Diele
Ruimtelijke indeling 2K-en 4K-woningen, met loggia,   
   badkamer met toilet 

Perceel   5ha

Bijzonderheden Woningen met regelmatige
   plattegronden.
  

Anzinger Straße u.U.

München - Ramersdorf 

1928-1930

‘Siedlung Neuramersdorf’
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Omschrijving  Zeilebau mit Laubengang
Opdrachtgever  Beamtenwohnungverein Neukölln
Architecten  Anton Brenner, Mebes & Emmerich
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw
Gebouwconfi guratie Schijf
Constructie  Stahlskelettkonstruktion
Aantal woonlagen E+2 / 3
Aantal woningen 1145

Externe Ontsluiting Galerij
Interne Ontsluiting Kleine gang, ook woonkamer als   
   ontsluiting voor keuken/slaapkamer. 
Ruimtelijke indeling 2K- en 3K-woningen, tweezijdig
   belichte woonkamer, met badkamer;  
   sommige woningen separaat toilet.

Bijzonderheden Eerste voorbeeld in Berlijn met
   galerijontsluiting; Moderne
   constructie zonder Mittelwand; 
   Woonkamer als centrum van de   
   woning, gebruikt voor ontsluiting   
   van de slaapzone.
 

    

Neuchateller Straße 19 & 20

Berlin - Steglitz

1929-1930
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Omschrijving  Siedlung
Opdrachtgever  GEWOFAG
Architecten  Bruno Biehler, Roderick Fick,
   Alwin Seifert
  
Stedelijke confi guratie Strokenbouw in open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Schijven met maisonnettes
Constructie  
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 558

Externe Ontsluiting ?
Interne Ontsluiting Steektrap dwars in de woning ge-
plaatst
Ruimtelijke indeling 4K-woningen, met keuken, woonka-
mer en separaat toilet op benedenverdieping en 3 slaapkamers 
met badkamer op bovenverdieping. 

Perceel   6,57ha

Bijzonderheden Maisonnettes, voor 1960 zelden   
   gebouwd.
  

Fürstenriederstraße u.U.

München - Laim 

1928-1930

‘Siedlung Friedenheim’
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Omschrijving  Siedlung
Opdrachtgever  Gemeinnützige Heimstättengesell  
   schaft „Primus“ mbH
Architect  Otto Rudolph Salvisberg
 
Stedelijke confi guratie Strokenbouw
Gebouwconfi guratie Schijf
Constructie  Stahlskelettkonstruktion
Aantal woonlagen E+4
Aantal woningen 30

Externe Ontsluiting Galerij
Interne Ontsluiting Kleine gang, keuken via woonkamer  
   ontsloten 
Ruimtelijke indeling 2K-woningen, half open keuken,   
   samen met woonkamer tweezijdig   
   belichte ruimte.

Perceel   14,3 ha / 1268wo = 89wo/ha

Bijzonderheden Schijf dwars over straat gebouwd, als  
   architectonisch zwaartepunt van de
    Großsiedlung Schillerpromenade   
   (beter bekend als Weiße Stadt)

 

    

Aroser Allee 154

Berlin - Reinickendorf

1929-1931

‘Weiße Stadt’
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Arnulfstraße

München - Neuhausen 

1928-1929

‘Postversuchssiedlung’

Omschrijving  Versuchssiedlung des Bayerischen   
   Post und Telegraphenverbandes.
Opdrachtgever  Reichsforschungsgesellschaft für   
   Wirtschaftlichkeit im Bau- und
   Wohnungswesen
Architecten  Robert Vorhoelzer & Walther   
   Schmidt
  
Stedelijke confi guratie Strokenbouw in halfopen
   bouwblokken
Gebouwconfi guratie Schijven met Zweispänner
Constructie  Mittelwand-constructie
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 300

Externe Ontsluiting Zweispänner
Interne Ontsluiting Mittelfl ur voor ontsluiting
   woonkamer, badkamer en 
   slaapkamer ouders. Keuken en   
   kinderslaapkamer1 via woonkamer,   
   kinderslaapkamer2  via slaapkamer   
   ouders, WC via badkamer. 
Ruimtelijke indeling 4K-woningen, met Münchner   
   Küchen, woonkamer en badkamer. 

Perceel   6,57ha

Bijzonderheden Münchner Küche
   Voorbeeld van Münchner Moderne
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Ontsluitingsvormen

Behalve de Zweispänner- en Dreispänner- types verschijnen 

vanaf midden jaren ’50 steeds meer gebouwen met 

corridorontsluiting en galerijontsluiting. In Duitsland hebben 

galerijfl ats weinig bijval gevonden; na 1962 werden galerijen 

afgeraden in de Verwaltungsvorschriften des sozialen 

Wohnungsbaus in Berlin durch öffentliche Baudarleben en 

daarna zelden meer gebruikt. Vanaf het einde van de jaren ‘60 

werd corridorontsluiting veel toegepast.37

Hoogbouw

In West-Berlijn ontstond een tekort aan bouwgrond omdat 

men de laatste groene gebieden niet wilde volbouwen. Met 

hoogbouw zou een oplossing kunnen zijn om het grondgebrek te 

compenseren. Walter Gropius had eind jaren ’20 al voorgesteld 

om met hoogbouw van 10 tot 12 verdiepingen grotere dichtheden 

te bereiken en toch Freifl ächen en Grünanlagen te behouden. 

Ludwig Hilberseimer propageerde een combinatie van laagbouw 

met hoogbouw, zoals later in het Hansaviertel gerealiseerd werd. 

In de Baupolizeilichen Richtlinien für Hochhäuser uit 1955 werd 

de hoogbouwgrens vastgelegd bij gebouwen waarvan de hoogste 

vloer van een verblijfsruimte 22m boven straatniveau ligt. Vanaf 

de jaren ’60 werden grote nieuwbouwwijken met hoogbouw in 

de buitendistricten gebouwd zoals het en Märkisches Viertel en 

de Gropiusstadt. 

Stadsvernieuwing

De woningnood in West-Berlijn was daarmee nog niet opgelost 

en mede daarom werd de aandacht vanaf midden jaren ’70 

gericht op vernieuwing van binnenstedelijke gebieden, zoals 

de invulling van Baulücken in Kreuzberg. Sindsdien was 

hoogbouw uit de gratie en werd nog voornamelijk woningen 

van 4 tot 5 lagen gebouwd. De Internationale Bauausstellung 

1984 (IBA84) stond in het teken van de stadsvernieuwing 

waarmee men de West-Berlijnse binnenstad wilde terugwinnen 

voor woningbouw. De IBA84 genereerde ook aandacht voor de 

kwaliteit van woningbestand in de woonwijken uit jaren ’20 en 

’50, dat hoognodig gerenoveerd diende te worden met onder 

meer betere thermische isolatie. 

ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN BERLIJN

Wederopbouw

De stedebouwers wilden de binnensteden wederopbouwen 

met Zeilenbauten volgens het uit de jaren ’20 stammende 

paradigma Entkernung und Durchgrünung. Uit onderzoek 

van de Berlijnse Stadtbaurat Martin Wagner bleek dat deze 

stedebouwkundige plannen geen rekening hielden met de 

nieuwe bebouwingsvormen. Het lukte hem echter niet meer 

om deze plannen te wijzigen. De wederopbouw startte met 

woningontwerpen op basis van de vooroorlogse Mietshausbau. 

Direct na 1945 werden de meeste woningen zelfs gebouwd op de 

fundamenten of muurresten van de verwoeste woongebouwen. 

Om goedkoop en snel nieuwe woningen te kunnen bouwen werd 

door architect Hans Gerlach in 1949 een onderzoek uitgevoerd 

naar Mindestraumgrößen35. 

Bij de wederopbouw werden de nieuwe ontwikkelingen van de 

woningplattegronden uit het interbellum niet toegepast, de Flur 

bleef het middelpunt van de woning. Ondanks inspanningen van 

architecten konden vernieuwende typologieën niet doorzetten in 

de jaren ‘50, voornamelijk omdat er snel en goedkoop gebouwd 

moest worden. Ook de nieuwbouw van de bezettingsmacht heeft 

geen invloed gehad op de Berlijnse typologie.

Nieuwe typologieën

De nieuwe typologische ideeën van de architecten van Bauhaus 

en Berliner Hochschulen werden wel gepresenteerd op 

tentoonstellingen en in vakpublicaties. De vele architectonische 

en bouwkundige innovaties die op de Interbau’57 werden 

getoond, zijn later wel in praktijk gebracht en zijn ook nu nog 

relevant zijn voor de moderne woningbouw.36 De Siemensstadt 

werd verder uitgebreid door met onder andere de Wohngehöfte 

van Hans Scharoun.

1.9 Ontwikkeling van de woningtypologie van 1945-1975
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Aan de Theresienstraße wordt het eerste Wohnhochhaus 

gebouwd in 1950 naar een ontwerp van de Münchner modernist 

Sep Ruf. De grootschalige woningproductie vindt plaats in de 

Großsiedlungen conform de ideeën van de Gegliederte und 

aufgelockerde stadt. In plaats van blokrandbebouwing was het 

stedelijk weefsel van deze buitenwijken geheel samengesteld 

uit de types Reihe, Zeile, Block und Punkt zodat licht, lucht en 

zon ongehinderd in de wijken kon doordringen. Als resultaat 

ontstonden buitenwijken met kwalitatief goede woningen van 

goede woonkwaliteit, maar de stedelijke kwaliteit ontbrak 

vanwege de functiescheiding en de monotone typologie. 
�  

 

Positieve uitzonderen waren de Siemenssiedlung en Parkstad 

Bogenhausen.

De Altstadt werd een Shopping-Eldorado, tegen de prijs van 

verdringing van woningen uit de binnenstad, waarbij de 

resterende woningen steeds duurder werden en op den duur 

onbetaalbaar voor de middenklasse40 

Eind jaren ’60 wordt de Großsiedlung Neuperlach uit de 

grond gestampt, een nieuw stadsdeel voor 60.000 inwoners 

op 1000 ha. In het centrum van de wijk werd een Großform 

gebouwd in de vorm van een gigantische octogoon met 8 tot 12 

verdiepingen. Deze Wohnring was bedoeld om als Bruno Tauts 

Stadtkrone te fungeren als zichtbaar baken in het centrum 

van de stad. De symboliek van de ringvorm leidde echter niet 

tot een gemeenschap gevoel onder de bewoners. Het sociale 

experiment mislukte en Neuperlach kreeg een slechte naam als 

probleemwijk.41 

Begin jaren ’70 ontstonden protesten tegen de bouw van grote 

bouwwerken en verkeerswegen in de binnenstad. Voor de aanleg 

van de Altstadtring tussen 1968 en 1972 werden gebouwen 

gesloopt die de tweede wereldoorlog doorstaan hadden. Deze 

verbouwing van de binnenstad werd later betiteld als die zweite 

Zerstörung Münchens. Het besef was ontstaan dat men moest 

bouwen naar menselijke maatstaven en er ontstond een nieuw 

maxime: Wohnbauten nicht höher als sechs Geschoße, eher vier 

Geschoße!42

Woningplattegronden

Een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de 

woningplattegrond leverde Mies Van Der Rohe in 1955 met 

zijn plattegronden voor woningen in Lafayette Park in Detroit, 

waarbij hij een sanitairkern in het midden van de woning 

plaatste, waardoor de overige ruimte vrij indeelbaar was. 

Flexibiliteit werd steeds belangrijker bij plattegronden om 

tegemoet te kunnen komen aan individuele woonwensen.

De Interbau’57 in het Hansaviertel droeg bij aan de vernieuwing 

van de woningplattegronden. Vooral Alvar Aalto’s bijdrage 

was van belang met zijn hofgrundriss, een ontwerp waarbij 

de woonkamer de kern van de woning vormde en de andere 

ruimtes een centrale als centrum van de woning. De bijdrage 

van Le Corbusier aan de Interbau’57, een Berlijnse variant van 

de Unité, leidde tot een grote populariteit bij architecten van 

maisonnettes in combinatie met corridoroplossingen.
� !

    

ONTWIKKELING VAN WONINGTYPES IN MÜNCHEN

Na de tweede wereldoorlog zijn de verschillen tussen de 

woningtypologieën en de plattegronden van Berlijn en 

München aanmerkelijk geringer. De stedebouwkundige 

ontwikkeling van beide steden verloopt volgens dezelfde 

lijnen van wederopbouwperiode naar de bouw van 

grootschalige buitenwijken om na herbezinning over te gaan op 

stadsvernieuwingsprojecten.  

Afb. 1.9.1: Plattegronden van Mies van der 
Rohe voor Lafayettepark, Detroit
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Afb. 1.10.1: Gropiushaus, Berlijn

Afb. 1.10.2: (rechts) Neuperlach, München
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1.10 Typologische analyse van de periode tot 1945-1975
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Omschrijving  Wohngebäude Interbau Finland 
Opdrachtgever  Vereinigte Lebensversicherungsan  
   stalt AG für Handel, Handwerk und   
   Gewerbe
Architect  Alvar Aalto
 
Stedelijke confi guratie Open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Scheibe
Constructie  Schüttbetonbau mit verlorener
   Schalung aus Blähtonplatten
Aantal woonlagen 8
Aantal woningen 86

Externe Ontsluiting 2 Fünfspänner met lift en
   trappenhuis
Interne Ontsluiting Kleine Flur die keuken en
   woonkamer ontsluit, woonkamer   
   als centrale ruimte (Wohnraum)   
   open gang naar slaapzone met
   badkamer en slaapkamer. 
Ruimtelijke indeling 1K, 2K-, 3K-, 4K- en 6K-woningen;   
   alle woningen met loggia.

Bijzonderheden Hofgrundriss: Centrale woonkamer  
   (met licht via loggia) die alle ruimtes  
   ontsluit. Loggia toegankelijk via   
   eetkamer, woonkamer en
    slaapkamer.
   Raumgruppengrundriss.

 

    

Klopstockstraße 30-32

Berlin - Hansaviertel

1956-1957

‘Interbau 57’
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Omschrijving  Laubenhäuser (gesloopt)
Opdrachtgever  Stadt München
Architect  Gustav Gsaenger
  
Stedelijke confi guratie Gebouwen in open bouwblok
Gebouwconfi guratie Gekoppelde Schijven
Constructie  
Aantal woonlagen E+3
Aantal woningen 91 (27m2 tot 51m2)

Externe Ontsluiting Trappenhuis tussen twee schijven,   
   per woonlaag 7 woningen bereikbaar  
   via galerij aan de hofzijde.
Interne Ontsluiting Kleine hal met toegang tot 
   woonkamer (Bij 2K-woningen ook   
   toegang tot keuken, slaapkamer via   
   woonkamer) 
Ruimtelijke indeling Eenvoudige 1K-en 2K-woningen,    
   (Einfachstwohnungen, tegen   
   minimale bouwkosten) Alle
   woningen met WC, waterkraan en   
   wasbak; 2K-woningen met keuken,
    woonkamer met doorgang naar   
   slaapkamer. In de kelder keuken   
   voor de 1K-woningen.

Bijzonderheden Oplossing voor naoorlogse
    woningnood, Einfachstwohnungen   
   gebouwd volgens
   vastgelegde standaard.
  

Gubestraße

München - Moosach 

1951-1952
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Omschrijving  Wohngebäude Interbau 
Opdrachtgever  Terrassenhaus-Bau-GmbH
Architect  Gustav Hassenpfl ug
 
Stedelijke confi guratie Open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Punkthaus
Constructie  Betonwandscheiben und
   Betonstützen mit vorgefertigten   
   Außenwandelementen
Aantal woonlagen E+15
Aantal woningen 76

Externe Ontsluiting Fünfspänner, 2 liften en
   veiligheidstrappenhuis
Interne Ontsluiting Kleine Flur en Pantoffelfl ur 
Ruimtelijke indeling 2K- en 3K-woningen; keuken,
   badkamer en toilet op vaste plaats,   
   de overige ruimtes fl exibel in te   
   delen. Standaardversie met
    wintertuin.

Bijzonderheden Door grote overspanning van de   
   vloerdelen is een fl exibele
    indeling mogelijk, zie 6 varianten:
   A: Vierbettentyp (Familie met 2   
   kinderen) 2 slaapkamers,
    Freizeitraum, Frühstückbar
   B: Vierbettentyp (Familie met 2   
   kinderen) 2 slaapkamers, grote
   eetkamer
   C: Sechsbettentyp (Familie met 4   
   kinderen) 2 slaapkamers, uitklapbed  
   voor ouders in woonkamer
   D: Zweibettentyp (2 personen) 1   
   slaapkamer, eetkamer en grote
    woonkamer
   E: Zweibettentyp (2 personen ) 1   
   slaapkamer en spreekkamer met   
   wachtkamer voor Praktijkwoning
   F: Vierbettentyp (Familie met 2   
   kinderen) 2 slaapkamers en
   Wintertuin (Normaltyp)

 

    

Bartning Allee 9

Berlin - Hansaviertel

1956-1958

‘Interbau 57’
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Omschrijving  Wohnhochhaus  
Opdrachtgever  Onbekend
Architect  Sep Ruf
  
Stedelijke confi guratie Vrijstaand gebouw op hoek van   
   gesloten blok
Gebouwconfi guratie Schijf
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen E+7
Aantal woningen 42

Externe Ontsluiting Twee trappenhuizen met lift die   
   ieder drie woningen per verdieping   
   ontsluiten. 
Interne Ontsluiting Lange gang die de meeste ruimtes   
   ontsluit, bij 1 tyoe is woonkamer via  
   keuken ontsloten, bij 1 type zijn 2   
   slaapkamers via woonkamer
    bereikbaar.
Ruimtelijke indeling 3K-woningen, keuken, badkamer,   
   woonkamer en 2 slaapkamers. 

Bijzonderheden Eerste Wohnhochhaus van 
   München. Doorlopende balkons aan  
   de voorzijde.  

Theresienstraße 46-48

München - Maxvorstadt 

1951-1952
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Omschrijving  Unité d’Habitation, Typ Berlin;  
Opdrachtgever  Heilsberger Dreieck-Grundstücks   
   AG
Architecten  Le Corbusier, André Wogenscky
 
Stedelijke confi guratie Open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Scheibe
Constructie  Stahlbetonschottenbau
Aantal woonlagen 17
Aantal woningen 530

Externe Ontsluiting Vertikaal: 3 liften, 4 trappenhuizen;  
   horizontaal: 9 Corridors
Interne Ontsluiting Kleine Flur die keuken en 
   woonkamer ontsluit, trap in
   woonkamer naar slaapzone met   
   badkamer en slaapkamer(s) 
Ruimtelijke indeling 1K, 2K-, 3K-, 4K- en 6K-woningen;   
   alle woningen met loggia.

Bijzonderheden Flexibele indeling, zie 6 varianten:
   A: Appartement B2;
   1K-woning (1-2 personen)
   B: Appartement C2 supérieur;  
   2K-woning (1-2 personen)
   C: Appartement E1 supérieur;   
   4K-woning (4-6 personen)
   D: Appartement E1 intérieur;   
   4K-woning (4-6 personen)
   E: Appartement E2 supérieur;   
   4K-woning (4-6 personen)
   F: Appartement G2 intérieur;   
   6K-woning (6-10 personen)

 

    

Reichssportfeldstraße 16

Berlin - Westend

1956-1959

‘Corbusier Haus, Interbau 57’
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Omschrijving  Sternhäuser  
Opdrachtgever  SIWOGE (Siemens
   Wohnungsgesellschaft mbH)
Architect  Emil Freymuth
  
Stedelijke confi guratie Vrijstaand gebouwen (Punkthäuser   
   en Zeilen) in parkachtige omgeving   
   (auf der grünen Wiese)
Gebouwconfi guratie Sterfl at / stroken
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen Sternhäus E+16 / Scheibe E+4
Aantal woningen 528 totaal

Externe Ontsluiting Sterfl at: trappenhuis met 2 liften   
   voor drie woningen per verdieping.
   Schijf: Zweispänner  
Interne Ontsluiting Gang die alle ruimtes ontsluit.
Ruimtelijke indeling 3K-woningen, keuken, badkamer,   
   woonkamer en 2 slaapkamers, royale 
   balkons. 

Perceel   15,7ha

Bijzonderheden Enige Westduitse Siedlung die op   
   de wereldtentoonstelling in Brussel   
   1958 getoond werd.
   Müllschlucker, Fernheizwerk,
   Centrale antenne. 
   Bij Zweispänner is de badkamer in   
   de Dunkelzone geplaatst. 

Schuckertstraße

München - Obersendling 

1952-1954

‘Siemenssiedlung’
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Omschrijving  Wohngehöfte
Opdrachtgever  GSW
Architect  Hans Scharoun
 
Stedelijke confi guratie Open bouwblokken
Gebouwconfi guratie Scheibe
Constructie  Beton-Mauerwerk
Aantal woonlagen 8
Aantal woningen 530

Externe Ontsluiting Vierspänner met trappenhuis,   
   Sechsspänner met lift en
   trappenhuis, 2 woningen aan galerij.
Interne Ontsluiting Grote Flur die alle ruimtes ontsluit,   
   verbinding tussen keuken en
    eetkamer.  
Ruimtelijke indeling 1K, 2K-, 3K-, 4K-woningen; alle   
   woningen met loggia.

Bijzonderheden Organische plattegronden.
   Keuken met doorgang naar
   eetkamer, eetkamer in verbinding   
   met woonkamer. Woningtype met   
   Spielfl ur voor de kinderkamers.

 

    

Heilmannring 62a-c

Berlin - Charlottenburg

1958-1960

‘Siedlung Charlottenburg Nord’



71

Omschrijving  Hochhäuser en Scheiben  
Opdrachtgever  GEWOG Hamburg 
Architekten  Franz Ruf (stedebouw)
   Helmut von Werz (T-förmige Hoch  
   häuser en scheiben)
   Overige bebouwing: Franz Ruf,   
   Johannes Ludwig, Matthä Schmölz,  
   Hans Knapp-Schachleiter
  
Stedelijke confi guratie Vrijstaand gebouwen (Punkthäuser   
   en Zeilen) in parkachtige omgeving
Gebouwconfi guratie Sterfl at / stroken
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen Sternhaus E+14/ Scheibe E+4
Aantal woningen 2150
Orientatie  Eenzijdig / Tweezijdig / driezijdig.

Externe Ontsluiting T-fl at: trappenhuis met 2 liften voor  
   7 woningen per verdieping.
   Schijf: Dreispänner  
Interne Ontsluiting T-fl at:  Gang die keuken en
   woonkamer ontsluit, pantoffelgang   
   voor slaapkamers.
Ruimtelijke indeling 3K-woningen, keuken, badkamer,   
   woonkamer en 2 slaapkamers, royale  
   balkons. 

Perceel   21,2ha

Bijzonderheden Aantal plattegronden met zgn.
   Amerikanische Lösungen: minimale  
   verkeersruimte, de woonkamer
   ontsluit keuken/eetkamer en 
   slaapkamers (via pantoffelgang) 

Buschingstraße

München - Bogenhausen 

1954-1956

‘Parkstadt Bogenhausen’
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Omschrijving  Woongebouw 
Opdrachtgever  GeSoBau / DeGeWo
Architect  Karl Fleig
 
Stedelijke confi guratie Siedlung
Gebouwconfi guratie Raumbildende Struktur
Constructie  Mauerwerksbauten
Aantal woonlagen 4-8
Aantal woningen 283

Externe Ontsluiting Fünfspänner met lift en trappenhuis
Interne Ontsluiting L-vormige Flur die alle ruimtes
   ontsluit, verbinding tussen eetkamer  
   en woonkamer 
Ruimtelijke indeling 2K-, 3K--woningen; alle woningen   
   met loggia.

Bijzonderheden Kernwoning: Keuken, badkamer en   
   toiletten samen in het midden van   
   de woning geplaatst.
   L-vormige gang geeft toegang tot   
   woonzone enerzijds en slaapzone   
   anderzijds.
   Keuken toegankelijk via woonkamer  
   en gang, zodat rondgang ontstaat.

 

    

Wilhelmruher Damm 187-215

Berlin - Wittenau

1965-1966

‘Märkisches Viertel’
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Omschrijving  Hochhäuser Max und Moritz
Opdrachtgever  Baufi nanz, Dr. Bullmer und
   Rüttenauer GmbH und Co KG  
Architecten  Jürgen von Gagern & Udo von der   
   Mühlen
  
Stedelijke confi guratie Punkthäuser op kavel aan de
   stadsrand
Gebouwconfi guratie Torenfl at
Constructie  Gewapend beton / Schottenbauart
Aantal woonlagen E+12
Aantal woningen 130 

Externe Ontsluiting Fünfspänner: Trappenhuis met 2   
   liften voor 5 woningen per 
   verdieping.  
Interne Ontsluiting Grote Diele die alle ruimtes ontsluit
Ruimtelijke indeling 1K-, 2K, 3K en 4K-woningen met   
   loggias. 

Bijzonderheden In 4K-woning zijn
   kinderslaapkamers onderling
   verbonden met woonkamer via grote  
   schuifdeuren. Grote Diele die als   
   eetkamer gebruikt kan worden.

 

Springerstraße

München - Solln 

1965-1966

‘Max und Moritz’
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Omschrijving  Hochhaus 
Opdrachtgever  GeSoBau / DeGeWo
Architect  Oswald Mathias Ungers
 
Stedelijke confi guratie Siedlung
Gebouwconfi guratie Raumbildende Struktur
Constructie  Beton-Mauerwerksbau
Aantal woonlagen 12-14
Aantal woningen 1305

Externe Ontsluiting Fünfspänner met 2 liften en
   trappenhuis
Interne Ontsluiting Flur die Küchenturm en woonkamer  
   ontsluit, Schlafturm via woonkamer. 
Ruimtelijke indeling 1K, 2K- en 3K--woningen; alle
   woningen met 1 of 2 loggias,
   L-vormige woonkamer.

Bijzonderheden Functionele indeling
   (Raumgruppengrundriss)
   Küchenturm met keuken,
   gastentoilet en bergruimte;
   Schlafturm met badkamer, toilet en   
   slaapkamers. 
   L-vormige woonkamer met 
   tweezijdige orientie; eethoek in 1   
   vleugel, zithoek in andere vleugel.

 

    

Wilhelmruher Damm 152-158

Berlin - Wittenau

1967-1969

‘Märkisches Viertel’
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Baslerstraße

München - Forstenried 

1965-1969

‘Siedlung Neuforstenried’

Omschrijving  Punkthaus
Opdrachtgever  GEWOFAG  
Architect  Stadtplanungsamt
  
Stedelijke confi guratie Punkthäuser op kavel aan de 
   stadsrand
Gebouwconfi guratie Torenfl at
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen E+8
Aantal woningen 2412 

Externe Ontsluiting Vierspänner: Trappenhuis met liften  
   voor 4 woningen per verdieping.  
Interne Ontsluiting 3K-woningen: Flur die alle ruimtes   
   ontsluit
   4K-woning:  Grote Diele die keuken  
   en woonkamer ontsluit,
   pantoffelgang met toegang tot 3   
   slaapkamers.
Ruimtelijke indeling 3K en 4K-woningen met balkons. 

Bijzonderheden 
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Omschrijving  Wohnhochhaus
Opdrachtgever  GSW
Architect  Hans Scharoun
 
Stedelijke confi guratie Siedlung
Gebouwconfi guratie Raumbildende Struktur
Constructie  Stahlbetonbau
Aantal woonlagen 20
Aantal woningen 530

Externe Ontsluiting Dubbele Achtspänner met 2 liften en  
   trappenhuis,horizontaal via galerij.
Interne Ontsluiting Grote onregelmatige Flur met
   Essdiele en bij Typ A ook Spieldiele.
Ruimtelijke indeling 1K, 2K-, 3K-, 4K-woningen; alle   
   woningen met balkon.

Bijzonderheden Organische plattegronden.
   Essdiele en Spieldiele 

 

    

Zabel-Krüger-Damm 50-52

Berlin - Waidmannslust 

1969-1971
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Rainfarnstraße 9

München - Hasenbergl 

1968-1970

Omschrijving  Wohnhochhaus
Opdrachtgever  Neue Heimat & GWG  
Architect  Sepp Pogadl
  
Stedelijke confi guratie Punkthäuser op kavel aan de
   stadsrand
Gebouwconfi guratie Torenfl at
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen E+6
Aantal woningen 8800 

Externe Ontsluiting Vierspänner: Trappenhuis met liften  
   voor 4 woningen per verdieping.  
Interne Ontsluiting Flur die alle ruimtes ontsluit
Ruimtelijke indeling 2K-, 3K en 4K-woningen met
   balkons. 

Bijzonderheden 
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Omschrijving  Großform
Opdrachtgever  Gehag
Architecten  Walter Gropius & The Architects   
   Collaborative
 
Stedelijke confi guratie Siedlung
Gebouwconfi guratie Raumbildende Struktur
Constructie  Stahlbetonfertigteilbau / System   
   Allbeton
Aantal woonlagen 17-18
Aantal woningen 506

Externe Ontsluiting Dreispänner, vierspänner en
   Fünfspänner met 2 liften en
   trappenhuis,horizontaal via corridor.
Interne Ontsluiting Diele of Flur die alle ruimtes
   ontsluit, verbinding tussen eetkamer  
   en woonkamer.
Ruimtelijke indeling 1K, 2K-, 3K-, 4K-woningen; alle   
   woningen met balkon.

Perceel   30.000m2

Bijzonderheden Großform; Rationele plattegronden.
  

 

    

Lipschitzallee 43-49

Berlin - Buckow / Rudow

1972

‘Gropiushaus’
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Theodor-Heuss-Platz

München - Neuperlach 

1974-1978

‘Wohnring’

Omschrijving  Großform
Opdrachtgever  Neue Heimat Bayern  
Architecten  Bernt Lauter, Manfred Zimmer
  
Stedelijke confi guratie Großsiedlung met Punkthäuser en   
   Zeilen
Gebouwconfi guratie Zeilen / Mehrfach geknickten Zeilen
Constructie  Gewapend beton
Aantal woonlagen E+8 (scheibe) 
Aantal woningen 1600 

Externe Ontsluiting Scheibe: Zweispänner met lift
   Mehrfach geknickten Zeilen: 
   Zweispänner met lift
Interne Ontsluiting Flur met Essdiele die samen alle   
   ruimtes ontsluiten
Ruimtelijke indeling 3K en 4K-woningen met balkons. 

Bijzonderheden Stedenbouw: concept Wohnring
   Essdiele: centrale verkeersruimte   
   met toegang tot balkon, die als 
   eetkamer gebruikt kan worden. 
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Sanitaire ruimtes: Begin 19e eeuw hadden de woningen geen 

toilet of badkamer, alleen collectieve toiletten op de binnenplaats 

achter de woning (Hoftoilet). Na de komst van de riolering 

werden toiletten op de trapbordessen geplaatst (Podesttoilet) 

voor gezamenlijk gebruik. Later kregen de woningen een eigen 

toilet in een kastruimte (Schranktoilet) middenin de woning, 

die daarna vanwege betere ventilatiemogelijkheden aan de 

hofzijde gepositioneerd werden. In de 20e eeuw werden de 

arbeiderswoningen voor het eerst uitgerust met een badkamer 

samen met toilet, na de oorlog werd een separaat toilet gangbaar.

    

Buitenruimtes: Bij de eerste arbeiderswoningen ontbraken de 

privébuitenruimtes, op het einde van de 19e eeuw werden de 

duurdere huurhuizen voorzien van een balkon. In de jaren ’20 

ontstonden inpandige balkons (loggia’s).

Plattegronden: De klassieke Mittelfl urgrundriss 

evolueerde via de Zentralfl urgrundriss, 

Kabinengrundriss,Raumgruppengrundriss tot een Flurlose 

Grundriss. In de 2e helft van de 20e eeuw ontstonden diverse 

varianten, de Hofgrundriss, Atriumgrundriss, Grundriss 

mit zentrale Installationseinheiten en de Grundriss mit 

nutzungsneutrale Räume.

Verschillen

Bovenstaande ontwikkelingen gelden voor beide steden maar 

vooral in de eerste periode tot 1914 zijn er een aantal verschillen 

tussen de woningtypes van Berlijn en München aan te duiden. 

De woningen in Berlijn hadden vaak twee zijvleugels die 

de binnenplaats omzomen, terwijl in München de centrale 

middenvleugel vaker voorkwam. Kenmerkend voor Berlijn was 

de zgn. Berliner Zimmer, vaak gebruikt als Durchgangszimmer 

voor de ontsluiting van de zijvleugels. De Durchgangszimmer 

kwam in Munchen ook voor in de vorm van kamers enfi lade, in 

plaats van een gang als verkeersruimte. 

De studie van de 48 geselecteerde woongebouwen uit Berlijn 

en München heeft een grote hoeveelheid feitenmateriaal 

opgeleverd, dat geleid heeft tot onderstaande beschouwingen.

GEBOUWKENMERKEN

Gebouwontsluiting: Het Vierspännertyp evolueerde via de 

Zweispänner tot de meest economische vorm, de Dreispänner. 

Eind jaren ‘20 verschenen de eerste galerijfl ats, in de jaren ’60 

kwam corridorontsluiting in zwang. Tegenwoordig komen alle 

ontsluitingstypes voor al dan niet in combinatievormen.

Ontsluiting binnen de woning: De smalle gang (Flur) die 

fungeerde als woningentree en als ontsluiting voor de overige 

kamers, werd in de jaren ‘20 een stuk breder (Diele) en in de 

naoorlogse tijd nog verder vergroot (Essdiele) zodat de ruimte 

veranderde van enkel verkeersruimte tot verblijfsruimte. 

Keuken: In het midden van de 19e eeuw was de keuken een 

ruimte met een kolenfornuis, zonder water toe- en afvoer. Door 

de aanleg van waterleiding en riool werd deze ruimte uitgebreid 

met een Spulküchen. In de jaren ‘20 werd in München 

geëxperimenteerd met een woonkeuken naar Rijnlands 

model (Münchner Küche) terwijl in Berlijn de keuken soms 

geminimaliseerd werd (Theeküche). In de 2e helft van de 20e 

eeuw werd de gecombineerde keuken met eetkamer populair.

Woonkamer: Aanvankelijk bestonden de arbeiderswoningen 

naast een keuken uit slechts één ruimte, de Stube met 

slaapplaatsen in een alkoof. In de 2e helft van de 19e eeuw 

kregen de arbeiderswoningen een kleine woonkamer met 

eenzijdige belichting. Eind jaren ’20 ontstond de tweezijdig 

belichte rechthoekige woonkamer (doorzonwoning), na de 

oorlog verschenen ook L-vormige woonkamers.

Slaapkamers: Uit de alkoof als slaapruimte ontstond een aparte 

ruimte als gezamenlijke slaapkamer voor het hele gezin, later 

gesplitst in eigen slaapkamers voor ouders en kinderen.

 

1.11 Bevindingen onderzoeksmateriaal
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Periode 1945-1975

In de derde periode waren de verschillen tussen Berlijn en 

München vrij gering. Waar voorheen de architecten meestal 

regionaal werkten, ontstonden na de oorlog architectenbureaus 

die landelijk actief waren, waardoor regionale verschillen 

kleiner werden. 

Dichtheid

Uit de selectie van de voorbeelden uit beide steden die voor de 

analyse gebruikt zijn blijkt dat de dichtheid in Berlijn voor 1914 

hoger was. Mogelijke oorzaken zijn de grotere bevolkingsdruk 

en het grotere formaat van de bouwblokken en kavels. Over de 

rol van de bouwondernemers en de bouwverordening is niets 

met zekerheid te zeggen. De hoogste dichtheid werd in Berlijn 

bereikt met de Blokrandbebouwing uit de Gründerzeit, met een 

GFZ tussen 3 en 3,5. De woningdiepte in München was groter 

maar de breedte was kleiner dan in Berlijn, waardoor het GRZ 

ongeveer gelijk was. Het GFZ in München was lager doordat 

de meeste woongebouwen in München vier bouwlagen telden, 

een verdieping lager dan in Berlijn gebruikelijk was. Ook heeft 

München geen grote Mietskasernen gekend heeft zoals de 

Meyer’s Hof in Berlijn. Vanaf 1920 wordt dichtheid veel lager, 

met een GFZ tussen 1 en 1,5, vanwege de opkomst van nieuwe 

typologieën zoals Zeilenbauten in plaats van de gebruikelijke 

blokrandbebouwing. Vanaf de jaren ’70 stijgt het GFZ in de 

binnensteden weer door verdichtingsprojecten in het kader van 

de stadsvernieuwing.

Vanuit het oogpunt van het thema dichtheid is de Dunkelzone 

in München een zeer belangrijk verschil. Door de grotere diepte 

van de woningen in München ontstond een zone middenin de 

woning met onvoldoende daglichttoetreding, die gebruikt werd 

voor alkoven, kastruimte, bergingen en ontsluitingsgangen, een 

oplossing die bij hedendaagse appartementen vrijwel standaard 

is. Door de Dunkelzone hadden de woningen in München een 

groter vloeroppervlak en een hogere dichtheid. 

De woningen in München waren meestal dieper en smaller 

dan de Berlijnse woningen, waardoor de gang in de woningen 

vaak haaks op de Mittelwand staat, met een andere ruimtelijke 

confi guratie als gevolg.

Periode 1918-1933

De tweede periode van 1918-1933 stond in het teken van de 

Berliner Moderne en de Münchner Moderne, waarbij de Berlijnse 

Avant-garde architecten vele nieuwe ideeën introduceerden op 

het gebied van woningplattegronden, gebouwtypologieën en 

gevelontwerpen. Op enkele uitzonderingen na vertoonden de 

woningen in München uit deze periode weinig vernieuwing; 

alleen het werk van de modernist Robert Vorhoelzer verdient 

speciale vermelding. De appartementengebouwen in Berlijn 

hadden vrijwel allemaal modernistische, platte daken, waar de 

Münchner gebouwen nog met de traditioneel hellende daken 

gedekt waren.
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Conclusie vergelijking Berlijn - München

De vergelijking tussen dichtheid en woningtypologie van Berlijn 

en München is uitgevoerd door literatuuronderzoek en door het 

analyseren van een selectie gemaakt van 48 woongebouwen. 

In de eerste periode tot 1914 was er verschilde het GRZ van 

beide steden weinig, maar was het GFZ in Berlijn hoger. In de 

tweede periode van 1918-1933 daalde het GFZ in beide steden 

tot ongeveer dezelfde waarden tussen 1 en 1,5. Het verschil 

tussen de Berliner Moderne en de Münchner Moderne is wel 

aan toonbaar bij de woningplattegronden en vormgeving van 

het exterieur. De vergelijking in de derde, naoorlogse periode 

laat zien dat ook deze verschillen zijn verdwenen. De innovaties 

die in Berlijn ontstaan, krijgen snel navolging in München. 

Dichtheidsfactoren

Om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn 

op de dichtheid van gebouwen is gekeken naar de rol 

van de economische motieven, de bouwwetgeving en de 

kavelafmetingen. De particuliere investeerders streefden 

naar de grootst mogelijke vloeroppervlakte op een kavel om 

daarmee de winst te maximaliseren. Bij woongebouwen die 

door niet-commerciële bouwverenigingen ontwikkeld zijn 

was de dichtheid niet lager, vanwege de ideële motieven om de 

woningnood te verlichten. 

De andere twee factoren hadden een remmende werking op de 

dichtheid. Door de bouwverordening werd het GRZ beperkt, 

door een maximum percentage in te stellen voor het te bebouwen 

oppervlak van de kavel. Vaak werd er ook een maximum 

opgegeven voor de bouwhoogte of het aantal verdiepingen. 

Door de bepalingen van de Abstandsfl ächen werd de minimale 

afstand tussen gebouwen vastgelegd in regelgeving waardoor de 

dichtheid werd beperkt. De kavelafmetingen speelden een rol 

door de typologische mogelijkheden op grotere kavels, waardoor 

het grondstuk effi ciënter gebruikt kon worden.

Dichtheid meten 

De geschiktste manier om dichtheid te becijferen hangt af van 

het schaalniveau. Voor stedebouwkundige doeleinden kan het 

inwonersaantal per vierkante kilometer berekend worden, of 

het aantal woningen per hectare. Om de bebouwingsdichtheid 

te meten is het Geschoßfl ächenzahl geschikt, de verhouding 

tussen het brutovloeroppervlak en de oppervlakte van het 

grondstuk. 

Rol van de plattegronden op dichtheid

Vanwege de fi nancierbaarheid en de betaalbaarheid van 

huurwoningen is een effi ciënte woningplattegrond van 

groot belang. De traditionele Mittelfl urgrundriss werd 

gerationaliseerd tot de Flurlose Grundriss. 

1.12  Samenvatting en conclusie onderzoeksfase 1

Afb. 1.12.1: Verdichtingsstrategieën voor 
München
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Dichtheidsfactoren

Het vergelijkend onderzoek laat zien dat de dichtheid voor onder 

meer bepaald wordt door de factoren type, bouwwetgeving 

en de kavelafmetingen. Een vierde factor is in de 1e fase 

onderbelicht gebleven: de afmetingen zoals de gebouwdiepte 

en de verdiepingshoogte. Om alle variabelen te toetsen bij het 

modelmatig onderzoek worden twee modellen opgesteld. 

Lineair programmeren

De basis van de twee modellen is lineaire programmering met 

vier variabelen, waarbij de drie inputvariabelen een onderlinge 

correlatie hebben, en de vierde outputvariabele, de dichtheid, 

gemaximaliseerd wordt. De input- en outputvariabelen bestaan 

lineaire relaties, die worden vastgelegd in een rekenblad, ofwel 

een Excel-sheet. De resultaten kunnen in tabellen en grafi eken 

worden gepresenteerd.

Twee modellen

In het eerste model worden zes types geabstraheerd met 

standaard gebouwafmetingen, waarna het aantal verdiepingen 

als inputvariabele wordt gebruikt. De Abstandsfl ächen 

hangen rechtstreeks af van deze hoogte, waarna de twee 

outputvariabelen GRZ en GFZ uitgerekend kunnen worden.

Bij het tweede model wordt het hoftype onderzocht, met de 

twee inputvariabelen, de afmetingen van het grondstuk en het 

aantal verdiepingen. Omdat het hoftype gesitueerd wordt in een 

binnenstedelijke omgeving, is de factor Abstandsfl ächen niet 

aanwezig in het model. De dimensionering van de binnenplaats 

is afhankelijk van de gebouwhoogte. Als de afmetingen van de 

binnenplaats bekend zijn, kan de gebouwdiepte uitgerekend 

worden, waarna met deze gegevens de twee outputvariabelen 

GRZ en GFZ berekend worden. 

FASE 2  MODELMATIG ONDERZOEK

2.1 Uitgangspunten

Afb. 2.1.1: Lineair programmeren
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Het brutovloeroppervlak per woning wordt vermenigvuldigd 

met het aantal woningen per bouwlaag dat karakteristiek is voor 

ieder type, zodat het totale bruto oppervlak per bouwlaag per 

type bekend is. Daarmee kan voor alle zes types realistische 

gebouwdieptes en gebouwbreedtes afgeleid worden. 

Verdiepingshoogte

De gebouwhoogte is van belang om de Abstandsfl ächen uit 

te rekenen, en is het product van het aantal verdiepingen en 

de verdiepingshoogte. Volgens de Bayerische Bauordnung 

bedraagt de netto verdiepingshoogte van verblijfsruimtes 

minimaal 2,40m. Samen met een verdiepingsvloer van 30cm, 

bestaande uit een constructievloer van 20cm en een dekvloer 

met afwerkingslaag van 10cm, wordt de bruto verdiepingshoogte 

minimaal 2,7m. In het model is de bruto verdiepingshoogte 

bepaald op 3m.

UITGANGSPUNTEN

Het model bevat zes typologieën: een schijf met Zweispänners, 

een schijf met Dreispänners, een galerijfl at, een corridorgebouw, 

een woontoren met Vierspänners en een woontoren met 

Zechsspänners. Alle gebouwen hebben platte daken. De 

woningen hebben een netto vloeroppervlak van 90m2.

Geschoßfl ächenfaktor

Bij elke type hoort een zgn. Geschoßfl ächenfaktor (verhouding 

tussen netto en bruto woonoppervlakte) die uit de uit literatuur 

overgenomen is.43 De afmetingen van de modelgebouwen zijn 

afgeleid van een standaardwoningoppervlakte van 90m2, een 

standaardverdiepingshoogte van 3m.

2.2 

Ontsluitingsvorm Geschoßfl ächenfaktor Netto oppervlakte Bruto oppervlakte

2-, 3-, 4-Spänner (zonder lift) 1.3 – 1.33 90m2 120m2

6-Spänner (met lift) 1.44 90m2 128m2

Laubengang 1.55 90m2 140m2

Innengang 1.67 90m2 150m2

 

Gebouwtype Aantal woningen

 per bouwlaag

Bruto oppervlak 

per bouwlaag

Gebouwdiepte Gebouwbreedte

schijf met Zweispänners 2 240m2 10m 24m

schijf met Dreispänners 3 360m2 12m 30m

galerijfl at 10 1400m2 14m 100m

corridorgebouw 8 1200m2 20m 60m

woontoren met Vierspänners 4 480m2 20m 24m

woontoren met Zechsspänners 6 768m2 24m 32m
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Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluß der 

Wand.

Art. 6 (4)  Die Tiefe der Abstandsfl ächen beträgt 1 H, mindestens 

3 m. 

In Kerngebieten genügt eine Tiefe von 0,50 H, mindestens 3 

m, in Gewerbe- und Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, 

mindestens 3 m.

In Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, können 

geringere Tiefen als nach Satz 1, jedoch nicht weniger als 3 m, 

gestattet werden, wenn die Nutzung des Sondergebiets dies 

rechtfertigt.

Abstandsfl äche 16m Privileg:

Art. 6 (5) 1 Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m 

Länge genügt als Tiefe der Abstandsfl äche die Hälfte der 

erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht in 

Kerngebieten und Gewerbe- und Industriegebieten. 

Art. 6 (5) 2 Wird ein Gebäude mit einer Außenwand an eine 

Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine 

Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei Außenwänden an 

Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwenden; 

Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsfl ächen, 

öffentlichen Grünfl ächen und öffentlichen Wasserfl ächen 

bleiben hierbei unberücksichtigt.

[1 Außenwand an Grenze > 1 Wahlmöglichkeit - 2 Außenwände 

an Grenze > keine Wahlmöglichkeit]

Art. 6 (5) 3 Aneinandergebaute Gebäude sind wie ein Gebäude 

zu behandeln.

Art. 6 (7) In die Abstandsfl äche werden abweichend von Absatz 

(2) öffentliche Verkehrs-, Grün- und öffentliche Wasserfl ächen 

zur Hälfte angerechnet.

ABSTANDSFLÄCHE

Voor de factor bouwwetgeving is uitgegaan van de Duitse 

Musterbauordnung en de Bayerische Bauordnung. De 

Abstandsfl ächen bepalen de minimale afstand tussen twee 

gebouwen en worden berekend met de gebouwhoogte. Daardoor 

kunnen de afmetingen van het benodigde grondstuk (GRF) 

berekend worden, waarna de dichtheid, uitgedrukt in het 

Geschoßfl ächezahl (GFZ) bekend is. 

Bij de berekeningen zijn de regels in acht genomen voor de 

Abstandsfl ächen van woningen binnen en buiten het Kerngebiet, 

een Duitse term waarmee ongeveer het gebied van het 

stadscentrum wordt aangeduid. Eerdere bouwverordeningen 

werkten met begrippen Grenzabstände en Fensterabstände.

  

Voor de volledigheid worden de regels met betrekking op de 

Abstandsfl ächen volgens de Bayerische Bauordnung onvertaald 

gegeven
" "

: 

Art. 6 (1) 1 Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 

Abstandsfl ächen von oberirdischen baulichen Anlagen 

freizuhalten.

Art. 6 (1) 2 Vor Außenwänden an Grundstücksgrenzen ist keine 

Abstandsfl äche erforderlich, wenn nach planungrechtlichen 

Vorschriften an die Grenze gebaut werden muß oder gebaut 

werden darf.

Art. 6 (2) 1 Die Abstandsfl ächen müssen, soweite sie sich 

nicht auf Nachbargrundstücke erstrecken dürfen, auf dem 

Grundstück selbst liegen.

Art. 6 (2) 2 Die Abstandsfl ächen dürfen sich nicht überdecken; 

das gilt nicht für Außenwände, die in einem Winkel von mehr 

als 75 Grad zueinander stehen.

Art. 6 (3) 1 Die Tiefe der Abstandfl ächen bemißt sich nach der 

Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen.

Art. 6 (3) 2 Als Wandhöhe gilt das Maß von der natürlichen 

oder festgelegten Geländeoberfl äche bis zum Schnittpunkt der 
Afb. 2.2.1:  Abstandsfl ächen regelung der 
Bayerische Bauordnung
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Abstandsfl ächen modelleren

Volgens de Duitse Musterbauordnung geldt Abstandsfl äche 

= 0,4H in woongebieden, minimaal 3m. De Abstandsfl äche-

faktor (waarmee de gebouwhoogte H vermenigvuldigd wordt) 

varieert sterk per Bundesland. Het Schmalseitenprivileg (16m 

Privileg) is in 2002 in de Musterbauordnung afgeschaft, maar 

geldt wel nog in Beieren. Voor kleine gebouwen (bv. Garages) 

zijn Abstandsfl äche niet van toepassing.

Alle gebouwtypes in het model hebben platte daken, dus geldt 

dat de diepte van de Abstandsfl ächen 1H is, met een minimum 

van 3m. Voor een buitenmuur op de grens van het grondstuk 

ligt, zoals een brandmuur, geldt volgens Art. 6 (1) 2 dat T=0, dus 

geen Abstandsfl ächen. 

Voor het Kerngebiet, waar de Altstadt toebehoort, geldt dat de 

diepte van de Abstandsfl ächen 0,50H, met een minimum van 

3m. De Abstandsfl äche in het Kerngebiet mogen voor de helft 

in de openbare ruimte liggen, zonder elkaar te overlappen. In 

smalle straten kan er dus formeel niet op de rooilijn gebouwd 

worden, maar het is echter mogelijk om civielrechtelijk 

overeenstemming met de overbuurman te bereiken om de 

bouwrechten te verkrijgen. Ook bij Ersatzbau blijven de rechten 

op de oorspronkelijke bouwenvelop geldig, waardoor toch op de 

kavelgrens gebouwd kan worden.

Afb. 2.2.2: Schematische weergave van Ab-
standsfl ächen bij de zes types in het model 
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Maximale dichtheid

Uit de simulaties met het model blijkt dat de dichtheid, optimaal 

is bij ongeveer 6-7 bouwlagen. Bij blokrandbebouwing met 6 

bouwlagen is het GFZ 4,2. Ook in het onderzoek van de 1e fase 

bleek uit het grafi sch materiaal van Berlijnse woningbouw dat 

de bewonersdichtheid het hoogste is bij 5-6 bouwlagen. De 

discussie in München om hoogbouw toe te staan, lijkt daarmee 

2.3 Resultaat van 

# $ # ## $ % ## $ & ## $ ' ## $ ( ## $ ) ## $ * ## $ + ## $ , #

% & ' ( ) * + , - % # % % % & % ' % ( % ) % * % + % , % - & #
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geen oplossing te kunnen bieden om het verdichtingsvraagstuk 

op te lossen. Uit het model volgt verder dat het hoftype 

(blokrandbebouwing) de optimale typologische keuze is voor 

verdichtend bouwen in binnenstedelijke omgeving, omdat 

de beperking van de Abstandsfl äche op de dichtheid daar het 

kleinst is.

Afb. 2.3.1: (links) GRZ in Kerngebiet van 
6 verschillende typologieën als functie van 
het aantal verdiepingen

Afb. 2.3.2: (rechts) GFZ in Kerngebiet van 
6 verschillende typologieën als functie van 
het aantal verdiepingen

Afb. 2.3.3: (links) GRZ buiten Kerngebiet 
van 6 verschillende typologieën als functie 
van het aantal verdiepingen

Afb. 2.3.4: (rechts) GFZ buiten Kerngebiet 
van 6 verschillende typologieën als functie 
van het aantal verdiepingen
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Statistieken

Deze constatering wordt bevestigd door statistisch materiaal uit 

Berlijn, waaruit blijkt dat de bewonersdichtheid het hoogst is bij 

woningbouw met vijf tot zes verdiepingen, en het hoogste GRZ 

Afb. 2.3.5: Grafi ek van de bewonersdicht- 
tegen het aantal verdiepingen in Berlijn

Afb. 2.3.6: Grafi ek van GRZ en GFZ per 
woningtype in Berlijn
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en GFZ behaald wordt met blokrandbebouwing. 

Het type dat het effi ciëntste gebuikt maakt van het grondstuk, 

is het hoftype: het gesloten blok met een binnenplaats. De 

Abstandsfl ächen spelen in dit model geen rol vanwege de 

veronderstelde locatie in de binnenstad. De afmetingen van 

het grondstuk worden gelijkgesteld aan de dimensies van het 

gebouw. Het aantal verdiepingen is een variabele. Om een 

realistische weergave van de werkelijkheid na te bootsen komt er 

een belangrijke factor bij: de daglichttoetreding, waarvoor twee 

vuistregels uit de bouwfysica gebuikt zijn. Daarmee worden de 

gebouwdiepte en de afmetingen van de binnenplaats berekend, 

zodat alle afmetingen bekend zijn en de GRZ en GFZ eenvoudig 

afgeleid kunnen worden. 

Atrium Sizing Rule

De daylight factor is de ratio tussen de horizontale illuminatie 

van het interieur en het exterieur, en hangt onder meer af van de 

breedtegraad van de gebouwlocatie. Op de 48˚NB in München 

is de minimale daylight factor 3.0, waarbij een lengte-breedte-

ratio van 1,1 hoort.45

Als L = lengte binnenplaats, B = breedte binnenplaats, H = 

hoogte gebouw, dan H x H / L x B = 1,1 

Bij vierkante gebouwen met L=B geldt dus H / L = 1,1.

Atrium Building Thickness Rule 

Onderstaande tabel is geldig voor gebouwen met een de 

Geschoßfl ächenfaktor 1,35.46 Bij een raamhoogte van 2m en 

gebouwdiepte van 12m is het gehele interieur voorzien van 

voldoende daglicht. Met een Dunkelzone in het midden kan de 

gebouwdiepte toenemen tot ongeveer 18m. 

Gebouwdiepte (T) uitgedrukt in 

window height (h)

% oppervlakte met voldoende 

daglichttoetreding

T < 6h 100%

T = 6h 90%- 100%

T = 7h 80% - 90%

T = 8h 70%- 80%

2.4 Hoftype 

Variabelen

In het model wordt uitgegaan van een vierkant gebouw, dus de 

lengte en breedte van zowel grondstuk als binnenplaats zijn aan 

elkaar gelijk. De kavelbreedte en het aantal verdiepingen zijn de 

twee inputvariabelen. De output is GRZ en het GFZ. Drie andere 

variabelen, gebouwhoogte, breedte van de binnenplaats en 

gebouwdiepte, zijn lineaire afhankelijk van de inputvariabelen. 

Bij een bruto verdiepingshoogte van 3m is de gebouwhoogte dus 

3x het aantal verdiepingen. De afmetingen van de binnenplaats 

zijn lineair afhankelijk van de gebouwhoogte, want H / L 

= 1,1. Omdat de totale kavelbreedte gelijk is aan 2T + L, is de 

gebouwdiepte T af te leiden, zodat de vijf variabelen bekend 

zijn en het GRZ en het GFZ berekend kunnen worden in het 

rekenblad. 

Afb. 2.4.1: Grafi ek van de maximale diepte 
van een verblijfsruimte

Afb. 2.4.2: Axonometrische projecties van 
atriumgebouwen met T = 7h
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Het GRZ heeft een maximum bij een bouwlaag, omdat de 

afmetingen van de binnenplaats minimaal zijn. 

Interessanter is het GFZ dat bij alle zes kavelbreedtes een 

maximum bereikt bij een zekere hoogte. Als het aantal 

verdiepingen verder toeneemt, daalt het GFZ, omdat de 

afmetingen van de binnenplaats toenemen bij stijgende 

gebouwhoogte. Bij een kavelbreedte van 30m wordt het 

maximum bereikt bij 6 verdiepingen, net zoals bij het eerste 

model, maar bij grotere kavels stijgt dit aantal verdiepingen. 

In deze grafi ek zijn de twee inputvariabelen kavelbreedte 

en aantal verdiepingen af te lezen, maar de afhankelijke 

variabele gebouwdiepte is niet rechtstreeks af te lezen. Als de 

gebouwdiepte in het rekenblad gecontroleerd wordt blijkt dat 

deze bij alle kavelbreedtes te laag is. De realistische maxima 

liggen dus benedevn de maxima uit de grafi ek.

Om de optimale gebouwafmetingen te bepalen wordt het aantal 

verdiepingen begrensd tot zes, het optimum uit het eerste model 

en tevens het gemiddelde aantal in de Altstadt van München.

Het GFZ neemt toe bij stijgende gebouwdiepte, maar is aan 

een maximum gebonden omdat de gebouwdiepte in praktijk 

niet groter kan worden dan 18m. Het maximum GFZ is bij die 

waarde 5,41. 

Het GFZ neemt toe af stijgende kavelbreedte, en men kan afl ezen 

uit de grafi ek dat de maximale GFZ van 5,41 bereikt wordt bij 

een en de kavelbreedte van ruim 50m, uit het rekenblad volgt de 

precieze waarde 52,36m.

Samengevat blijkt uit het hoftype model dat bij een 

gebouwhoogte van 18m, de hoogste dichtheid wordt bereikt met 

een gebouwdiepte van 18m; de binnenplaats is dan 16,4m, zodat 

een grondstuk nodig is van 52,4m in het vierkant. 

2.5 Resultaten van het Hoftype 
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Afb. 2.5.1: GFZ bij vijf verschillende 
kavelbreedtes als functie van het aantal 
verdiepingen

Afb. 2.5.2: GFZ van gebouwen met zes 
verdiepingen als functie van de gebouw-
diepte

Afb. 2.5.3: GFZ van gebouwen met zes 
verdiepingen en een gebouwdiepte van 
18m, als functie de kavelbreedte
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Als de berekende GFZ van beide modellen wordt weergegeven 

als functie van het aantal verdiepingen, dan worden met het 

hoftype hogere dichtheden gehaald. Daarbij moet echter wel 

aangetekend worden dat dit niet alleen aan de typologie ligt, 

maar ook aan de verschillende situatie in de binnenstad en de 

ligging binnen en buiten het kerngebied. 

Voor het onderzoek van deze fase zijn twee modellen opgesteld 

waarmee de dichtheid van gangbare typologieën wordt 

gekwantifi ceerd. Bij het doorrekenen van schijven-, blokken- en 

torentypes, waarbij rekening gehouden wordt met de typische 

Abstandsfl ächen uit de Duitse bouwregelgeving, blijkt dat voor 

alle types een maximum GFZ bereikt wordt bij ongeveer zes 

bouwlagen. Bij meer verdiepingen neemt de dichtheid af omdat 

de grotere gebouwhoogte leidt tot grotere Abstandsfl äche, 

waardoor de afmetingen van het benodigde grondstuk sneller 

toeneemt dan het extra gerealiseerde vloeroppervlak.

� ������
�� 
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2.6 Samenvatting en conclusies

Als de bouwfysische factor daglichttoetreding nader onderzocht 

wordt met een andere typologie, het hoftype, blijken er ook 

maxima bereikt worden bij bepaalde gebouwhoogtes, alleen ligt 

het aantal verdiepingen hoger bij toenemende kavelgrootte. Als 

de bouwhoogte begrensd wordt tot de zes verdiepingen, waarbij 

in het eerste model het maximum bereikt werd, en voor de 

gebouwdiepte een maximum van 18m wordt aangehouden, dan 

blijkt dat het hoftype op een grondstuk van 52 x 52m de hoogste 

dichtheid bereikt.

In de volgende onderzoeksfase zullen deze uitkomsten gebruikt 

worden voor het ontwerp van een generiek model. Daarbij wordt 

het hoftype als uitgangspunt genomen omdat dit type het best 

past in een binnenstedelijke omgeving die in de onderzoeksvraag 

genoemd wordt.  

Afb. 2.5.4: (links) Grafi ek van GFZ tegen 
aantal verdiepingen binnen Kerngebiet, 
buiten Kerngebiet en met Blockrandbe-
bouwing
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bepaald wordt. De traditionele Duitse Spännertypen zonder 

lift hebben een lage Geschoßfl ächenfaktor maar tegenwoordig 

is verticale ontsluiting zonder lift ongewenst. Spännertypen 

met lift hebben hogere Geschoßfl ächenfaktor en zijn duur in 

aanschaf en onderhoud. Door te kiezen voor enkelvoudige 

verticale ontsluiting met liften, en horizontale ontsluiting met 

corridors, alternerend per verdieping, wordt het type met de 

laagste Geschossfl ächenfaktor gerealiseerd. De constructie 

is een tweede factor die de Geschossfl ächenfaktor in mindere 

mate bepaald. 

Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een autonome factor die als gegeven feit. 

Ook beperkende factoren op gemeentelijk niveau, zoals een 

bouwvergunning binnen een maximale envelop, is een gegeven 

feit. In het geval van een maximale bouwhoogte kan men 

anticiperen door de verdiepinghoogte te minimaliseren en door 

een aantal bouwlagen ondergronds te ontwerpen. De invloed 

van de voor Duitsland specifi ek Abstandsfl äche, die de dichtheid 

aanzienlijk beperken, kan verminderd worden door te kiezen 

voor blokrandbebouwing, of door in binnenstedelijke omgeving 

te bouwen binnen de envelop van de voormalige bebouwing met 

overname van de historische rechten.

 

Dimensionering

Een van de belangrijkste dichtheidsfactoren is de dimensionering 

van het gebouwontwerp, voornamelijk de gebouwdiepte. De 

gangbare diepte bij Zweispänner en galerijfl at is ongeveer 12m. 

Bij de modellering in de 2e fase werd de diepte vergroot tot 18m, 

waardoor in het middelste deel een Dunkelzone ontstaat. Op de 

48e breedte graag van München kan de gebouwdiepte toenemen 

tot een maximum van bijna 20m, waarbij in de zones tot circa 

8m vanaf de gevel nog net voldoende daglicht toetreedt, en een 

Dunkelzone van 4 meter ontstaat. De dimensionering van de 

binnenplaats hangt af van de gebouwhoogte in samenhang met 

de breedtegraad van de locatie.

De manier om een ontwerp te maken met een signifi cant hogere 

dichtheid dan bij conventionele woningbouw, is door zoveel 

mogelijk dichtheidsverhogende factoren tegelijk in te zetten.

De factoren die bij het vergelijkend onderzoek van fase 1 en bij 

het modelmatig onderzoek van fase 2 zijn onderkend kunnen als 

volgt gecategoriseerd worden: 

• Economisch (rendement op investeringen)

• Typologisch (kavelgrootte en ontsluitingstype)

• Juridisch (restricties in bouwbesluit)

• Bouwfysisch (dimensionering vanwege daglichttoetreding) 

Rendement

De fi nanciering van de bouwkosten vereist voldoende rendement 

op het geïnvesteerd vermogen. Door een zo groot mogelijk 

vloeroppervlak te realiseren wordt de winst gemaximaliseerd. 

Deze economische factor wordt door de opdrachtgever via het 

programma van eisen aan de ontwerper meegegeven. 

Typologie

De typologische mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de 

stedebouwkundige situatie, vooral van de afmetingen en de 

vorm van het beschikbare grondstuk. Op ‘moeilijke’ kavels met 

een ongunstige lengte-breedte verhouding is de typologische 

keuze beperkt. Bij het modelmatig onderzoek is de maximale 

dichtheid van een aantal geschematiseerde types berekend. 

Het hoftype met een of meerdere binnenplaats en is geschikt 

voor grondstukken vanaf circa 50m x 50m. Op grotere kavels 

daalt het GFZ, want bij verschaling zijn de afmetingen van de 

binnenhoven niet meer optimaal.

De keuze voor het type ontsluiting heeft een relatief grote 

invloed op de dichtheid door het ruimteverlies voor de 

horizontale en verticale verkeersruimtes, waardoor de 

verhouding tussen het netto en bruto vloeroppervlak, 

uitgedrukt in de zgn. Geschossfl ächenfaktor, in hoge mate 

FASE 3  GENERIEK ONTWERP

3.1 Strategie



96

Om te zorgen dat het ontwerp voldoende genericiteit bezit, zijn 

modulariteit en schaalbaarheid van belang. 

Modulariteit

Het idee van modulariteit is het samenstellen van een 

groot gebouw uit een aantal basismodules die als kleinere 

‘bouwstenen’ fungeren, die gerangschikt en gestapeld worden 

totdat de maximale bouwenvelop bereikt is. De modules 

bestaan uit meerdere wooneenheden van verschillende 

woningtypes krijgt het gebouwontwerp vanzelf een hoge mate 

van woningdifferentiatie. 

Schaalbaarheid

Het ontwerp dient geschikt zijn voor implementatie op 

grondstukken van verschillende vormen en afmetingen. Bij het 

ideale ontwerp is het verschalen niet of nauwelijks van invloed 

op de dichtheid.

3.2 Genericiteit

Afb. 3.2.1: Voorbeeld van woningmodules 
met typologieën bij VM-gebouw door BIG 
in Kopenhagen 

Afb. 3.2.2: De samenstelling van het 
VM-gebouw uit diverse modules

Afb. 3.2.3 en 3.2.4: Voorbeelden van ver-
schillende modules voor het VM-gebouw



97

Startpunt

Het begin is de Vierspänner in de vorm van het Punkthaus. 

1e stap

Van Punkthaus naar Zeile; door samenvoeging ontstaan 2 

Vierspänners met 8 wooneenheden per verdieping.

2e stap

Schijf vergroten door toevoeging van wooneenheden van 

het type maisonnette in het midden van de schijf, daarna de 

verticale stijgpunten te verbinden met corridors, die vervolgens 

om de verdieping weggelaten kunnen worden.

• 1e Voordeel: Van de twee liften kan er een verdwijnen. 

• 2e Voordeel:  Er ontstaat tweede vluchtweg, die verplicht is 

volgens de bouwvoorschriften.

• 3e Voordeel:  De schijf is in de lengterichting te verschalen 

voor specifi eke toepassing.

• 4e Voordeel: Het stelsel van alternerende corridors is 

ruimtebesparend. 

3e stap

Van Zeile naar L-Vorm door samenvoeging van twee I-vormen. 

De lift wordt in de hoek geplaatst, de trappenhuizen in de 

uiteinden.

• Voordeel: De vier woningen per dieping in de hoek van 

de L-vorm kunnen op iedere vloer ontsloten worden, 

zodat in de hoek geen maisonnettes maar gelijkvloerse 

appartementen mogelijk zijn.

4e stap

Van L-vorm via U-vorm naar O-vorm, waarmee het gesloten 

bouwblok weer is teruggekeerd

• 1e Voordeel: Het gesloten blok met binnenplaats heeft 

hoogste dichtheid in binnenstedelijke omgeving.

• 2e Voordeel: Dit hoftype is op drie manieren verschaalbaar, 

namelijk door toevoegen van tussenwoningen, door 

verdubbeling van blok tot B-blok of dubbel-B-blok, en 

door een constellatie te maken van het gesloten blok met 

I-vormen, L-vormen en U-vormen tot een superblok.

De typologie van het woongebouw is van blokrandbebouwing en 

het gesloten blok getransformeerd via het open blok naar schijf 

en woontoren. Het modelmatige onderzoek laat zien dat de 

dichtheid van de types bij dit proces een dalende lijn vertoont. 

Om tot een type te komen met hoge dichtheid is de gedachte om 

de historische ontwikkeling terug te draaien door de types een 

omgekeerde transformatie te laten ondergaan. 

3.3 Typologische transformatie
Afb. 3.3.1: Startpunt

Afb. 3.3.2: Resultaat na 1e stap

Afb. 3.3.3: Resultaat na 2e stap

Afb. 3.3.4: Resultaat na 3e stap

Afb. 3.3.5: Tussenresultaat

Afb. 3.3.6: Eindresultaat na 4e stap
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Het type met een binnenplaats is verschaalbaar door 

tussenvoeging van wooneenheden tussen de hoeken. Bij 

grote kavels leidt dit tot een grote binnenplaats die ten koste 

gaat van de dichtheid. Het O-blok is echter eenvoudig uit te 

breiden tot een B-type met twee binnenhoven of een dubbel-

B-type met vier binnenhoven. Bij het verschalen van O-blok 

naar B-blok of dubbel-B-blok neemt het aantal benodigde 

liften en trappenhuizen toe, maar de maximale dichtheid 

wordt nauwelijks lager. Het alternerende stelsel van corridors 

veroorzaakt een verschil tussen de plattegronden van de even- 

en onevenverdiepingen.

Aantal  

binnenplaatsen

Aantal 

liften

Aantal

trappenhuizen

GRZ GFZ

1 2 4 0.89 6.23

2 3 6 0.87 6.09

3 4 8 0.84 5.88

3.4 Dichtheid en corridorontsluiting

Afb. 3.4.1: Minimale blokafmetingen en 
Floor Area Ratio’s (GFZ) van Atriumge-
bouwen op locaties tussen 40°en 48° 
breedtegraad, bij drie verdiepingsaantallen 
en zes varianten met oplopend aantal atria.  

Afb. 3.4.2: (rechts) Plattegrond van even 
en oneven verdieping van generieke ont-
werp met 1 binnenplaats [O-vorm] 
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Afb. 3.4.3: (links) Plattegrond van even en 
oneven verdieping van generieke ontwerp 
met 2 binnenplaatsen [B-vorm]

Afb. 3.4.4: (rechts) Plattegrond van even 
en oneven verdieping van generieke ont-
werp met 4 binnenplaatsen [2B-vorm]
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Constructie en techniek

De woningscheidende wanden en middelste tussenwand 

maken deel uit van de draagconstructie van het gebouw. Alle 

leidingschachten zijn uitgelijnd langs de muren van de corridor.

Plattegronden

Om aan te tonen dat het mogelijk is om bij de gekozen 

dimensionering geschikte woningplattegronden te maken zijn 

drie modules verder uitgewerkt. Een module bestaat uit twee 

woonlagen. Er zijn twee hoekmodules met 8 gelijkvloerse 

appartementen en een module voor de middenpositie met 2 

maisonnettes en 2 studio’s. De appartementen hebben een 

compacte Raumgruppengrundriss met een functionele en 

praktische indeling en een hoge ruimtelijke kwaliteit. 

Modules

De even en de oneven verdiepingen hebben ieder een gelijke 

confi guratie maar verschillen onderling door het alternerende 

stelsel van corridors. Dat is de reden van het bestaan van 

type4, waarvan een deel van de Dunkelzone tussen twee 

corridors geschoven is. De hoekmodules verschillen per 

verdieping doordat type 2 en 4 van positie wisselen, waarbij 

de leidingschachten van types 2 en 4 toch vertikaal op elkaar 

aansluiten.

Bij de module voor de middenpositie geeft de verdieping ter 

hoogte van de corridor toegang tot 2 normale maisonnettes met 

dubbelzijdige oriëntatie.

3.5 Gebouwconcept en woningplattegronden

Afb. 3.5.1: Woningdifferentiatie van even 
en oneven verdieping
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Afb. 3.5.2: Woningplattegronden van 
hoekmodule 1, even en oneven verdieping
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Afb. 3.5.3 Woningplattegronden van mid-
denmodule, even en oneven verdieping

Afb. 3.5.4: (rechts)Woningplattegronden 
van hoekmodule 2 bij lift, even en oneven 
verdieping
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Het hoftype is te verschalen door toevoeging van modules op 

de middenpositie en door het aantal binnenhoven te vergroten. 

De dichtheid uitgedrukt in GRZ varieert licht van 0,84 tot 0,89. 

Het gebouw wordt samengesteld uit vier modules waarvoor 7 

woningtypes nodig zijn.

De conclusie van de 3e fase luidt dat de dichtheidsfactoren die 

in het vergelijkend onderzoek van fase 1 en bij het modelmatig 

onderzoek van fase 2 onderzocht zijn, met succes toegepast zijn 

waardoor een generiek ontwerp ontstaan is met een GRZ van 

bijna 0,9 en een GFZ van ruim 6,2.

 

 Om een ontwerp met hoge dichtheid te maken worden de 

alle factoren uit de 1e en 2e fase benut, zoals maximalisatie 

van vloeroppervlak, aantal bouwlagen, gebouwdiepte en 

Dunkelzone; minimalisatie van Geschossfl ächenfaktor, 

verkeersruimte, verdiepingshoogte en afmetingen van 

binnenplaats.

Het ontwerp krijgt genericiteit door modulariteit en 

verschaalbaarheid. Het generieke type is het resultaat van een 

transformatie in vier stappen. Het resultaat is het hoftype: een 

gesloten bouwblok met binnenplaats, waarvan de woningen 

ontsloten worden met een alternerend stelsel van corridors.

3.6 Samenvatting en conclusie onderzoeksfase 3

Type Woningtypes hoekmodule 1 Bruto vloeroppervlak Aantal Oppervlakte

1a 3-kamerwoning (binnenhoek) 92m2 2 184m2

2 3-kamerwoning 94m2 2 188m2

3 3-kamerwoning (buitenhoek) 94m2 2 188m2

4 3-kamerwoning (grotere woningdiepte) 112m2 2 224m2

totaal 804m2

Woningtypes hoekmodule 2 [bij lift]

1b 2-kamerwoning (binnenhoek) 79m2 2 178m2

2 3-kamerwoning 94m2 2 188m2

3 3-kamerwoning (buitenhoek) 94m2 2 188m2

4 3-kamerwoning (grotere woningdiepte) 112m2 2 224m2

totaal 778m2

Maisonnettes middenmodule

5 3-kamerwoning 87m2 2 totaal 174m2
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FASE 4  IMPLEMENTATIE OP SPECIFIEKE LOCATIE

Baulücke

De Marienhof in de Münchner Altstadt is een grote 

openbare ruimte die omgeven wordt door de Weinstraße, 

Schrammerstraße, Dienerstraße en de Landschaftstraße. Het 

is geen historisch plein, maar een gevolg van de verwoestingen 

van de 2e wereldoorlog en besluiteloosheid van het stadsbestuur 

in de daaropvolgende 70 jaar, waardoor het terrein met een 

oppervlakte van ongeveer 1 hectare onbebouwd bleef. Tot 1944 

werd het grondstuk van de Marienhof ingenomen door enkele 

bouwblokken en straten die door de bombardementen van de 

kaart geveegd werden. In tegenstelling tot de overige bebouwing 

van de Altstadt zijn deze blokken nooit meer gereconstrueerd; 

tot op heden bleef de Marienhof een Provisorium. Vandaar 

dat de Marienhof ‘die letzte große Baulücke aus dem Zweiten 

Weltkrieg‘ genoemd wordt. De locatie is uitermate geschikt om 

in het kader van het thema München Reconstructed een ontwerp 

te maken voor wederopbouw, waardoor de laatste zichtbare 

oorlogsschade in München wordt hersteld en de wederopbouw 

wordt afgerond.

Geschiedenis

De oudste bekende feiten over de geschiedenis van de Marienhof 

dateren uit de middeleeuwen. München ontstond langs de assen 

van de oost-west georiënteerde zoutweg en uitvalswegen naar 

het noorden en het zuiden. Het bebouwde gebied vormde een 

ovaal dat in de 12e eeuw versterkt werd met een ringvormige 

stadsmuur met vijf poorten en een gracht. De zuidelijke helft 

van de Marienhof maakte deel uit van de oudste kern binnen 

de eerste stadsommuring en het noordelijke deel hoort bij de 

stadsuitbreiding uit de late 13e en vroege 14e eeuw. Het tracé van 

de oudste stadsmuur liep dwars over het terrein van oost naar 

west tussen de latere Gruftstraße en Schrammerstraße. Op de 

plaats waar de muur de Weinstraße en de Dienerstraße kruiste 

bevonden zich twee van de vijf stadspoorten, bekroond met een 

hoge toren. De Vorderes Schwabinger Tor aan de Weinstraße, 

ofwel de Wilbrechtsturm, werd voor het eerst vermeld in 1323 

en afgebroken in 1691; de Innere Schwabinger Tor, vermeld in 

1355, later Laroséeturm en Polizeiturm genoemd, heeft tot 1842 

standgehouden.47 Na de voltooiing van de tweede stadsmuur in 

4.1 Locatie Marienhof

Afb. 4.1.1: Situatie Marienhof omstreeks 
1250 AD

Afb. 4.1.2: Situatie van het ommuurde 
gebied tot 1800 AD
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1337 kregen de burgers toestemming om de stenen van de eerste 

muur te gebruiken als bouwmateriaal en daardoor was de muur 

snel verdwenen. 

De eerste residentie van de hertog, de Alter Hof is binnen 

deze muur gelegen direct ten oosten van de Marienhof. De 

grondstukken op de locatie van de Marienhof waren eigendom 

van de hertog en werden vergeven aan burgers, die de eerste 

bebouwing oprichtten, eerst aan de binnenzijde van de 

stadsmuur en later aan de buitenzijde. In de 15e eeuw werd 

Gruftkirche gebouwd op de hoek van de Gruftstraße en de 

Weinstraße, op de plaats van een voormalige synagoge. De 

oudste ruimtelijke voorstelling van het gebied is de houten 

stadsmaquette van Jakob Sandtner uit 1570. In deze tijd was 

het gebied bebouwd met werkplaatsen, herbergen en woningen, 

voornamelijk voor het personeel van de nabijgelegen Residentie. 

Door enkele huizen af te breken in 1585 werden de Gruftstraße 

en de Landschaftstraße met elkaar verbonden door een klein 

steegje, de Kleine Landschaftsgasse.48

In de 17e en 18e eeuw werden veel gebouwen tussen de Weinstraße 

en de Dienerstraße verbouwd of opgehoogd en werden 

vensteropeningen vergroot. Op de plaats van de Gruftkirche 

stichtte Kurfürst Max Emanuel in 1690 het Institut der 

Englischen Fräulein, naar een ontwerp van hofbouwmeester 

Henrico Zuccalli. Het gebouw werd vanaf 1827 als politiebureau 

gebruikt. De hoek van de Gruftstraße met de Dienerstraße was 

sinds 1872de locatie van het bekende hotel Englischer Hof.

Afb. 4.1.3: (linkerpagina boven) Stadtmod-
el van Jakob Sandtner uit 1570

Afb. 4.1.4: (linkerpagina onder) Stadtmod-
el van Johann Baptist Seitz uit 1850

Afb. 4.1.5: (linksboven) Tekening van de 
Alter Hof

Afb. 4.1.6: (linksmidden) Tekening van de 
voormalige Gruftkirche

Afb. 4.1.7: (rechtsmidden) Tekening van de 
Hinteres Schwabinger Tor

Afb. 4.1.8: (rechtsonder) Tekening van de 
Vorderes Schwabinger Tor
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Afb. 4.1.9: Kaart van München uit 1806 
met huidige Marienhof in rood kader

Afb. 4.1.10: Schadenkarte der Münchner 
innenstadt, 1945

Afb. 4.1.11: (rechts) Abelplan voor 
wederopbouw van München
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In de nacht van 18 december 1944 werd het grootste deel van de 

bebouwing aan de Gruftstraße en de Schrammerstraße verwoest 

door bombardementen. Het duurde enkele jaren voordat het 

puin verwijderd was. De Schrammerstraße werd naar het 

noorden verlegd in een rechte lijn tussen de Maffeistraße 

en de Hofgraben. Men besloot om het gebied voorlopig niet 

meer te bebouwen, waardoor een grote rechthoekige ruimte 

ontstond van ongeveer 90m bij 110m. De Gruftstraße en de 

oorspronkelijke Schrammer verdwenen daardoor letterlijk van 

de kaart. Van 1948 tot 1971 was de Marienhof in gebruik als 

parkeerplaats voor ruim 400 voertuigen.

Ontwerpen voor de Marienhof

In 1952 maakten de architecten van het Stadtbauamt plannen 

voor een kantoorgebouw voor de fi nanciële administratie van 

de stad met een parkeerplaats aan de achterzijde van het Neue 

Rathaus. In 1955 werden provisorische winkels verwijderd om 

ruimte te maken voor nieuwbouw, waarvoor een prijsvraag 

uitgeschreven werd. Prof. Rudolf Esterer behaalde de eerste 

prijs met een ontwerp met de titel Marienhof. Deze naam 

verschijnt in de kranten en wordt in de volksmond al snel de 

offi cieuze naam voor het dan nog naamloze plein. Het ontwerp 

bestond uit dichte blokrandbebouwing en het programma bevat 

winkels, kantoren, appartementen, een hotel, een bioscoop en 

een grote parkeergarage. Het stadsbestuur besloot in 1958 om 

de plannen niet uit te voeren omdat het ontwerp ‘te veel ruimte 

inneemt en het grondstuk te intensief gebruikt’.
1 2

Er werd een nieuwe prijsvraag uitgeschreven in 1958 waarbij 

het terrein ingericht dient te worden als Erholungs- und 

Parkfl ächen: “Das Gelände dient zur Zeit als Parkplatz und 

muss in Zukunft in größerem Maße als bisher der Abstellung 

von Kraftfahrzeugen zu Verfügung stehen.“50 De eerste prijs 

werd in 1959 toegekend aan Alexander Freiherr von Branca voor 

een ontwerp dat voorzag in ondergrondse parkeergarage, met 

een park erboven, omringd door winkels en kantoren. Vanwege 

de geplande bouw van de Bahnhof Marienplatz, die plaatsvond 

tussen 1966 en 1967 werd gewacht met de uitvoering. 

Afb. 4.1.13: Luchtfoto uit 1930 van omgev-
ing Marienhof

Afb. 4.1.12: Panoramafoto uit 1858 vanaf 
de Petersturm, rechts van de Frauenkirche 
ligt de Marienhof

Afb. 4.1.14: Foto van de situatie in 1944

Afb. 4.1.15: Foto van de situatie in 1946 na 
het opruimen van het puin
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Afb. 4.1.16: Ontwerp van Prof. Rudolf 
Esterer

Afb. 4.1.17: Impressie van het ontwerp van 
Prof. Rudolf Esterer

Afb. 4.1.18: Impressie van het ontwerp van 
Prof. Rudolf Esterer

Afb. 4.1.19: (rechtsboven) Ontwerp van 
Freiherr Von Branca, versie uit 1961

Afb. 4.1.20: (rechtsonder) Ontwerp van 
Freiherr Von Branca, versie uit 1980
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Het gemeentebestuur vroeg Von Branca om zijn ontwerp aan 

te passen en zo ontstond de eerste bewerkte versie van zijn 

plan in 1968. De bouw werd weer uitgesteld in 1969 om de 

Marienhof van 1971 tot 1973 te kunnen gebruiken om een het 

informatiepaviljoen voor de Olympische Spelen van 1972 te 

huisvesten. De tweede bewerkte versie van Von Branca stamde 

uit 1973 maar werd wederom niet uitgevoerd en zo bleef de 

Marienhof een ‘Improvisierter Festplatz auf improvisierter 

Grünanlage mit improvisiertem Parkplatz’ 
3 4

 In 1980 maakte 

Von Branca een derde bewerkte versie, die door de gemeentelijke 

bouwcommissie werd goedgekeurd, maar in augustus 1980 

bij een burgerreferendum werd iedere vorm van bebouwing 

verworpen.

In 1982 werd aan twee landschapsarchitecten gevraagd om een 

ontwerp te maken voor de Marienhof met een Bebauungsfreie 

Grünplanung, maar ook Von Branca kwam met een nieuw 

plan voor winkelgalerijen met glazen overkappingen. De 

gemeenteraad keurde echter alle plannen af en daarom werd 

in 1985 besloten om een nieuwe prijsvraag uit te schrijven 

waarbij de beantwoording van de vraag ‘Marienhof grau oder 

grün? ‘ onderdeel van de opgave was. Uit 170 inzendingen werd 

een ontwerp van Stephan Braunfels bekroond met de eerste 

prijs en in 1988 besluit de gemeenteraad om het ontwerp uit 

te voeren. Voorafgaand aan de bouw wordt van 1989 tot 1990 

een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij 

de funderingen van de vooroorlogse bebouwing aan het licht 

kwam. Intussen was een nieuwe publieke discussie ontstaan 

over het ontwerp, waardoor de particuliere fi nancier besloot 

om geen geld meer ter beschikking te stellen. In 1991 besloot de 

gemeente uit geldgebrek om het project te staken. De Marienhof 

werd voorlopig ingezaaid met gras in afwachting van nieuwe 

plannen.52

Intussen veranderde de Marienhof opnieuw in een bouwplaats 

voor de uitbreiding van de U-Bahnhof Marienplatz, die in 2006 

afgerond werd. Vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse 

S-Bahnhof bleef de Marienhof tot 2010 braak liggen, waarna de 

ruimte opnieuw in een grasveld veranderde.

Afb. 4.1.21: (linksboven) Parkplatz Marien-
hof, omstreeks 1950

Afb. 4.1.22: (linksonder) Parkplatz Marien-
hof, omstreeks 1955

Afb. 4.1.23: (rechtsboven) Baustelle Bahn-
hof Marienplatz, 1966

Afb. 4.1.24: (rechtsmidden) Baustelle 
Bahnhof Marienplatz, 1967



112

1808-1833 1833-1858 1858-1883

1883-1908 1908-1933 1933-1958

Afb. 4.1.25: Entwicklungskarten 1808-
1958
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Ten behoeve van de ontwerpopdracht is de Marienhof en 

omgeving onderworpen aan een stedebouwkundige analyse, 

waarvan een aantal uitkomsten vermeld dienen te worden.

• Er bestaat een contrast tussen het fi jne stedelijk weefsel aan 

de westzijde uit de 16e tot 18e eeuw, en de grote blokken uit 

de 19e en 20e eeuw aan de overige zijden van de Marienplatz.

• De Marienhof is omringd met pleinen van uiteenlopende 

formaten, waarvan alleen de Max-Joseph-Platz als plein 

ontworpen is. Alle andere pleinen zijn het resultaat van het 

verbreden van straten of het verwijderen van bebouwing.

• De Marienhof en de Hofgarten zijn de enige groene ruimtes 

in het gebied binnen de 2e stadsmuur, de dichtstbijzijnde 

groenvoorzieningen zijn gelegen in een groene gordel aan 

de buitenzijde van het voormalige tracé van deze muur. 

• De vier gevelwanden zijn niet ontworpen als ‘pleinwand’ en 

vormen logischerwijs geen eenheid. De zuidelijke helft van 

de gevelwanden (o.a. Neues Rathaus) is van hoge kwaliteit 

en de noordelijke helft is wederopbouw van minder 

bijzondere kwaliteit.

• De eerste stadomwalling van München liep diagonaal 

over de Marienhof. Van deze ommuring zijn vrijwel geen 

zichtbare restanten overgebleven, maar het tracé is in de 

Altstadt nog duidelijk herkenbaar in het stratenplan, dat 

een ringvormige structuur vormt van straten die net buiten 

de walmuur gelegen waren. In de directe omgeving van 

de Marienhof maakten de Schäfergasse, het Schrammer 

Gässchen en de Hofgraben onderdeel uit van deze ring. 

Doordat de locatie van de Marienhof niet herbouwd is 

en het Schrammer Gässchen niet meer bestaat is deze 

structuur op deze plaats onderbroken.

4.2 Stedebouwkundig onderzoek

Afb. 4.2.1: Kaart van de Altstadt met hoof-
dassen, secundaire assen en ringstructuur

Afb. 4.2.2: Kaart van de Altstadt met 
pleinstructuren
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• De Marienhof ligt in verkeersluwe omgeving. De 

Weinstraße en de Landschaftstraße zijn voetgangerszones, 

de Dienerstraße en de Schrammerstraße zijn alleen per 

auto bereikbaar voor bestemmingsverkeer. 

• De locatie is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

De U-Bahnhof Marienplatz, met twee ingangen aan de 

Marienhof, is het drukste station van München. Lijn 19 van 

de Straßenbahn heeft een tramhalte in de Theatinerstrasse.

• Ten behoeve van de U-Bahnhof zijn ondergrondse 

structuren aangelegd waarmee bij de ontwikkeling van de 

Marienhof rekening gehouden dient te worden.

Behalve de achtergevel van het monumentale Neues Rathaus 

staan nog enkele gebouwen aan de Marienhof met fraaie gevels 

op de Beierse monumentenlijst: Een Wohn- und Geschäftshaus 

(Weinstraße 11), het Arco-Palais (Theatinerstraße 7), 

het Geschäftshaus Dallmayr (Dienerstraße 14-15), een 

Altmünchner Bürgerhaus (Dienerstraße 16) en een Wohn- und 

Geschäftshaus (Dienerstraße 17)
5 6

Afb. 4.2.3: (boven) 360˚ Panorama van de 
Marienhof

Afb. 4.2.5: Satelietfoto van de braakliggen-
de Marienhof uit 2009

Afb. 4.2.4: Luchtfoto van de Marienhof

Afb. 4.2.6: Open Streetmapkaart van de 
Marienhof
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Bovenstaande analyseresultaten hebben een grote rol gespeeld 

bij het defi niëren van de bouwmassa’s en de vormgeving van 

de openbare ruimte. De uitgangspunten van de Kritische 

Rekonstruktion van Josef Paul Kleihues vormden de basis van 

het stedebouwkundige plan. 

De Kritische Rekonstruktion van Kleihues was een reactie op de 

gevolgen van de wederopbouw uit de jaren ’50 en de cityvorming 

uit de jaren ’60 waarbij de woonfunctie van binnensteden 

verloren ging ten koste van een een zakelijke invulling met 

winkels en kantoren. Daarbij waren oude structuren verloren 

gegaan voor de aanleg van verkeerswegen en historische 

bouwvolumes vervangen door grootschalige nieuwbouw. In de 

jaren ’70 kwam de stedelijke vernieuwing hoog op de agenda 

waarbij de aandacht uitging naar de context en de stedelijke 

textuur. Het doel van de Kritische Rekonstruktion was om 

de binnensteden terug te winnen voor bewoning, waarbij de 

historische stedelijke stadsstructuren hersteld werden. Het 

motto Zurück zur alten Stadtstruktur betekent in praktijk 

de oriëntering op oude pleinvormen, blokrandbebouwing en 

bouwtypen.54 

Door het verdwijnen van de bebouwing en het uitblijven van 

nieuwbouw op de locatie van de Marienhof zijn zowel het 

oude stratenplan als de volumes van de oude bouwmassa’s 

verloren gegaan. De oude ringstructuur van de kern van de 

Altstadt, die gevormd wordt door de straten aan de buitenzijde 

van de 1e stadsmuur, is overal behouden gebleven, behalve 

op de Marienhof omdat het tracé van de oorspronkelijke 

Schrammergasse onzichtbaar is. Het herstellen van deze 

diagonaal is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe 

ontwerp voor de Marienhof. De ruimtelijke structuur van het 

plan wordt gedefi nieerd door de verdeling van de ruimte door de 

diagonaal in mass and void.

4.3 Stedebouwkundige concepten

Gebouwenvelop

Na een massastudie met uiteenlopende varianten is de 

defi nitieve bouwmassa bepaald die bestaat uit drie parallelle 

prismatische volumes die in noord-zuid-richting op de locatie 

gepositioneerd zijn. De volumes verschillen 6m in lengte 

waardoor aan de noordzijde een getrapte gevelwand ontstaat die 

de diagonale lijn van de voormalige stadsmuurring respecteert. 

De hoogte van de drie gebouwen is 25m ten opzichte van het 

straatniveau, zodat het stadssilhouet ongewijzigd blijft. Er is 

weloverwogen gekozen om geen torenvolume toe te voegen 

om de aanwezigheid van de gebouwen te benadrukken. De 

belangrijkste reden is dat het onderzoek heeft aangetoond dat 

hogere dichtheden niet met hoogbouw gerealiseerd worden, 

maar ook omdat er voldoende andere verticale accenten 

aanwezig zijn in de directe omgeving in de vorm van de toren 

van de Frauenkirche, Theatinerkirche, Alter Hof en Neues 

Rathaus. Een extra toren zou dit fraaie beeld verstoren en werd 

om al deze redenen onwenselijk geacht op deze locatie.

Openbare ruimte

Tussen de drie volumes vormen twee nieuwe straten de openbare 

ruimte, met een straatprofi el dat gevormd wordt door een 

breedte van 10,8m tussen gevels van 25m hoogte. Door de twee 

nieuwe straten blijft het zicht op de gevel van het Neue Rathaus 

vanuit het noorden behouden. Aan de noordzijde ontstaat een 

wigvormige openbare ruimte, op de plaats van het vroegere 

Schrammerblock, die ingericht wordt als Erholungsfl äche met 

een fontein die omzoomd wordt met zitbanken en een bomenrij 

langs de Schrammerstraße. 

U-Bahnhof

De ondergrondse structuren van de U-Bahnhof zijn geïntegreerd 

met de nieuwbouwplannen. De perrons van het U&S-Bahnhof 

Marienplatz zijn verbonden met alle drie de gebouwen via een 

publieksuitgang naar de openbare ruimte en via de lift- en 

trappenhuizen naar de privéruimtes.
Afb. 4.3.2: (midden) Drie volumes geplaat-
st in stedbouwkundige maquette

Afb. 4.3.1: (boven) De gevels aan de Wein-
straße in het stadsmodel van Seitz uit 1850

Afb. 4.3.3: (onder) Detail van de drie 
volumes
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Afb. 4.4.1: Stedebouwkundig plan

Afb. 4.4.2: Vervoersstromen: Voetgangers 
en Openbaar Vervoer
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Transformatie

Vanwege de exclusieve locatie en de daarbij horende hoge 

grondprijs is het generieke ontwerp aangepast omdat de 

woningen opgeschaald worden naar het hoogste marktsegment. 

De corridorontsluiting is onwenselijk bij een woongebouw 

met luxeappartementen en is vervangen door een overdekt 

atrium met interne ringvormige ontsluitingsgalerijen. In feite 

is het generieke ontwerp opnieuw getransformeerd waarbij 

de corridor van oorspronkelijke I-vorm vergroot is tot atrium, 

zodat de gebouwdiepte met 10m toeneemt. 

Dichtheid

De GRZ van het generieke ontwerp (hoftype) bedraagt 0,89; 

door de transformatie naar het atriumtype neemt de GRZ 

toe tot 0,94. Het betreft in beide gevallen de ratio tussen 

het brutovloeroppervlak en het grondoppervlak, inclusief 

het vloeroppervlak van de verkeerruimtes. Daardoor is de 

onderlinge dichtheid niet te vergelijken omdat de woningen 

van beide types op verschillende manieren ontsloten worden. 

Om een eerlijke vergelijking te maken tussen de twee types zal 

het GFZ van de gebouwen uitgerekend moeten worden bij een 

gelijk aantal bouwlagen en op hetzelfde grondstuk, zodat het 

oppervlak van de openbare ruimte ook meegeteld wordt. Op een 

grondstuk van 108m x 70m past een hoftype met 6 binnenhoven 

van 17m x 18m, met een GFZ van 6,3. Op deze kavel passen drie 

atriumtypes met een GFZ van 7,1. Het verschil is verklaarbaar 

doordat het hoftype het maximale GFZ heeft bij 6 bouwlagen 

op een grondstuk van 40m bij 40m. Bij de transformatie van 

hoftype naar atriumtype en de implementatie op de gekozen 

locatie is het GFZ toegenomen met 13%. Dit resultaat is tegen de 

verwachting, maar wordt veroorzaakt door het generieke aspect 

waarvoor concessies zijn gedaan voor de optimale dichtheid. 

De transformatie naar het atriumtype betekent daarom een 

optimalisatie door het wegvallen van dichtheidsverlagende 

effecten. 

4.4 Ontwerpkeuzes

Afb. 4.4.3: Plattegrond van het getrans-
formeerde type met de ontsluiting van 
de woningen door middel van interne 
galerijen in een overdekte atria
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Constructie

De primaire draagconstructie van ieder gebouw bestaat uit 

twee dragende betonnen buitengevels in de lengterichting, 

samen met vijf dragende betonnen binnenwanden parallel aan 

de buitenwanden. De overspanningen blijven daardoor gering, 

5400mm bij de woningen en 7200 bij het dak van de atria. De 

21m brede U-Bahn sleuf wordt overspannen met voorgespannen 

betonliggers die de beganegrondvloer dragen. Door de 

schijfwerking van de dragende wanden wordt de belasting van 

de drie gebouwen over de oplegpunten van de betonliggers 

verdeeld, en worden deze liggers nauwelijks belast door het 

gewicht van de bouwmassa. 

Stramien

De drie gebouwen zijn ontworpen met drie stramienen van 

een veelvoud van 600mm. De buitenste afstand tussen 

de dragende muren is 5400mm, waardoor de beukmaat 

van de kopappartementen en de diepte van de overige 

appartementen vastgelegd wordt op een maat waarmee gunstige 

woningplattegronden mogelijk zijn. Bij de transformatie 

van het generieke ontwerp naar het defi nitieve ontwerp was 

het nodig om het stramien van de middelste twee beuken te 

beperken tot 3600mm, omdat de afmetingen van het grondstuk 

een regelmatig stramien niet toelieten. Door deze keuze is de 

breedte van de atria bepaald door 2 x 3600mm = 7200mm. Bij 

een galerijbreedte van 1800mm resteert nog 3600mm voor de 

breedte voor de open ruimte tussen de galerijen van het atrium. 

Bij de kopappartementen wordt een smalle beuk van 3600mm 

toegevoegd aan de andere twee brede beuken van 5400mm. 

Voor het stramien in de lengterichting is gekozen voor 3000mm, 

een maat die van groot belang is voor zowel het exterieur van het 

gebouw als het interieur van de appartementen. De uitsparingen 

in de dragende binnen- en buitenwanden zijn 1800mm breed 

en afstand ertussen is 1200mm. De ratio van de breedte van 

de muurdammen en de gevelopeningen bedraagt 2:3 en de 

buitengevel een harmonisch ritme krijgt. Voor de binnenwanden 

is de afstand groot genoeg voor een dubbele deuropening en 

voor voldoende daglichttoetreding in de ruimtes die verder van 

de buitengevel verwijderd zijn. 

Afb. 4.4.4: (links) Constructie en stra-
mienen, schaal 1:500

Afb. 4.4.5: Constructie met dragende 
wanden in de lengterichting, ‘Kop van 
Havendiep’, DKV Architecten 2004
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Afb. 4.4.6: Grundriss Untergeschoss, 
schaal 1:500
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Afb. 4.4.7: Grundriss Erdgeschoss, schaal 
1:500
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Afb. 4.4.8: Grundriss 1e-5e Obergeschoss, 
schaal 1:500
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Afb. 4.4.9: Grundriss 6e-7e Obergeschoss, 
schaal 1:500
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Afb. 4.4.10: Dakplattegrond, schaal 1:500
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Gebouwontsluiting

De verticale ontsluiting geschiedt door middel van een 

liftschacht en een veiligheidstrappenhuis per gebouw. Een 

entreeportaal op de begane grond verschaft toegang tot de van 

lift en de trap voor bewoners en gasten van de appartementen. 

Op kelderniveau zijn de liften en de trappen ook toegankelijk 

voor personen die het complex willen betreden of verlaten met de 

U&S-Bahn. Door de positionering van de lift en het trappenhuis 

worden de langgerekte atria in verdeeld in twee helften.

 In iedere atriumhelft zijn steektrappen geplaatst waardoor een 

secondaire verticale ontsluiting geboden wordt en de onderlinge 

bereikbaarheid van de woonlagen toeneemt. De horizontale 

ontsluiting van de woningen verloopt via 1,8m brede galerijen 

aan weerszijden van de atria. De langste horizontale route naar 

de woningen bedraagt slechts 28m. De atria zijn voorzien van 

daglichttoetreding door grote lichtkokers op de 7e verdieping.

De winkels op de begane grond worden via de openbare ruimte 

ontsloten. De winkelruimtes die niet aan de kopzijdes gelegen 

zijn beschikken over de mogelijkheid voor twee ingangen aan 

weerszijden van het gebouw. De commerciële ruimtes op 

kelderniveau worden vanuit de openbare ruimte bereikt via de 

drie U&S-Bahnhofi ngangen.

Brandveiligheid

Volgend de Duitse bouwvoorschriften wordt geëist dat iedere 

wooneenheid over twee vluchtwegen beschikt. De eerste 

vluchtweg is het veiligheidstrappenhuis in het atrium, dat 

uitgerust is met brandwerende deuren waardoor een van brand- 

en rook gevrijwaarde vluchtroute naar buiten geboden wordt. De 

ringgalerij rondom de atria gegarandeerd dat iedere woning over 

twee horizontale vluchtwegen naar het veiligheidstrappenhuis 

beschikt.

De tweede vluchtweg wordt verschaft via de 23m lange 

reddingsladder van de brandweer, waarmee iedere 

verblijfsruimte van het gebouw bereikt kan worden. De 

hoogste verdiepingsvloer van het gebouwencomplex ligt 

op exact 22m boven straatniveau, waardoor het gebouw 

net onder de Hochhausgrenze valt, waardoor geen tweede 

veiligheidstrappenhuis nodig is. De drie grote winkelruimtes in 

de kelder zijn onderling verbonden met branddeuren, waardoor 

ook deze ruimtes twee vluchtmogelijkheden hebben.

Technische aspecten

In de kelderverdieping zijn drie technische ruimtes ten behoeve 

van verwarmingsinstallatie en luchtbehandelinginstallaties 

voor het commerciële programma. In deze ruimtes zijn 

ook de meterkasten van de woningen ondergebracht. Alle 

woningen zijn uitgerust met bergingen met CV-ruimte en 

optionele luchtbehandeling. De gebouwen zijn voorzien van 

ruime leidingschachten voor gasleidingen, waterleidingen, 

elektriciteit, riolering en luchtkanalen. Alle leidingschachten 

zijn geplaatst aan de binnenzijde van de wanden die de 

woningen van het atrium scheiden. De verdiepingshoogte van de 

begane grond is 1m hoger dan de standaardverdiepingshoogte, 

zodat er voldoende ruimte is om de leidingen beneden het peil 

van de eerste verdieping af te buigen naar een horizontale 

schacht met afschot, die uitkomt in de technische ruimtes in de 

kelderverdieping.

Programma

De begane grond en in de bouwlaag eronder is bestemd voor 

commerciële functies, de zeven lagen erboven hebben een 

woonfunctie. Door de ligging tussen twee luxe winkelgebieden 

van de Maximilianstraße en het exclusieve winkelcentrum 

Fünf Höfe, en de integratie met de Bahnhof Marienplatz is het 

commerciële programma verzekerd van een grote toestroom 

van bezoekers. Het totale brutowoonoppervlak bedraagt 

39.000m2 voor 218 woningen, gemiddeld 178 m2 inclusief 

verkeersoppervlakte voor externe ontsluiting. De commerciële 

ruimtes op de begane grond en in de kelderverdieping hebben 

een oppervlakte van ruim 13.000m2 in, waardoor het totale 

brutovloeroppervlak van het gebouwencomplex 52.000m2 

wordt.
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Afb. 4.4.11 (linksboven) Dwarsdoorsnede 
AA’, schaal 1:500

Afb. 4.4.12: (linksonder) Dwarsdoorsnede 
BB’, schaal 1:500

Afb. 4.4.13: (boven) Lengtedoorsnede CC’, 
schaal 1:500

Afb. 4.4.14: (onder) Lengtedoorsnede DD’, 
schaal 1:500
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Deze door Rossi betitelde Architettura razionale krijgt 

navolging door o.a. Giorgio Grassi, Oswald Mathias Ungers, 

en Josef Paul Kleihues.58 Het gevaar van het ‘typologische 

bouwen’ op basis van rationaliteit en logische ordening, is dat 

de ontwerpen de relatie met de context en de historie kunnen 

verliezen.59 Dat is wellicht de aanleiding voor de belangstelling 

in de laatste decennia voor het ‘dialogisch bouwen’, waarbij 

tijdens het ontwerpproces een dialoog ontstaat met de lokale 

geschiedenis, traditie, typologie en bouwmateriaal.60

Deze architectonische aanpak, door Kenneth Frampton 

kritisch regionalisme gedoopt, biedt de mogelijkheid om 

gebouwontwerpen te maken die niet alleen State of the Art 

Architecture zijn, maar ook contextueel zijn door een relatie 

aan te gaan met de omstandigheden van de beoogde locatie. Het 

thema Kontext und Ort speelt een grote rol bij de door Rossi 

beïnvloedde Tessiner Schule met Mario Bottas en Luigi Snozzi 

als belangrijkste vertegenwoordigers.
7 8

Voorafgaand aan het ontwerpproces is het werk van Rossi, 

Grassi, Snozzi, Botta, Ungers, Kleihues en Kollhoff uitvoerig 

bestudeerd. Kleihues en Ungers hebben een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de typologische ontwikkeling van het 

gesloten bouwblok. Dit klassieke bouwblok, dat decennialang 

uit de gratie was, werd door Kleihues in ere hersteld met zijn 

ontwerp uit 1978 voor een appartementencomplex op de 

Vinetaplatz in Berlijn-Wedding.62 In hetzelfde jaar ontwerpt 

Ungers een woongebouw van het O-type aan de Schillerstraße 

in Berlijn.63 De invloed van de rationele architectuur komt in 

het gebouwontwerp onder meer tot uiting bij de typologische 

keuze voor het atriumgebouw, de gereduceerde rechthoekige 

gebouwvorm, de gerationaliseerde plattegronden, de 

zichtbaarheid van de constructie, de vloeiende overgang van 

ruimten en de compositie van de gevel. 

Rationele architectuur

Bij het gebouwontwerp zijn de ontwerpkeuzes gebaseerd op de 

uitgangspunten van de rationele architectuur, waarbij de ‘ideale 

vorm’ en de typologie een belangrijke rol spelen. Deze stroming 

ontstaat als reactie op het modernisme en functionalisme. De 

opvattingen van Louis Kahn dat vorm primair is en de functie 

secundair, werd door Aldo Rossi verder uitgewerkt in zijn 

theorie over de autonomie van de architecturale vorm, die hij 

onderbouwde met voorbeelden van gebouwen die succesvol 

aangepast werden voor nieuwe functies, binnen de gegeven 

bouwvorm en type. Bij Rossi’s architectuur werden de types 

gereduceerd tot primaire vormen, als voortzetting van het 

Italiaans rationalisme uit de jaren ’30.55 

Samen met Giorgio Grassi ontwikkelde Rossi in de jaren 

’60 en ’70 de rationele architectuur. Met historische 

typen, geabstraheerd uit concrete gebouwen, werd een 

nieuwe geldigheid van historische vormen aangetoond. 

Deze vorm van rationeel classicisme ging vergezeld met 

de veelal speelse postmodernistische verwijzing naar 

historische vormelementen.56 Op basis van de studie van 

architectuurtypologie en de ordeningswetten van de stad 

werd een rationele oplossing van de ontwerpproblemen 

nagestreefd. De theoretische onderbouwing was in lijn van de 

rationalistische architectuurtheorieën van de renaissance, het 

classicisme van de Verlichting, en het klassieke modernisme. De 

methodiek was in navolging van de studies van Saverio Muratori 

uit de vroege jaren ‘50, waarin de relatie tussen stedelijke 

vorm en gebouwtypologie werd geanalyseerd. De bouwkunst 

wordt opgevat als autonome discipline die eigen, objectieve 

wetmatigheden bezit, die aan het licht komen door bestudering 

van de stad en de gebouwtypologieën. De nieuwe, rationele 

architectuur gebruikt de historisch overgeleverde typologieën, 

die creatief kunnen geherinterpreteerd en gecombineerd 

worden.57

4.5 Gebouwontwerp
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Ruimtelijke confi guratie

De kopwoningen bestaan uit twee brede beuken van 5,4m en 

een smalle beuk van 3,6m. Het aantal traveeën is variabel. 

De woningen aan de lange zijdes van de gebouwen hebben 

een gevelzone en een Dunkelzone, beide met een diepte van 

5,4m, waardoor de totale woningdiepte 10,8m bedraagt. 

Het aantal traveeën verschilt per zone en per type. De vorm 

van de kopappartementen veroorzaakt een karakteristieke 

verschuiving van de gevelzone ten opzichte van de Dunkelzone 

bij de overige woningen, die daardoor een grotere ruimtelijke 

kwaliteit krijgen.

Woningtypes

De drie gebouwen hebben een lengte van 64m, 70m en 76m en 

bevatten respectievelijk 9, 8 en 10 verschillende woningtypes. 

Door het lengteverschil is het niet mogelijk om dezelfde types te 

gebruikten zodat het aantal verschillende types 12 bedraagt. Er 

bestaan 7 gelijkvloerse woningtypes en 5 types maisonnettes, 

waarvan door spiegeling in twee assen 2,3, of 4 varianten 

bestaan. In de drie gebouwen zijn in totaal 218 wooneenheden 

ondergebracht; 160 gelijkvloerse woningen op de woonlagen 1 

t/m 5 en maisonnettes op de bovenste 6e en 7e laag. De bruto 

vloeroppervlaktes inclusief buitenruimtes varieert van 108m2 

tot 199m2 bij de gelijkvloerse woningen en van 137m2 tot 304m2 

bij de maisonnettes. 

Woningprogramma Westelijk

gebouw

Midden

gebouw

Oostelijk 

gebouw

Totaal

Gelijkvloerse woningen 50 50 60 160

Maisonnettes 18 20 20 58

Totaal 68 70 80 218

 

Afb. 4.4.15: Doorsnede van gebouwont-
werp ; winkelruimte op de begane grond 
en in de kleder; gelijkvloerse woningen op 
verdieping 1 t/m 5; maisonnettes op laag 
6 en 7
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Type 1 – 108m2

De woning heeft een Dunkelzone van 3 traveeën, die plaats 

biedt aan de entreehal met toilet en garderobe, de centrale 

verblijfsruimte, de badkamer, de berging en de keuken. De 

gevelzone van 4 traveeën is bestemd voor een woonruimte, 

slaapruimte en buitenruimte. 

Flexibele indeling 

De woningen kunnen vrij ingedeeld worden; alleen positie van 

de woningscheidende wanden, voordeur, gevelopeningen en 

dragende binnenwanden zijn vastgelegd. De woningen bevatten 

geen niet-dragende binnenwanden; maar als aanvullende 

scheidingswanden gewenst zijn kunnen deze naar eigen inzicht 

toegevoegd worden, bij voorbeeld door ruimtes met fl exibele 

kastenwanden te verdelen in een woonzone en een slaapzone. 

De toiletten, badkamers en keukens zijn geplaatst in de directe 

nabijheid van de leidingschachten, maar kunnen technisch 

gezien verplaatst worden. Ook met de positie van de loggia’s en 

wintertuinen kan geschoven worden. Door het ontbreken van 

vaste binnenwanden blijven de constructieve elementen in het 

zicht en ontstaat een grote ruimtelijkheid.

Plattegronden

De getoonde gemeubileerde plattegronden dienen als voorbeeld 

voor de mogelijkheden voor de indeling van de woningen. De 

bewoners kunnen de woningen naar wens indelen waardoor 

diverse plattegronden gerealiseerd kunnen worden die in het 

typologische onderzoek aan bod zijn gekomen: Klassischen 

Grundriss, Raumgruppengrundriss, Flurlose Grundriss, 

Hofgrundriss of Grundriss mit nutzungsneutrale Räume. 

Indien de afstand tussen slaapkamer en badkamer te groot zou 

worden ervaren kan een extra wastafel op de slaapkamer als 

oplossing dienen.

Afb. 4.4.16: Plattegrond woningtype 1, 
schaal 1:200
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Type 2 – 124m2

Bij deze woning is de Dunkelzone ook 3 traveeën breed, maar 

de voordeur en leidingschacht zit op een andere plaats dan bij 

type 1, zodat de entreehal met toilet en garderobe, de centrale 

verblijfsruimte, de badkamer, de berging en de keuken een 

andere confi guratie hebben. De gevelzone is met 1 travee 

uitgebreid tot 5 traveeën, waardoor er naast de woonruimte en 

buitenruimte plaats is voor 2 slaapruimtes.

Type 3 – 124m2

Bij het 3e type is een 4e travee aan de Dunkelzone van type 1 

toegevoegd; zodat er meer ruimte is voor de keuken en eetkamer. 

De gevelzone van 4 traveeën is identiek aan type 1. 

Afb. 4.4.17: Plattegrond woningtype 2, 
schaal 1:200

Afb. 4.4.18: Plattegrond woningtype 3, 
schaal 1:200
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Type5 – 156m2

Net als type 4 heeft type 5 een gevelzone van 5 traveeën en een 

Dunkelzone van 4 traveeën, maar de onderlinge verschuiving is 

anders, en doordat de voordeur en leidingschacht verplaatst zijn 

is de indeling van de Dunkelzone afwijkend. 

Type 4 – 140m2

Deze woning is een combinatie van de Dunkelzone van type 3 en 

de gevelzone van type 2. 

Afb. 4.4.19: Plattegrond woningtype 4, 
schaal 1:200

Afb. 4.4.20: Plattegrond woningtype 5, 
schaal 1:200
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Type 7 – 199m2

Dit type is het kopappartement aan de zuidzijde. De Dunkelzone 

is identiek aan type 6, maar de 3 beuken zijn uitgebreid met een 

extra travee. De basisindeling is overgenomen van type 6, maar 

de grotere ruimtes beiden meer mogelijkheden, zoals een loggia 

in de middenbeuk op het zuiden en een extra verblijfsruimte in 

de zijbeuk. 

Type 6 – 156m2

Deze woning is het kopappartement aan de noordzijde. De 

Dunkelzone van 2 traveeën biedt plaats aan de entreehal met 

toilet en garderobe, een tweede hal, de badkamer en de berging. 

De 3 beuken bestaan uit 3 traveeën; de brede middenbeuk is 

geschikt als woonruimte, de brede zijbeuk bevat slaapruimtes 

of werkruimtes en een loggia op het oosten of het westen. In de 

smallere beuk aan de andere zijde kan de keuken en de eetkamer 

geplaatst worden. 

Afb. 4.4.21: Plattegrond woningtype 6, 
schaal 1:200

Afb. 4.4.22: Plattegrond woningtype 7, 
schaal 1:200
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Type 8 – 137m2

Deze maisonnette heeft een Dunkelzone van 2 traveeën, 

waarin de entreehal, garderobe, 2e hal, badkamer, CV-ruimte 

en trappenhuis geplaatst zijn. De gevelzone van 2 traveeën 

is bestemd als slaapruimte die groot genoeg is om gesplitst te 

worden.

De indeling van bovenverdieping bestaat uit een woonkeuken in 

de middenzone, een woonruimte in de gevelzone, een dakterras 

boven het atrium en een toilet op de overloop.

Maisonnettes

De maisonnettes aan de zijkanten van de gebouwen zijn 

smaller dan de gelijkvloerse appartementen maar door de 

tweede verdieping is het totale vloeroppervlak toch groter. De 

bovenverdieping wordt ontsloten door middel van een L-vormige 

bordestrap in de Dunkelzone. Op deze verdieping is de ruimte 

boven het atrium bij de woning gevoegd als buitenruimte, 

waardoor de middenzone extra daglichttoetreding verkrijgt 

zodat er geen sprake meer is van een Dunkelzone. De 

gevelzijde heeft een zeemloggia op de bovenverdieping. De 

kopmaisonnettes hebben een royaal trappenhuis met een 

U-vormige bordestrap.

Afb. 4.4.23: Plattegrond woningtype 8, 
schaal 1:200
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Type 10 – 213m2

Deze woning heeft dezelfde gevelzone als type 9, maar de 

middenzone is vergroot met 1 extra travee. Daardoor is de 

entreehal groter en is er plaats voor een 2e badkamer. Op de 

bovenverdieping kan de keuken boven het atrium geplaatst 

worden, zodat de middenzone en de gevelzone als zeer royale 

woonruimte beschikbaar blijven.

Type 9 – 171m2

Dit type maisonnette is een variant op type 8, met een extra 

travee in de gevelzone. Daardoor is het mogelijk om de 

slaapzone in drie ruimtes te verdelen, en kan de woonruimte 

een tweede buitenruimte krijgen in de vorm van een loggia aan 

de straatzijde.

Afb. 4.4.24: Plattegrond woningtype 9, 
schaal 1:200

Afb. 4.4.25: Plattegrond woningtype 10, 
schaal 1:200
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Type 12 –304m2

De kopmaisonnette aan de zuidzijde is een variant op type 11 

met een extra travee. Daardoor zijn de verblijfsruimtes in de 

drie beuken op de benedenverdieping aanzienlijk vergroot. 

Op de bovenverdieping is het dakterras uitgebreid naar de 

middenbeuk, zodat een grote buitenruimte met zuidwestelijke 

of zuidoostelijke oriëntatie ontstaat. In de smalle beuk en de 

zijbeuk kunnen extra verblijfruimtes worden gerealiseerd.

Type 11 – 220m2

Type 11 is de kopmaisonnette aan de noordzijde. In de smalle 

beuk is de entreehal, de garderobe, een toilet, CV-ruimte, 

trappenhuis en verblijfsruimte gelegen. De middenbeuk 

biedt plaats aan de keuken, berging, eetkamer en loggia; de 

zijbeuk is beschikbaar als woonruimte. De bovenverdieping 

heeft een overloop met vide in de middenbeuk met badkamer, 

berging en slaapruimte. In de smalle beuk is plaats voor een 

2e badkamer en een slaapruimte, de zijbeuk heeft naast een 

mogelijke 3e slaapruimte een dakterras met noordwestelijke of 

noordoostelijke oriëntatie. 

Afb. 4.4.26: Plattegrond woningtype 11, 
schaal 1:200

Afb. 4.4.27: Plattegrond woningtype 12, 
schaal 1:200
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De uniforme gevelopeningen voor de woningen van de 1e tot 

en met de 6e verdieping zijn 1760mm breed en 1823mm hoog. 

De gevel ter hoogte van de bovenste verdieping van de bestaat 

uit loges die de breedte van de maisonnettes aannemen, met 

penanten op de plaats van de woningscheidende wanden.

Kopgevels

De winkels aan beide kopzijden zijn drie meter teruggeplaatst 

vanaf de rooilijn, zodat een abri-vormige ruimte ontstaat. De 

vensteropeningen op de 7 verdiepingen hebben 6 gevelopeningen 

per laag met een breedte van 3135mm en een hoogte van 

1823mm. De kopgevels zijn verticaal opgedeeld in drie delen 

door de vensters per twee te koppelen, gescheiden door een 

smalle penant van 490mm. De breedte van de muurdammen 

tussen de gekoppelde vensters bedraagt 2240mm. De vensters 

bevatten drie ramen van ongelijke grootte; een breed vast 

middenraam tussen twee smallere naar binnen draaiende 

ramen. De gevelcompositie vertoont daardoor enige gelijkenis 

met het Chicago window grid. 

Poorten

De koppen van de drie gebouwen zijn aan de aan de noordzijde 

met elkaar verbonden door ‘poorten’ die toegang verschaffen 

vanaf de pleinzijde naar de twee binnenstraten. Deze poorten 

zijn zeker niet bedoeld als referentie naar de voormalige 

stadsmuur; op deze twee locaties hebben nooit stadpoorten 

gestaan. De oorsprong van dit idee is mogelijk de ‘corridor 

insula’, waarvan de 14e eeuwse Campo Santa Marina in Venetië 

een voorbeeld is. Daarbij zijn twee stroken aan beide uiteinden 

van de straat met elkaar verbonden door hoge poorten, 

waardoor de tussengelegen straat onderdeel uit gaat maken 

van het gebouw.64 Een recenter voorbeeld is de poort van de Ca’ 

Brütta in Milaan uit 1919-1923 van architect Giovanni Muzio.

Gevelontwerp

Materialisering

Bij de materialisering van de gevels is gekozen om het 

betonnen binnenblad te bekleden met lichtrode baksteen in 

halfsteensverband, in de overtuiging rationele architectuur 

met baksteen beter tot haar recht komt dan met het lokale 

traditionele stucwerk. Als baksteenformaat is gekozen voor 

het Duitse Dünnformat van 240 × 115 × 52mm, het gangbare 

formaat voor buitenbladen. Door de drie gebouwen te bekleden 

met bakstenen in drie kleurschakeringen van de lichtrode 

baksteen wordt beoogd om de gebouwen een eigen identiteit te 

geven. De plint is uitgevoerd in natuursteen evenals de raam en 

deuromlijstingen. De hemelwaterafvoer is tussen binnen- en 

buitenblad geplaatst waardoor de gevels niet ontsierd worden.

Horizontale geleding

De gevels zijn horizontaal geleed door middel van doorlopende 

rollagen op de kop, boven de gevelopeningen over de gehele 

lengte van de gevel. Aan de onderzijde van de gevelopeningen 

is een doorlopende rollaag op de strek. De rollagen beginnen bij 

de eerste gevelopening en eindigen bij de laatste, op de hoeken is 

het halfsteensverband van plint tot dakrand ononderbroken. De 

dakrand bestaat uit een 3,5 stenen brede rollaag die doorloopt 

tot de hoeken van de gebouwen. Boven de abri’s op de begane 

aan de kopzijdes zijn voorzien van eenzelfde brede rollaag. De 

rollagen worden boven de gevelopeningen ondersteund met 

vuilwerklateien achter de rollagen. 

Zijgevels

De zijgevels zijn vertikaal geleed door het ritme van de 3m brede 

traveeën. Op de begane grond zijn de gevelopeningen bestemd 

voor etalagevensters, winkeldeuren, U-Bahningangen en deuren 

voor de entreehallen van de appartementen. De gevelopeningen 

voor de vensters zijn 2260mm breed en 2499mm hoog; de 

openingen voor de deuren hebben dezelfde breedte bij een 

hoogte van 2974mm.
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Afb. 4.4.29: Oostgevel, schaal 1:500

Afb. 4.4.28: (boven) Noordgevel, schaal 
1:500



139

Afb. 4.4.31: Zuidgevel, schaal 1:500

Afb. 4.4.30: (boven) Westgevel, schaal 
1:500
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Afb. 4.4.32: Noordgevel, linkerzijde bij 
plint, schaal 1:50
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Afb. 4.4.33: Noordgevel, rechtererzijde bij 
dak, schaal 1:50
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Afb. 4.4.34: Westgevel, linkerzijde bij 
plint, schaal 1:50
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Afb. 4.4.35: Westgevel, rechterzijde bij 
dak, schaal 1:50
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Afb. 4.4.36: Noordgevel, linkerzijde, schaal 
1:20
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Afb. 4.4.37: Westgevel, middendeel bij 
dak, schaal 1:20
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Afb. 4.4.38: Vertikale doorsnede van 
zijgevel bij keldervloer, schaal 1:20

Afb. 4.4.39: (rechts) Vertikale doorsnede 
van zijgevel bij begane grondvloer en 1e 

verdiepingsvloer, schaal 1:20
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Afb. 4.4.40: (links) Vertikale doorsnede 
van zijgevel bij verdiepingsvloeren, schaal 
1:20

Afb. 4.4.41: Vertikale doorsnede van zij-
gevel bij loggia en dak, schaal 1:20



148



149

De geselecteerde locatie in binnenstedelijke omgeving om 

het generieke ontwerp van de 3e fase te implementeren is de 

Marienhof in de Altstadt van München. Uit de stedebouwkundige 

analyse en naar de geest van de Kritische Rekonstruktion 

is een ontwerp gemaakt voor drie gebouwvolumes naast 

elkaar in noord-zuid-richting, die door een verschil in lengte 

een wigvormige ruimte vormen aan de noordzijde van de 

Marienhof. De ringstructuur van de straten rondom de eerste 

stadsomwalling, die onzichtbaar was geworden door het 

verdwijnen van de gebombardeerde bebouwing, wordt door 

de ‘reconstructie’ van de Marienhof hersteld door de zichtbare 

diagonaal van de noordelijke kopgevels. 

Bij de implementatie van het generieke hoftype op de locatie van 

de Marienhof is een geheel nieuw type ontstaan, het atriumtype. 

Dit nieuwe type is het resultaat van een verdere transformatie 

van het generiek type, waarbij het atrium de functie van de 

corridor en de binnenplaats combineert. Daarbij is de dichtheid 

verder vergroot tot een GFZ van 7,1. De hogere waarde ten 

opzichte van het vorige type wordt veroorzaakt door een aantal 

factoren waaronder de grotere oppervlakte van het grondstuk 

en het de extra toegevoegde bouwlaag en de ondergrondse 

verdieping. 

Vanwege de positionering in het hogere marktsegment 

zijn de oppervlaktes van de woningen aanzienlijk groter 

geworden. Er zijn 12 woningtypes verdeeld over 7 gelijkvloerse 

appartemententypes en 5 maisonnettetypes, waarmee in totaal 

218 woningen gerealiseerd worden, met bruto vloeroppervlaktes 

van 108m2 tot 304m2. De rationele architectuur van het 

ontwerp komt het duidelijkst naar voor door de vereenvoudigde 

vorm van de gebouwvolumes en de grote regelmaat van de 

gevelcompositie. 

Uit het resultaat van het gebouwontwerp kan geconcludeerd 

worden dat het gelukt is om het generieke ontwerp toe te passen 

op de uitgezochte locatie, waarbij de gerealiseerde dichtheid van 

het uiteindelijke ontwerp zelfs groter is dan het ontwerp van de 

3e fase. 

4.6 Samenvatting en conclusie onderzoeksfase 4

Afb. 4.4.42: (links) Poort tussen de gebou-
wen aan de noordzijde, schaal 1:50
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Afb. 4.4.43: Schetsimpressie van de toe-
komstige situatie vanuit het noordwesten

Afb. 4.4.44: Schetsimpressie van de toe-
komstige situatie vanuit het noordoosten
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Beantwoording onderzoeksvraag

Tot slot dient het antwoord op de onderzoeksvraag gegeven te 

worden. De onderzoeksvraag bestaat uit twee deelvragen:

Welke factoren zijn bepalend voor de 

woningtypologieën en de daarmee samenhangende 

dichtheid in München en in Berlin?

Hoe kunnen deze factoren ingezet worden om de 

dichtheid van binnenstedelijke blokken in München te 

vergroten door middel van typologische vernieuwing?

Beantwoording van de deelvraag1

Een aantal factoren was al verondersteld bij de opzet van 

het onderzoek: economische, juridische en typologische 

factoren. In het literatuuronderzoek en de vergelijking van 

woningvoorbeelden uit Berlijn en München werd de rol van 

deze factoren geanalyseerd en bevestigd. Bij het modelmatig 

onderzoek werd het belang van de daglichttoetreding op de 

gebouwdiepte en verdiepingshoogte onderkend. 

Beantwoording van de deelvraag2

Bij het ontwerp van het generieke model zijn effecten van 

bovengenoemde factoren gemaximaliseerd zodat de dichtheid 

van het gebouw optimaal werd. Met het hoftype werd een 

Geschossfl ächenzahl van 6,3 bereikt en met het atriumtype 

steeg het GFZ naar 7,1. Nadat de locatiekeuze defi nitief werd 

is besloten om het programma te upgraden tot exclusieve 

koopwoningen, om de hoge grondprijs terug te kunnen verdienen. 

Het vloeroppervlak per woning werd vergroot ten koste van het 

aantal woningen. Daardoor werd de bewonersdichtheid lager 

maar de bebouwingsdichtheid bleef gelijk. 

Het onderzoek heeft twee gebouwtypes opgeleverd die beiden 

gerealiseerd kunnen worden in de binnenstedelijke omgeving 

van München, het eerste type als klassiek bouwblok en het 

tweede type als autonoom woongebouw.

Beantwoording van de onderzoeksvraag

Met de antwoorden op beide deelvragen is de onderzoeksvraag 

eveneens beantwoord. Quod erat demonstrandum.
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rooms. The genericity of the design is achieved by modularity 

and scalability. The Ground Space Index of the generic design 

is 0,89. In case of a seven storey building the Floor space Index 

is 6,2. 

In the fourth phase the generic design is implemented at a 

chosen location in the downtown area of Munich. The selected 

plot is named Marienhof, a public space at the back side of 

the town hall, the only space that has remained vacant after 

the reconstruction of the city. An urban planning analysis 

supplied adequate information required for the fi nal design at 

the specifi c location. Three volumes are situated side by side in 

north south direction. Due to a slightly unequal length of the 

volumes, a triangular open space is created on the north side of 

the buildings, the new Marienhof. The course of the demolished 

medieval city wall of Munich has become visible again on the 

diagonal between the buildings and the open space.

By adjusting the generic design for the dimensions of the 

Marienhof, the type is transformed into a new type. The access 

corridors are expanded to roofed atriums, an intermediate 

space that combines the functions of the corridors and the open 

court space. The Floor Space Index of this new type is 7,1, an 

increase compared to the generic type, which is caused by two 

extra stories at the top an d in the basement of the buildings. 

The building contains 218 luxury apartments in twelve types. 

The Gross Floor Space varies from 108m2 to 304m2.

The research of the phase 1 and 2 provided suffi cient and 

convincing answers to the fi rst part of the research question. 

In phase 3 and 4 two types were designed which meet the 

requirements of the second part of the research question. 

Finally, the combination of these two results delivers the 

positive answer to the research question.

    

English summary

The subject of this research is density and typology in Munich. 

The research is split into four phases. The partial results will 

provide the answer to the main research question: Which 

factors determine the typology and the coherent density of the 

built environment in Munich and in Berlin, and how can these 

factors be deployed to increase the density of urban blocks in 

Munich by means of typological innovation?

The main density factors are building regulations, daylight 

admission, plot shapes and dimensions, and the pursuit of 

profi t. Density can be measured in terms of population density 

and building density. The Ground Space Ratio and the Floor 

Space Index are appropriate for this research.  

The fi rst phase of the research contains a comparison of the 

density and typology of Berlin and Munich.  A selection of 48 

building is made divided in three periods, before, between and 

after the two world wars. The analysis of the fl oor plans reveal 

typological differences in the fi rst period, important innovations 

in Berlin in the second period and increasing resemblances in 

the third period. 

In the second phase two models are prepared for certain 

building typologies: slabs, blocks, towers and atrium buildings. 

Both models prove that density is limited due to building 

restrictions and regulation. The highest density in urban areas 

is reached with six storey atrium buildings. The maximum Floor 

Space Index is more than 6 on plots of 50 by 50 meters. 

The factors of the previous phases are applied in the third 

phase for the generic design of a high density building. The 

design is the fi nal result of several typological transformations. 

In this design the building depth and the number of fl oors is 

maximized within the building envelope, to create as much as 

possible fl oor space. The Gross/Net Floor Space Ratio is reduced 

by choosing corridors as the most effi cient access method. The 

dark zone in the middle of the building is intended for the 

internal service functions. The size and height of the atrium is 

calculated to provide suffi cient daylight access in the adjacent 
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0.1: Voorzijde Stadt Bauwelt 195 36.12

1.1.1 Versiegelungsgrad in München pro Baublock 2006, 

Geraadpleegd op 1 april 2014 van: http://maps.muenchen.de/

rgu/versiegelung_baublock_2006.

1.2.1 Voorkant The Alphabetical City. HOLL, S. (1980). The 

Alphabetical City. Pamphlet Architecture, New York: Princeton 

Architectural Press.

1.2.2 Voorkant Form Follows Finance. WILLIS, C. (1995). Form 

Follows Finance. Skyscrapers and Skylines in New York and 

Chicago. New York: Princeton Architectural Press.

1.3.1 Schematische weergave Staffel 1. Eigen werk.

1.3.2 Isometrie Staffel 1. Eigen werk.

1.3.3 Originele illustratie Staffel 1. Presentatie Stadtmuseum, 

CD-Rom

1.3.4 Schematische weergave van de ontwikkeling van de 

typologieën in Berlijn. Eigen werk.

1.4.1 Doorsnede van het pand Weinstraße 1 met Himmelsleiter. 

Bayerischen Landesamt für Denkmalpfl ege (2009). Denkmäler 

in Bayern. I.2/1 Landeshauptstadt München Mitte. München: 

Karl M. Lipp Verlag, s. CXVIII.

1.4.2 Hoekwoning met karakteristieke halve topgevel. 

Geraadpleegd op 7 juli 2014 van: http://buch.stadt-muenchen.

net/l_buch_ausgabe.php?id=17.

1.4.3 Woning met Halbgiebelgauben. Geraadpleegd op 7 juli 

2014 van: http://buch.stadt-muenchen.net/l_buch_ausgabe.

php?id=17.

1.5.1 Schematische weergave van de ontwikkeling 

van hofbebouwing in Berlijn. ARCHITEKTEN- UND 

INGENIEUR-VEREIN ZU BERLIN (1974). Berlin und seine 

Bauten, Teil IV, Wohnungsbau, Band B, Die Wohngebäude - 

Mehrfamilienhäuser. Berlin: Ernst und Sohn.

1.5.2 Schematische weergave van de ontwikkeling van 

Zweispänner naar Vierspänner tot Dreispänner. Ibid.

1.5.3 Schematische weergave van de drie hoofdlijnen (A, B, C) 

en Wohnhof (D). Ibid.

1.6.1 De bouw van Mietskasernen in Berlijn. Tekening van 

Friedrich Kaiser uit 1875, getiteld ‘Tempo der Gründerzeit’. 

Geraadpleegd op 28 juli 2014 van: http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/8/83/Tempo_der_gruenderzeit.jpg.

Verantwoording afbeeldingen

1.6.2 Het Dreimühlenblock in de Isarvorstadt van München. 

STRACKE, F. (2012). Wohnort München – Stadtentwicklung im 

20. Jahrhundert; München: Franz Schiermeier Verlag, s.62.

1.6.x Alle isometrieën: Eigen werk. Plattegronden Berlijn: 

Bewerkt, gebaseerd op: ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-

VEREIN ZU BERLIN (1974). Berlin und seine Bauten, 

Teil IV, Wohnungsbau, Band B, Die Wohngebäude - 

Mehrfamilienhäuser. Berlin: Ernst und Sohn. Afbeeldingen 

Berlijn: Ibid. Plattegronden München: Bewerkt, gebaseerd op: 

Bayerischen Landesamt für Denkmalpfl ege (2004). Denkmäler 

in Bayern. I.2/2 Landeshauptstadt München Südwest. 

München: Karl M. Lipp Verlag. Afbeeldingen München: Ibid.

1.7.1 Alexander Klein; A bad house. Alexander Klein (1928). The 

Functional House for Frictionless Living. Geraadpleegd op 14 

juli 2014 van: http://www.tamarshafrir.com/Critical-Interiors. 

1.7.2 Alexander Klein; A good house. Ibid.

1.8.1 De Panzerkreuzer van Hans Scharoun in de Berlijnse 

Siemensstadt. Geraadpleegd op 28 juli 2014 van: http://www.

panoramio.com/photo/99123897

1.8.2 Het Postgebäude am Harras van Robert Vorhoelzer in 

München-Sendling. Geraadpleegd op 28 juli 2014 van: http://

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Munich_

Sendling_Harras_Postoffi ce_Northeast.jpg 

1.8.x Alle isometrieën: Eigen werk. Plattegronden Berlijn: 

Bewerkt, gebaseerd op: ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-

VEREIN ZU BERLIN (1974). Berlin und seine Bauten, 

Teil IV, Wohnungsbau, Band B, Die Wohngebäude - 

Mehrfamilienhäuser. Berlin: Ernst und Sohn. Afbeeldingen 

Berlijn: Ibid. Plattegronden München: Bewerkt, gebaseerd 

op: BAYERISCHEN ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-

VERBAND (1984). München und seine Bauten nach 1912. 

München: Bruckmann verlag. & STRACKE, F. (2012). Wohnort 

München – Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert; München: 

Franz Schiermeier Verlag. Afbeeldingen München: Ibid.

1.9.1 Plattegronden van Mies van der Rohe voor Lafayettepark, 

Detroit. Geraadpleegd op 17 juli 2014 van: http://www.moma.

org/collection/object.php?object_id=104272.

1.10.1 Gropiushaus, Berlijn. Geraadpleegd op 28 juli 2014 van: 

https://www.fl ickr.com/photos/48610601@N07/12822238283/.
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Architectural Design Strategies. New York: John Wiley & Sons. 

2.4.2 Axonometrische projecties van atriumgebouwen met T = 

7h. Ibid.

2.5.1 GFZ bij vijf verschillende kavelbreedtes als functie van het 

aantal verdiepingen. Eigen werk.

2.5.2 GFZ van gebouwen met zes verdiepingen als functie van 

de gebouwdiepte. Eigen werk.

2.5.3 GFZ van gebouwen met zes verdiepingen en een 

gebouwdiepte van 18m, als functie de kavelbreedte. Eigen werk.

2.5.4 Grafi ek van GFZ tegen aantal verdiepingen binnen 

Kerngebiet, buiten Kerngebiet en met Blockrandbebouwing. 

Eigen werk.

3.2.1 Voorbeeld van modules met typologieën bij VM-gebouw 

door BIG in Kopenhagen. Geraadpleegd op 7 juli 2014 van: 

http://jdsa.eu/wp-content/uploads/VM-proj-10.jpg

3.2.2 De samenstelling van het VM-gebouw uit diverse 

modules. Ibid.

3.2.3 Voorbeeld van verschillende modules voor het VM-

gebouw. Ibid.

3.2.4 Voorbeeld van verschillende modules voor het VM-

gebouw. Ibid.

3.3.1 Startpunt. Eigen werk.

3.3.2 Resultaat na 1e stap. Eigen werk.

3.3.3 Resultaat na 2e stap. Eigen werk.

3.3.4 Resultaat na 3e stap. Eigen werk.

3.3.5 Tussenresultaat. Eigen werk.

3.3.6 Eindresultaat na 5e stap. Eigen werk.

3.4.1 Minimale blokafmetingen en Floor Area Ratio’s (GFZ) van 

Atriumgebouwen op locaties tussen 40°en 48° breedtegraad, 

bij drie verdiepingsaantallen en zes varianten met oplopend 

aantal atria.  

BROWN, G.Z. & Cartwright, V. (1985). Sun, Wind and Light. 

Architectural Design Strategies. New York: John Wiley & Sons, 

s.11. 

3.4.2 Plattegrond van even en oneven verdieping van generieke 

ontwerp met 1 binnenplaats [O-vorm]. Eigen werk.

3.4.3 Plattegrond van even en oneven verdieping van generieke 

ontwerp met 2 binnenplaatsen [B-vorm]. Eigen werk.

1.10.2 Neuperlach, München. Geraadpleegd op 28 juli 2014 

van: http://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/

article122655921/Bauten-Haeuser-Wohnblock.html.

1.10.x Alle isometrieën: Eigen werk. Plattegronden 

Berlijn: Bewerkt, gebaseerd op: ARCHITEKTEN- UND 

INGENIEUR-VEREIN ZU BERLIN (1974). Berlin und seine 

Bauten, Teil IV, Wohnungsbau, Band B, Die Wohngebäude - 

Mehrfamilienhäuser. Berlin: Ernst und Sohn. Afbeeldingen 

Berlijn: Ibid. Plattegronden München: Bewerkt, gebaseerd 

op: BAYERISCHEN ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-

VERBAND (1984). München und seine Bauten nach 1912. 

München: Bruckmann verlag. & STRACKE, F. (2012). Wohnort 

München – Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert; München: 

Franz Schiermeier Verlag. Afbeeldingen München: Ibid.

1.12.1 Verdichtingsstrategieën voor München. Stadt Bauwelt 195 

36.12, s.46.

2.1.1 Lineair programmeren. Geraadpleegd op 17 juli 2014 

van: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/

Linear_programming_graphical_solution.png.

2.2.1 Abstandsfl ächenregelung der Bayerische Bauordnung. 

Geraadpleegd op 5 maart 2014 van: http://www.archifee.de/

abstand.html.

2.2.2 Schematische weergave van Abstandsfl ächen bij de zes 

types in het model. Eigen werk. 

2.3.1 GRZ in Kerngebiet van 6 verschillende typologieën als 

functie van het aantal verdiepingen. Eigen werk.

2.3.2 GFZ in Kerngebiet van 6 verschillende typologieën als 

functie van het aantal verdiepingen. Eigen werk.

2.3.3 GRZ buiten Kerngebiet van 6 verschillende typologieën 

als functie van het aantal verdiepingen. Eigen werk.

2.3.4 GFZ buiten Kerngebiet van 6 verschillende typologieën 

als functie van het aantal verdiepingen. Eigen werk.

2.3.5 Grafi ek van de bewonersdichtheid tegen het aantal 

verdiepingen in Berlijn. Eigen werk.

2.3.6 Grafi ek van GRZ en GFZ per woningtype in Berlijn. Eigen 

werk.

 2.4.1 Grafi ek van de maximale diepte van een verblijfsruimte. 

BROWN, G.Z. & Cartwright, V.  (1985). Sun, Wind and Light. 
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4.1.10 Schadenkarte der Münchner innenstadt, 1945. Stadtatlas 

München, CD-Rom

4.1.11 Abelplan voor wederopbouw van München. STRACKE, 

F. (2012). Wohnort München – Stadtentwicklung im 20. 

Jahrhundert; München: Franz Schiermeier Verlag, s.143. 

4.1.12 Panoramafoto uit 1858 vanaf de Petersturm, rechts van 

de Frauenkirche ligt de Marienhof. Geraadpleegd op 28 juli 

2014 van: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama-

petersturm-1858.jpg.

4.1.13 Luchtfoto uit 1930 van omgeving Marienhof. 

Geraadpleegd op 30 maart 2014 van: http://www.muenchen.

de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Baureferat/

marienhof/pdf/marienhof_historie.pdf

4.1.14 Foto van de situatie in 1944. Ibid. 

4.1.15 Foto van de situatie in 1946 na het opruimen van het 

puin. Ibid.

4.1.16 Ontwerp van Prof. Rudolf Esterer. Ibid.

4.1.17 Impressie van ontwerp van Prof. Rudolf Esterer. Ibid.

4.1.18 Impressie van ontwerp van Prof. Rudolf Esterer. Ibid.

4.1.19 Ontwerp van Freiherr Von Branca, versie uit 1961. Ibid. 

4.1.20 Ontwerp van Freiherr Von Branca, versie uit 1980. Ibid. 

4.1.21 Parkplatz Marienhof, omstreeks 1950. Ibid. 

4.1.22 Parkplatz Marienhof, omstreeks 1955. Ibid.

4.1.23 Baustelle Bahnhof Marienplatz, 1966. Ibid.

4.1.24 Baustelle Bahnhof Marienplatz, 1967. Ibid.

4.1.25 Entwicklungskarten 1808-1958. Stadtbauplan, CD-Rom

4.2.1 Kaart van de Altstadt met hoofdassen, secundaire assen 

en ringstructuur. Eigen werk.

4.2.2 Kaart van de Altstadt met pleinstructuren. Eigen werk.

4.2.3 360˚ Panorama van de Marienhof

4.2.4 Luchtfoto van de Marienhof. Geraadpleegd op 19 juli 2014 

van: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/

M%C3%BCnchen_Marienplatz_Rathaus_Frauenkirche_

Liebfrauendom.jpg

4.2.5 Satelietfoto van de braakliggende Marienhof uit 2009. 

Geraadpleegd op 19 juli 2014 van: Google Earth. 

4.2.6 Open Streetmapkaart van de Marienhof. Geraadpleegd 

op 19 juli 2014 van: http://www.openstreetmap.org.

4.3.1 De gevels aan de Weinstraße in het stadsmodel van 

3.4.4 Plattegrond van even en oneven verdieping van generieke 

ontwerp met 4 binnenplaatsen [2B-vorm]. Eigen werk.

3.5.1 Woningdifferentiatie van even en oneven verdieping. 

Eigen werk.

3.5.2 Woningplattegronden van hoekmodule 1, even en oneven 

verdieping. Eigen werk.

3.5.3 Woningplattegronden van middenmodule, even en 

oneven verdieping. Eigen werk.

3.5.4 Woningplattegronden van hoekmodule 2 bij lift, even en 

oneven verdieping. Eigen werk.

4.1.1 Situatie Marienhof omstreeks 1250 AD. Geraadpleegd op 

7 juli 2014 van: http://www.kraftvolle-orte.de/uebersicht-der-

kraftvollen-orte/sonstige-orte/marienhof-muenchen/

4.1.2 Situatie van het ommuurde gebied tot 1800 AD. 

Geraadpleegd op 7 juli 2014 van http://www.kraftvolle-orte.

de/uebersicht-der-kraftvollen-orte/sonstige-orte/marienhof-

muenchen/

4.1.3 Stadtmodel van Jakob Sandtner uit 1570. Stadtbauplan, 

CD-Rom 

4.1.4 Stadtmodel van Johann Baptist Seitz uit 1850. 

SCHIERMEIER, F. (2000) Relief der Haupt- und Residenzstadt 

München – Das Stadtmodell von Johann Baptist Seitz 1841-

1863. München: Impressum Bayerisches Nationalmuseum 

München.

4.1.5 Tekening van de Alter Hof. Geraadpleegd op 7 juli 2014 

van: http://buch.stadt-muenchen.net/l_buch_ausgabe.

php?id=17.

4.1.6 Tekening van de voormalige Gruftkirche. Geraadpleegd 

op 7 juli 2014 van: http://buch.stadt-muenchen.net/l_buch_

ausgabe.php?id=17.

4.1.7 Tekening van de Hinteres Schwabinger Tor. Geraadpleegd 

op 7 juli 2014 van: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/6/6c/Wilbrechtsturm_6.jpg

4.1.8 Tekening van de Vorderes Schwabinger Tor. Geraadpleegd 

op 7 juli 2014 van: http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Kruemleinsturm_6.jpg

4.1.9 Kaart van München uit 1806 met huidige Marienhof in 

rood kader. Stadtatlas München, CD-Rom
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4.4.25: Plattegrond woningtype 10, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.26: Plattegrond woningtype 11, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.27: Plattegrond woningtype 12, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.28: Noordgevel, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.29: Oostgevel, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.30: Westgevel, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.31: Zuidgevel, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.32 Noordgevel, linkerzijde bij plint, schaal 1:50. Eigen 

werk.

4.4.33 Noordgevel, rechtererzijde bij dak, schaal 1:50. Eigen 

werk.

4.4.34 Westgevel, linkerzijde bij plint, schaal 1:50. Eigen werk.

4.4.35 Westgevel, rechterzijde bij dak, schaal 1:50. Eigen werk.

4.4.36 Noordgevel, linkerzijde, schaal 1:20. Eigen werk.

4.4.37 Westgevel, middendeel bij dak, schaal 1:20. Eigen werk.

4.4.38 Vertikale doorsnede van zijgevel bij keldervloer, schaal 

1:20. Eigen werk.

4.4.39 Vertikale doorsnede van zijgevel bij begane grondvloer 

en 1e verdiepingsvloer, schaal 1:20. Eigen werk.

4.4.40 Vertikale doorsnede van zijgevel bij verdiepingsvloeren, 

schaal 1:20. Eigen werk.

4.4.41 Vertikale doorsnede van zijgevel bij loggia en dak, schaal 

1:20. Eigen werk.

4.4.42 Poort tussen de gebouwen aan de noordzijde, schaal 

1:50. Eigen werk.

4.4.43 Schetsimpressie van de toekomstige situatie vanuit het 

noordwesten. Eigen werk.

4.4.44 Schetsimpressie van de toekomstige situatie vanuit het 

noordoosten. Eigen werk.

Seitz uit 1841. SCHIERMEIER, F. (2000) Relief der Haupt- 

und Residenzstadt München – Das Stadtmodell von Johann 

Baptist Seitz 1841-1863. München: Impressum Bayerisches 

Nationalmuseum München, s.4.

4.3.2 Drie volumes geplaatst in stedbouwkundige maquette. 

Eigen werk. 

4.3.3 Detail van de drie volumes. Eigen werk.

4.4.1 Stedebouwkundig plan. Eigen werk. 

4.4.2 Vervoersstromen: Voetgangers en Openbaar Vervoer. 

Eigen werk. Eigen werk. 

4.4.3 Plattegrond van het getransformeerde type met de 

ontsluiting van de woningen door middel van interne galerijen 

in een overdekte atria.

4.4.4 Constructie en stramienen, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.5 Constructie met dragende wanden in de lengterichting, 

‘Kop van Havendiep’, DKV Architecten 2004. LEUPEN, B. 

& MOOIJ, H. (2008). Het ontwerpen van woningen - een 

handboek; Rotterdam: NAi Uitgevers, s.237.

4.4.6 Grundriss Untergeschoss, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.7 Grundriss Erdgeschoss, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.8 Grundriss 1-5 Obergeschoss, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.9 Grundriss 6-7 Obergeschoss, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.10 Dakplattegrond, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.11 Dwarsdoorsnede AA’, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.12 Dwarsdoorsnede BB’, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.13 Lengtedoorsnede CC’, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.14 Lengtedoorsnede DD’, schaal 1:500. Eigen werk.

4.4.15 Doorsnede van gebouwontwerp ; winkelruimte op 

de begane grond en in de kleder; gelijkvloerse woningen op 

verdieping 1 t/m 5; maisonnettes op laag 6 en 7. Eigen werk.

4.4.16: Plattegrond woningtype 1, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.17: Plattegrond woningtype 2, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.18: Plattegrond woningtype 3, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.19: Plattegrond woningtype 4, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.20: Plattegrond woningtype 5, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.21: Plattegrond woningtype 6, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.22: Plattegrond woningtype 7, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.23: Plattegrond woningtype 8, schaal 1:200. Eigen werk.

4.4.24: Plattegrond woningtype 9, schaal 1:200. Eigen werk.
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