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VOORWOORD

Voor u vind u mijn afstudeerverslag Geförderte 
Wohnungsbau München, Ein neuer Schritt zum 
bezahlbaren Wohnen als onderdeel van het 
afstudeeratelier München REconstructed.

Dit afstudeerverslag is tot stand gekomen in de 
periode van september 2013 tot eind augustus 
2014. Tijdens deze periode is begonnen met 
het uitvoeren van het gezamenlijke onderzoek. 
De studiereis naar München heeft ons daarbij 
kennis laten maken met de stad en met de 
groepsgenoten waarmee de basis is gelegd 
voor het individuele onderzoek.

Allereerst wil ik mijn begeleiders van mijn 
afstudeercommissie, Christian Rapp en Haike 
Apelt, bedanken voor hun kennisdeling, 
ondersteuning maar vooral voor hun kritische 
blik op het ontwerpproces gedurende de 
begeleidingen en tijdens de verschillende 
presentaties. 

Daarnaast wil ik mijn ateliergenoten bedanken 
voor de samenwerking in het groepsproces 
welke heeft geleidt tot een prachtige atlas 
over de stadsontwikkeling van München. 
In het bijzonder Finn Vossen, Ruby Willems 
en Jeroen Wilms voor hun bereidheid tot 
reflectie, steun en de momenten van afleiding 
tijdens het afstuderen welke gezorgd hebben 
voor het creëren van een focus waarmee het 
onderzoeks- en ontwerpproces tot stand is 
gekomen.  

Als laatste wil ik mijn vriend en familieleden 
bedanken voor hun steun en begrip gedurende 
de het afstuderen en tijdens mijn gehele studie. 
Hierdoor heb ik mezelf kunnen ontplooien als 
ontwerper en toekomstig architect. 

Helen Nossin
Augustus 2014





SAMENVATTING SUMMARY

Dit onderzoek is onderdeel van het 
afstudeeratelier ‘München REconstructed’. 
In dit afstudeeratelier is gezamenlijk 
stedenbouwkundig en architectonisch 
onderzoek uitgevoerd naar de 
stadsontwikkeling van de stad München in 
Duitsland. De huidige stadsproblematiek 
van de stad is hierin beschreven als de 
tegenstelling tussen dicht bebouwd en 
lege vlaktes doordat de stad steeds dichter 
bebouwd wordt en beschikbare bouwgrond 
opraakt. 
Het gezamenlijke onderzoek heeft ten 
grondslag gelegen aan het individuele 
onderzoek waarin onderzoek wordt 
uitgevoerd naar de sociale woningbouw 
met als doel de hedendaagse generieke 
nieuwbouwprojecten door te ontwikkelen tot 
kwalitatieve sociale nieuwbouwprojecten. Met 
behulp van onderzoek naar de kenmerken van 
binnenstedelijke kwaliteit wordt gezocht naar 
een nieuwe invulling van de opvattingen over 
kwalitatief wonen. Dit wordt verwoordt in de 
onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen de hedendaagse generieke 
nieuwbouwprojecten doorontwikkeld 
worden, met behulp van de binnenstedelijke 
kwaliteit, tot een kwalitatief sociaal 
nieuwbouwproject binnen de stad 
München?

Historisch onderzoek naar de invloeden van de 
sociale woningbouw op de stadsontwikkeling 
toont aan dat de stadsontwikkeling van de 
20e eeuw vooral wordt gekenmerkt door 
een continu tekort aan sociale woningbouw 
door de aantrekkelijkheid van de grote stad 
en anderzijds de stijgende grondprijzen als 
gevolg van een afnemende beschikbare 
bouwgrond. De stadsontwikkeling van de 
20e eeuw kan onderverdeeld worden in 
meerdere invloedrijke periodes waarbij 
politieke, sociale en economische visies 
gezorgd hebben voor tijdelijke oplossingen 
voor het tekort aan sociale woningbouw. De 
‘Wohnungsbaugenossenschaften’ hebben een 
grote invloed gehad op de ontwikkeling en het 

This thesis is part of the graduation studio 
‘München REconstructed’. In collaboration 
of different team members is an urban 
and architectural study made of the urban 
development of the city of Munich in Germany. 
The current problems of the city are described 
as the contrast between the density of the city 
and empty spaces as a result of the depletion 
of available building ground. 
This research has been the basis of the 
individual part in which a research is 
conducted to social housing with the purpose 
of developing the contemporary generic 
projects to an qualitative social building 
project. Therefore research is conducted to the 
characteristics of urban quality, searching for a 
new interpretation of the term qualitative living. 
This shall express in the research question:

In what way can the modern generic building 
projects be developed, using the terms of 
urban and inner city quality, to a new social 
building project in the city of Munich?

Historical research to the influences of social 
housing on the urban development indicates 
that the urban development of the 20th century, 
is primarily characterized by a continuous lack 
of social housing due to the attractiveness of 
the city and the heavily increased prices of 
land. The urban development of the 20th century 
can be divided into several influential periods 
whereby political, social and economic visions 
provided temporary solutions for the shortage 
of social housing. The housing corporations 
(‘Wohnungsbaugenossenschaften’) have had 
a major influence on the development and 
realization of the contemporary social housing. 
Concluding of this chapter about the historical 
research is the significance of living together 
in a community, the principal of collectiveness. 
The contemporary visions about social housing 
shall attempt to resolve the deficit due to 
certain requirements, however, this results in a 
generic architecture which is becoming more 
characteristic for the city.
Subsequently, theoretical research about the 
term inner city quality is implemented in this 



tot stand komen van de hedendaagse sociale 
woningbouw. Concluderend uit dit hoofdstuk 
is het belang van het samenleven in een 
gemeenschap, de collectiviteitsgedachte. 
De hedendaagse visies zullen het tekort 
proberen terug te dringen door bepaalde 
verplichtingen, dit resulteert echter in een 
generieke nieuwbouwarchitectuur die de stad 
steeds meer kenmerkt.
Vervolgens is theoretisch onderzoek uitgevoerd 
naar het begrip binnenstedelijke kwaliteit. 
Hierbij zijn de theorieën van Jane Jacobs en 
Henry Lefebvre over het creëren van stedelijke 
diversiteit en het stedelijke fenomeen nader 
bekeken. De opvattingen over deze theorieën 
hebben basisrichtlijnen gecreëerd voor de 
stedenbouwkundige en architectonische 
invulling van de ontwerpopgave. Met name 
de voorwaarden voor het ontwikkelen van 
stedelijke diversiteit: de noodzaak van 
multifunctionaliteit, fijnmazigheid, historische 
gelaagdheid en een relatief hoge (woning) 
dichtheid zijn belangrijk voor het ontwikkelen 
van een kwalitatief leefbaar woonmilieu. De 
aanwezigheid van de straat en het creëren 
van ontmoetingsruimtes spelen daarbij een 
belangrijke rol. 
De voornaamste ontwerprichtlijnen welke 
voortvloeien uit het historisch onderzoek 
zijn gebaseerd op het zorgen voor een 
sterke ontwerpgedachte zoals kenmerkend 
is geweest voor de ontwikkelingen van de 
20e eeuw. Daarnaast is het creëren van 
een collectief de basis voor een kwalitatief 
en a-generiek sociaal nieuwbouwproject. 
Hierbij speelt de collectiviteitsgedachte een 
belangrijke rol. Deze collectiviteitsgedachte 
wordt bereikt door het optimaliseren van 
interactie tussen bewoners.
Het volgende onderdeel is het uitgevoerde 
typologisch onderzoek naar drie 
representatieve wijken die de ontwikkelingen 
van de sociale woningbouw beschrijven. De 
drie geanalyseerde wijken, Versuchssiedlung 
der Post, Siemens-siedlung Obersendling en 
de wijk Theresienhöhe tonen de veranderingen 
in de omgang met de collectieve ruimte. 
Iedere case studie heeft haar eigen invulling 

thesis. Hereby the theories of Jane Jacobs 
and Henry Lefebvre are studied about creating 
urban diversity and  an explanation of the 
urban phenomenon is formed. The conceptions 
about these theories have created the basic 
guidelines for the urban and architectural 
interpretation of the design brief. Particularly 
the conditions for the development of urban 
diversity are important for creating a liveable 
qualitative living environment; the necessity 
of multi-functionality, an intricate structure, 
historical stratification and a relatively high 
(housing) density. The presence of the street 
and the creation of meeting spaces are of 
great importance. 
The main design guidelines resulting 
from the historical research are based on 
providing a strong design concept such as 
the characteristic ideas of the development 
of the 20th century. In addition, the creation 
of a collective is the basis for a qualitative 
and a-generic social building project. In this 
collective is the principal of collectiveness 
the most important theme. The principal of 
collectiveness is achieved by optimizing the 
interaction between different residents. 
Additionally a typological study is implemented 
into three representative districts that describe 
the development of social housing in Munich. 
The tree analysed districts, Versuchssiedlung 
der Post, Siemens-Siedlung Obersendling 
and Theresienhöhe display the changes of 
the implementation of the collective space. 
Each case study has its own interpretation of 
time. Concluding of these various analyses, is 
a reduction of the influence of the principal of 
collectiveness for each project. 
The design is based on a modern 
interpretation of living in a community 
whereby a new thought about the principal of 
collectiveness is formed. Important is a flexible 
design that allows the housing corporations 
(‘Wohnungsbaugenossenschaften’) in the 
future to respond to the changes of living. 
The sequences between public and collective 
spaces are important within the design. The 
experience of the different outdoor spaces, 
the connection of the living space to these 



in de tijd. Concluderend uit de verschillende 
analyses is een afname van de invloed van de 
collectiviteitsgedachte per project. 
De basis van het ontwerp is gebaseerd op 
een moderne invulling van het leven in een 
gemeenschap waarmee een nieuwe gedachte 
over het collectiviteitswezen wordt ontwikkeld. 
Belangrijk hierbij is een flexibele indeling 
waardoor de ‘Genossenschaft’ in de toekomst 
kan inspelen op de veranderingen van het 
wonen. 
In de uitwerking van het ontwerp spelen de 
sequenties tussen de openbare en collectieve 
ruimtes een belangrijke rol. Zowel in de 
ervaring van de verschillende buitenruimtes, 
de aansluiting van het wonen aan deze ruimtes 
als in het gevelontwerp is de opeenvolging van 
ruimtes duidelijk zichtbaar. De sequentie van 
ruimtes draagt bij aan het versterken van het 
collectiviteitsgevoel wat als basis wordt gezien 
van de hedendaagse opvatting over het 
creëren van een aangename leefomgeving. 
Samen versterken deze ontwerpaspecten 
de kwaliteiten van het wonen en zal de 
ontwerpopgave een voorbeeld zijn voor 
een hedendaags a-generiek sociaal 
nieuwbouwproject waarbij de opvattingen over 
de binnenstedelijke kwaliteit hebben gezorgd 
voor een kwalitatief sociaal nieuwbouwproject 
in de stad München. 

areas and the façade design show these 
sequence of spaces. The sequence of spaces 
contributes to strengthening the sense of 
collectiveness  and can be seen as the basis 
of the modern concept of creating an attractive 
living environment. 
The discussed design aspects enhance the 
qualities of living and the design assignment 
will be an example for a contemporary 
a-generic social housing project whereby the 
ideas about the urban and inner city quality  
have contributed to a new social housing 
project in the city of Munich.
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INLEIDING

Het onderzoek is tot stand gekomen binnen 
het afstudeeratelier ‘München REconstructed’ 
onder leiding van prof.Dipl.-Ing. C. Rapp en 
Dipl.-Ing. H. Apelt. Het gezamenlijke onderzoek 
van het afstudeeratelier was gericht op het in 
beeld brengen van de stedenbouwkundige en 
architectonische ontwikkelingen van de stad 
München in Duitsland. De stad is in de loop 
der jaren veranderd naar een stad met een 
kenmerkende historische kern waaromheen 
generieke bouwprojecten ontstaan waarbij 
een eigen identiteit verloren is gegaan. 
Binnen het afstudeeratelier is gezocht naar 
politieke, economische, maatschappelijke 
en topografische mechanismen welke ten 
grondslag liggen aan de architectuur van 
de stad München. Het resultaat van dit 
afstudeeratelier was een atlas genaamd 
‘München REconstructed’ waarin de 
stadsontwikkeling van München en de huidige 
stadsproblematiek wordt beschreven. Dit 
onderzoek heeft ten grondslag gelegen aan het 
individuele onderzoek waarin gezocht wordt 
naar een oplossing voor de stadsproblematiek.
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Fase 1. Het Strategisch Landschap
München ligt aan de rivier de Isar die een barriere vormt in 
het landschap voor de handelsroutes in oost-west richting. 
München ligt op een doorwaadbare plaats in de rivier. Deze 
strategische locatie leidt tot het ontstaan van een zoutroute die 
door de stad loopt en die voor veel rijkdom zorgt.

Fase 2. Koninklijke Stadsplanning
De opeenvolgende koningen van München plannen 
stadsuitbreidingen aan de westkant van de middeleeuwse stad: 
Max-, Ludwig-, Isarvorstadt en Schwabing. Ook leggen ze de 
Englischer Garten aan langs de Isar.  Het spoor, de rivier en het 
park zijn grenzen voor deze uitbreidingen, en geven uiteindelijk 
mede vorm aan de stad.

Fase 3. Groei langs de Stadscorridoren
De stad groeit steeds verder het landschap in langs de 
verschillende stadscorridoren, die vroeger München met 
omliggende dorpen verbond, en nu opgeslokt zijn door de 
stad. Het resulteert in een  stad die in de kern uit bouwblokken 
bestaat, en in de periferie uit open bebouwing. In deze fase 
begint aan de overkant van de Isar ook het stedelijk weefsel te 
ontstaan.

Fase 4. Massa versus Leegte
Het stedelijk weefsel van München groeit dicht doordat de 
weefsels langs de radialen tegen elkaar aangroeien en de lege 
ruimtes zo dichten. De tegenstelling tussen dicht bebouwd en 
lege vlaktes bepaalt de huidige stadsproblematiek.
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PROBLEEMSTELLING

De weergave van de huidige stadsproblematiek 
in het gemeenschappelijke onderzoek 
‘München REconstructed’ is de basis geweest 
voor de probleemstelling van het individueel 
uitgevoerde onderzoek. 
Uit het gemeenschappelijke onderzoek 
blijkt dat het ontstaan en de ontwikkeling 
van de architectuur van München zich 
niet laat verklaren door separate politieke, 
economische, maatschappelijke of 
topografische mechanismen maar dat al deze 
mechanismen tegelijkertijd optreden binnen de 
stadsontwikkeling. 
Samenvattend kan de stadsontwikkeling 
onderverdeeld worden in vier fases. Tijdens de 
eerste fase ontstaat de stad aan de rand van 
de rivier de Isar op een strategische locatie 
met handelsroutes in oost-west richting. Deze 
strategische locatie leidt tot het ontstaan van 
een zoutroute door de stad welke rijkdom 
voor de stad oplevert. De tweede fase 

wordt gekenmerkt door de periode van het 
koningschap. De koningentijd speelde een 
belangrijke rol bij de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van de stad. Zij planden de 
stadsuitbreidingen Max-, Ludwig-, Isarvorstadt 
en Schwabing aan de westkant van de stad. 
De stad wordt ingekaderd door de rivier in het 
oosten en de Englischer Garten in het noorden. 
De derde fase wordt gekenmerkt door grote 
stedelijke uitbreidingen, de stad groeit steeds 
verder het landschap in. De toenmalige 
stadscorridoren worden opgeslokt door de 
stad en resulteert in een architectonische 
verandering van het gesloten bouwblok in 
de middeleeuwse stadskern naar een open 
bebouwing in de periferie. In de laatste 
fase van de stadsontwikkeling van de stad 
München groeit het stedelijke weefsel steeds 
dichter. De huidige stadsproblematiek wordt 
gekenmerkt door de tegenstelling tussen dicht 
bebouwd en lege vlaktes. 
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In het individuele onderzoek is gezocht 
naar een oplossing voor de huidige 
stadsproblematiek. Om een duidelijke 
onderzoeksvraag te kunnen genereren zal 
eerst de huidige problematiek van de stad 
weergegeven worden. 
Eerder werd de huidige stadsproblematiek 
beschreven als de tegenstelling tussen 
dicht bebouwd en lege vlaktes. Beschikbare 
bouwgrond in de stad wordt steeds schaarser 
waardoor de grondprijzen de laatste 20 jaar 
enorm zijn gestegen. Voor huishoudens met 
een gemiddeld en lager inkomen wordt het 
steeds moeilijker een geschikte betaalbare 
woning te vinden in de stad. Door de stijgende 
huurprijzen als gevolg van de toenemende 
grondprijzen worden deze huishoudens 
gedwongen om een woning in de periferie van 
de stad te bemachtigen. Hierdoor wordt het 
probleem verschoven naar de stadsranden en 
gebleken uit het gezamenlijke onderzoek is dit 
enkel een tijdelijke oplossing. 
Door de stijgende grondprijzen neemt de 
vraag naar sociale woningen steeds meer toe. 
In tegenstelling tot deze vraag is er weinig 
interesse door particuliere investeerders en 
wordt de sociale woningbouw voornamelijk 
gedragen door de overheid. Particuliere 
investeerders richten zich op het ontwikkelen 
van woningen in de binnenstad waarop veel 
winst behaald kan worden en niet op sociale 
woningbouw. Door de verplichting van de 
overheid van het toepassen van 30% sociale 
woningbouw binnen ieder nieuwbouwproject 
ontstaan  voornamelijk generieke sociale 
woningbouwprojecten waarbij woonkwaliteit 
en een eigen architectonische identiteit 
ontbreekt. De nieuwbouwprojecten van de 
laatste decennia zijn niet meer van elkaar te 
onderscheiden in architectonische uitstraling 
wat kenmerkend is voor een generieke 
ontwikkeling van de huidige woningbouw. 

Conclusie
Door het tekort aan beschikbare bouwgrond 
zijn de grondprijzen de laatste decennia 
enorm gestegen waardoor het vinden van 
een geschikte en betaalbare woning een 
lastige opgave is geworden. Door de geringe 
interesse door particuliere investeerders in 
sociale woningbouw ontstaan voornamelijk 
generieke sociale woningbouwprojecten.
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Aan de hand van de volgende hoofd- en 
deelvragen zal de beschreven problematiek 
helder worden toegelicht waardoor 
een antwoord gegeven kan worden 
op de hoofdvraag in de vorm van een 
ontwerpopgave. 

Onderzoeksvraag:
Hoe kunnen de hedendaagse generieke 
nieuwbouwprojecten doorontwikkeld 
worden, met behulp van de binnenstedelijke 
kwaliteit, tot een kwalitatief sociaal 
nieuwbouwproject binnen de stad 
München?

Met behulp van historisch, theoretisch en 
typologisch onderzoek zullen handvaten en 
randvoorwaarden opgesteld worden waaraan 
de ontwerpopgave getoetst kan worden. 
Om een antwoord te kunnen generen op de 
onderzoeksvraag is deze onderverdeeld in de 
volgende deelvragen.
1. Wat is de invloed van sociale woningbouw 
op de stadsontwikkeling van de 20e eeuw van 
de stad München?
2. Hoe reflecteren de politieke, sociale 
en economische visies op de gebouwde 
omgeving op dit moment en hoe zijn deze 
verandert in de loop der jaren?
3. Wat is de sociale vraagstelling op dit 
moment en hoe zullen de toekomstvisies vorm 
aannemen in de stad? 
4. Wat kenmerkt de binnenstedelijke kwaliteit 
van een stad en hoe kan dit in de toekomst 
behouden blijven?
5. Wat is het huidige probleem van de sociale 
woningbouw in de stad München en hoe kan 
dit opgelost worden aan de hand van de 
discussie over de binnenstedelijke kwaliteit?
6. Door middel van welke sociale, 
stedenbouwkundige en architectonische 
ingrepen wordt het samenleven binnen het 
collectiviteitswezen versterkt?
7. Welke ontwerpaspecten dragen bij aan 
het verwezenlijken van een kwalitatief sociaal 
nieuwbouwproject?

De eerste drie deelvragen worden beantwoord 
in het eerste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt 
historisch onderzoek uitgevoerd naar de 
invloed van de sociale woningbouw op de 
stadsontwikkeling van de 20e eeuw van de 
stad München. Daarnaast wordt onderzoek 
gedaan naar de hedendaagse sociale 
vraagstelling en toekomstvisies van de stad. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beter 
beeld te genereren van de ontwikkeling van de 
problematiek van de sociale woningbouw in de 
loop der jaren en om de achterliggende wet- 
en regelgeving te begrijpen waarmee deze 
problematiek opgelost zou moeten worden. 
Vervolgens wordt onderzoek uitgevoerd naar 
de kenmerken van binnenstedelijke kwaliteit 
aan de hand van verschillende theorieën over 
de rol van het collectieve samenleven binnen 
de stedelijke ontwikkeling. Met behulp van het 
theoretisch onderzoek zal antwoord gegeven 
worden op deelvraag vier.
De conclusies uit het historisch en theoretisch 
onderzoek worden vervolgens in het volgende 
hoofdstuk samengevoegd en zullen de 
ontwerpopgave vorm geven aan de hand van 
het antwoord op deelvraag vijf.  
In het vierde hoofdstuk wordt typologisch 
onderzoek uitgevoerd naar drie karakteristieke 
sociale woningbouwprojecten uit de 20e eeuw. 
Hierbij wordt er gekeken naar de sociale, 
stedenbouwkundige en architectonische 
ingrepen welke het collectiviteitswezen 
versterken.  
Door uiteindelijk antwoord te geven op de 
laatste deelvraag worden alle conclusies van 
de verschillende onderzoeken samengevat. 
Hierdoor wordt een beschrijving gegeven 
waarmee de hedendaagse generieke 
nieuwbouwprojecten kunnen worden 
doorontwikkeld tot een kwalitatief sociaal 
nieuwbouwproject in de stad München. Aan 
de hand van de ontwerpopgave worden deze 
richtlijnen getoetst en gereflecteerd. 

ONDERZOEKSAANPAK
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Binnen het onderzoek naar sociale 
woningbouw in München spelen de 
‘Wohnungsbaugenossenschaften’ een 
belangrijke rol. Zij zorgden vanaf het begin 
van de 20e eeuw voor een groot deel van 
de sociale woningbouw in München. 
Om hun werkwijze en doelen beter te 
begrijpen wordt in dit hoofdstuk een 
betekenis van de ‘Baugenossenschaften’ 
en ‘Baugesellschaften’ weergegeven.  
Daarnaast wordt er een chronologische 

weergave getoond van de ontwikkelingen 
van de sociale woningbouw vanaf de 
19e eeuw. Hierbij wordt er gekeken 
naar sociale, economische en politieke 
invloeden. Om deze ontwikkelingen goed 
te kunnen weergeven worden er bij elke 
belangrijke stap in de geschiedenis 
desbetreffende projecten aangehaald. 
Als laatste wordt er ingegaan op de 
hedendaagse visies van de stad München 
met betrekking tot de sociale woningbouw.



01 HISTORISCH ONDERZOEK 
GEFÖRDERTE WOHNUNGSBAU 



Een ‘Wohnungsbaugenossenschaft’, 
ook ‘Baugenossenschaft‘ of ‘Bauverein’ 
genoemd, heeft als doel om haar 
deelnemers met prijsgunstige woonruimte 
te voorzien. Het belangrijkste kenmerk 
van het ‘Genossenschafts-idee’ is het 
gemeenschappelijke handelen in het voordeel 
van allen. Het is een verdienste van de 
Münchense ‘Genossenschaften’ dat woningen 
betaalbaar blijven en voldoende woonruimte 
behouden blijft. Om deze prijsgunstige 
woonruimte te kunnen creëren moeten de 
bouwkosten laag gehouden worden, toch gaat 
dit bij de ‘Genossenschaften’ niet ten kosten 
van de woonkwaliteit.1

Onder een ‘Genossenschaftlicher’ woonvorm 
wordt een vereniging van personen van 
een sociaaleconomisch systeem verstaan. 
In dit systeem bestaat een participerende 
structuur van orde waarin vrijwillig arbeid en 
geldvermogen ingebracht worden om een 
gemeenschappelijk doel te verwerkelijken. Dit 
gemeenschappelijke doel is het zorgen voor 
tevredenheid binnen de behoefte naar wonen. 
Een ‘Genossenschaft’ is het tegenovergestelde 
van een particuliere investeerder welke vooral 
gericht is op het behalen van winst. Het 
bijzondere karakter van een ‘Genossenschaft’  
verduidelijkt zich aan de volgende kenmerken: 

-Selbsthilfe: De coöperatieve financiering 
komt tot stand door zelfarbeid en 
een eigen financiële inbreng van de 
deelnemers.  

-Selbstverwaltung und Demokratieprinzip: 
Alle beslissingen over het doel van 
de ‘Genossenschaft’ volgen uit een 
democratische stemming van alle 
deelnemers. Hierbij hebben de 
deelnemers allen hetzelfde stemrecht, dit 
is onafhankelijk van het kapitaal aandeel 
dat zij bezitten.

-Personalitätsprinzip: Het draait binnen 
de ‘Genossenschaft’ om de behoefte van 
de deelnemers in plaats van het creëren 
van kapitaal.

-Förderungsprinzip: Belangrijk is het laag 
houden van de kosten en het zorgen van 
voldoende woningen in plaats van zorgen 
voor een bepaalde winstmarge.

-Gruppeneigentum: Zoals eerder 
uitgelegd draait het binnen de 
‘Genossenschaft’ niet om het privé 
eigendom maar om de gemeenschap, het 
gemeenschappelijk handelen.

-Identitätsprinzip: De huurder en 
verhuurder zijn identiek, dit sluit aan bij 
de gedachte over het ‘Gruppeniegentum’.

“Nicht um ihrer Selbst willen, sondern um 
der Mitglieder willen”.2

Doordat de ‘Baugenossenschaften’ een sociaal 
doel nastreven in plaats van een economisch 
doel wordt ervoor gezorgd dat huishoudens 
uit de lagere inkomensklassen een betere 
kans krijgen om een betaalbaar appartement 
te verkrijgen. Deze huishoudens worden 
ondersteund door de Landeshauptstadt 
München met een aanvullende 
inkomensafhankelijke subsidie. Op deze 
manier zorgen de ‘Baugenossenschaften’ voor 
een groot aandeel van de woningen binnen de 
sociale woningbouw. Een van de belangrijkste 
‘Wohnungsbaugenossenschaften’ in München 
is WOGENO München, daarnaast bestaan 
er meerder kleinere ‘Genossenschaften’ die 
veelal door bedrijven zijn opgericht zoals de 
‘Baugenossenschaft des Bayerischen Post- 
und Telegraphenpersonals München’.
Naast de ‘Wohnungsbaugenossenschaften’ 
zijn er ‘Wohnungsbaugesellschaften’. Zij 
streven hetzelfde doel na om haar leden 
te voorzien van betaalbare woningen. Een 
belangrijk verschil is echter dat het bezit van de 
woningen bij een ‘Wohnungsbaugesellschaft’ 
wordt doorgegeven aan de nabestaanden 
wanneer de huureigenaar sterft. Voorbeelden 
hiervan zijn de GWG München en de 
GEWOFAG München.3

Als derde coöperatieve samenwerkingsvorm 
is er de ‘Baugemeinschaft’, dit is een 

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN

2. Arndt, M., Rogall, H., (1986) 
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vereniging van een aantal huishoudens, 
welke samen woningen en appartementen 
plannen en bouwen voor eigen gebruik. De 
kosten voor iedere partij zijn afhankelijk van 
het gebruikersaandeel in het gebouw. Alle 
deelnemers zijn na voltooiing de huiseigenaren 
van de woning, dit is hun individuele 
woonbezit.4

Binnen dit onderzoek wordt er alleen gesproken 
over de ‘Wohnungsbaugenossenschaften’ en 
‘Wohnungsbaugesellschaften’ omdat deze 
gericht zijn op het creëren van betaalbare 
huurwoningen in tegenstelling tot een 
‘Baugemeinschaft’.
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CONCEPTEN VAN UTOPISCHE SOCIALISTEN

Aan het begin van de 19e eeuw werd er 
veel gesproken over sociale utopieën. Er 
werd gezocht naar een nieuwe manier 
van samenleven omdat de huidige 
samenlevingsvormen erbarmelijk en 
onhygiënisch waren, met name voor de vele 
arbeiders.
Een utopie of ‘Idealstadt’ zijn ideale 
stedenbouwkundige ontwerpen waarbij 
een sterke sociale relatie centraal staat. 
Het zijn gedachtes om de condities van de 
desbetreffende tijd te verbeteren binnen een 
extreem veranderde sociale samenstelling, 
vaak gekoppeld met de inspanningen om 
architectonische concepten te concretiseren.5 

Belangrijke utopische socialisten waren Robert 
Owen en Charles Fourier. 

Village of unity and Mutual co-operation 
Binnen het sociale utopische concept van 
Robert Owen werd aangeraden steden van 
eenheid en wederzijdse samenwerking te 
creëren voor werklozen. Elke stad zou een 
oppervlakte in beslag nemen van 400 tot 600 
hectare. Binnen deze stad leeft men samen 
in een groot orthagonaal gebouw, met een 
publieke keuken en wasruimtes. Elke familie 
heeft haar eigen appartement en de zorg voor 
hun kinderen totdat deze drie jaar oud zijn, 
daarna zullen zij worden opgevoed door de 
‘community’. 
Op afbeelding 1.1 is deze utopische stad 
weergegeven. Het centrale gebouw in het 
midden bevat de gemeenschappelijke keuken, 
de twee centrale gebouwen daarnaast zijn 
scholen. Op de binnenplaats bevinden 
zich sportruimtes en recreatieruimtes. De 
vier omliggende gebouwen bestaan uit een 
woonfunctie. 
Het eerste project wat ontworpen werd naar de 
utopische gedachten van Robert Owen is New 
Harmony. Het technische wooncomfort sprak 
de wensen van de oprichters aan. Dit uitte zich 
vooral in het verwarmingssysteem en warm 
water dat in zowel de privé vertrekken als in de 
openbare ruimtes toegepast zou worden. 
Het plan was ideaal, het land voorhanden, 
en 800 leden hadden zich aangemeld, de 

uitvoering van het ontwerp kon beginnen. 
Uiteindelijk is het plan niet uitgevoerd vanwege 
onenigheid over de democratische aanpak 
van het bestuur.6

Afb. 1.1: Basisontwerp Village 
of unity and Mutual co-
operation.

Afb. 1.2: New Harmony
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Stadt des Garantismus
Volgens het model van de ‘garantistische 
stadt’, ontworpen door Charles Fourier, is 
de stad opgedeeld in verschillende ringen. 
Binnen deze concentrisch aangelegde 
ringstad bestaat de binnenste ring uit de 
binnenstad, de fabrieken in de tweede ring 
en de lanen en buitenwijken in de derde 
ring. De drie verschillende bouwzones 
hadden verschillende bouwvoorschriften. De 
Garantismus is ontworpen om een ideaal van 
schoonheid en gezondheid mogelijk te maken. 
De vrije ruimte wordt naar de buitenste 
ringen steeds groter. De in de absolutistische 
stedenbouw gebruikelijke Point-de-vues 
neemt Fourier in zijn ontwerp over. “De straten 
dienen ertoe, het uitzicht op het landschap 
of op een openbaar of privaat monument 
te concentreren”. – Aldus Charles Fourier.7 

Hiermee wordt bedoeld dat alle straten op 
een pittoresk punt moeten uitmonden, een 
openbaar of privaat monument, een heuvel, 
een brug, een waterval of een oneindig uitzicht.
De garantistische stad heeft de opgave om het 
gemeenschappelijk bezit van grond en een 
collectief samenleven aantrekkelijk te maken. 
Binnen deze stad waren enkel grote woningen 
ontworpen met de gedachte dat alleen rijke 
huishoudens dit luxe leven konden veroorloven. 

Op deze manier werden de bewoners met het 
collectieve leven vertrouwd wat resulteerde in 
de genossenschafts gedachte. 

Familiestère Godin
De familiestère Godin werd in 1856 gebouwd 
door Jean-Baptiste André Godin, geïnspireerd 
op de ideeën van Fourier. Godin raakte 
overtuigd van de noodzaak om de leef- en 
werkomstandigheden van de arbeiders te 
verbeteren. Hij ontwierp hiervoor een systeem 
dat is gebaseerd op samenwerking en 
gelijkstelling van alle arbeiders. De familiestère 
is een vorm van sociale woningbouw die 
gericht was op het comfort zoals beschreven 
wordt in de garantistische stad van Fourier. 
Dit was tot deze tijd enkel voor de rijke klasse 
beschikbaar en werd binnen de familiestère 
toegankelijk gesteld voor de arbeidersklasse. 8

Het gebouw bestond uit woningen, een 
zwembad, coöperatieve winkels, een 
gezamenlijke tuin, een kinderdagverblijf, 
scholen en een theater. Het was een eenheid, 
de basiseenheid van een geheel dat een stad 
zou kunnen vormen. Tegen het einde van de 
19e eeuw namen deze gedachten over een 
sociaal utopische samenleving af. 

7. Bollerey, F., (1977) 

Afb. 1.3: Garantistische stadt 

Afb. 1.4: Familiestère Godin
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OPKOMST VAN DE GENOSSENSCHAFTEN

Om een duidelijk beeld te genereren over 
het ontstaan van de sociale woningbouw 
binnen München moet er gekeken worden 
naar de leefomstandigheden halverwege 
de 19e eeuw. Bewoners uit de landelijke 
gebieden gingen op zoek naar arbeid in de 
stad waardoor de bevolking toenam binnen de 
toekomstige ‘Großstadt’. Voor deze arbeiders 
waren de grote burgerlijke woonhuizen 
onbetaalbaar en waren daardoor aangewezen 
op de zogenoemde ‘Günstige Wohnraum’. 
Er ontstond een enorme woningnood wat 
gepaard ging met catastrofale hygiënische en 
sociale woonomstandigheden. Overbevolking 
in woningen, hoge kindersterfte, donkere en 
vochtige nissen in de meerverdieping tellende 
mietskazernen behoorde tot het leven van de 
vele arbeiders.9

In deze tijd was men zelf verantwoordelijk 
voor het zorgen voor een geschikte woning. 
Van enige ondersteuning van de overheid 
was binnen de woningmarkt geen sprake. 
Men geloofde in de zelfregulering van de 
woningmarkt waardoor de woningbouw 
uitsluitend door private investeerders tot stand 
kwam. Het negatieve gevolg hiervan was 
dat het woningwezen werd georiënteerd op 
kapitalistische mechanismen, het behalen van 
winst. Het bouwen van goedkope en kleine 
woningen voor arbeiders was niet rendabel. 
De woningnood werd hierdoor nadrukkelijk 
gericht op de huishoudens met lage inkomens 
dat veelal de arbeidersklasse betrof. 
De eerste initiatieven naar het verbeteren van 
de woonkwaliteit en het zorgen voor geschikte 
en betaalbare woonruimte werden uitgevoerd 
door verantwoordingsbewuste bedrijven. Deze 
bedrijven realiseerden voor hun werknemers 
hygiënische en goedkope woningen dicht bij 
de fabriek, de ‘Werkswohnungen’. Dit waren 
meestal onopgesmukte, meerverdieping 
tellende utiliteitsgebouwen van baksteen. 
Deze initiatieven staan aan het begin van het 
ontstaan van de ‘Genossenschaften’, niet 
alleen in München maar in heel Duitsland.10

Met de komst van de ‘Wohnungs-
baugenossenschaften’ ontstaat een 
democratisch element in de geschiedenis van 

de hervorming van de huisvesting.11 Zoals 
eerder uitgelegd had elke deelnemer een stem 
en nam daardoor in gelijke mate deel aan het 
verwezenlijken van een gezamenlijk doel. In dit 
geval het creëren van betaalbare woonruimte 
naar de behoeften van de gebruikers. In 
tegenstelling tot de particuliere woningbouw 
zijn de ‘Genossenschaften’ gericht op de 
‘Kleinwohnungsbau’.
In München werd in 1871 de eerste 
‘Wohnungsbaugenossenschaft’ opgericht, 
de ‘Bau- und Spargenossenschaft 
Arbeiterheim’ dat tegenwoordig 
‘Baugenossenschaft München’ heet. De 
eerste ‘Baugenossenschaften’ hadden grote 
moeilijkheden. Het model van productie 
en consumptie ‘Genossenschaften’ bleek 
lastig op de woningmarkt in te voeren en 
het grootste probleem was om voldoende 
kapitaal te bemachtigen. Het feit dat iedere 
deelnemer van een ‘Genossenschaft’ tevens 
een gezamenlijke als persoonlijke financiële 
aansprakelijkheid had, schrok veel mensen af. 
Door het veranderde rechtssysteem in 
1871 en de wijziging van de ‘Preußischen 
Genossenschaftsgesetzt’ (Pruisische 
coöperatieve wet) in 1889 begon de opkomst 
van de ‘Genossenschaften’. Deze laatst 
genoemde wet zorgde voor een beperking 
van de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
leden van de ‘Genossenschaft’ en voor een 
gunstige lening voor de ‘Genossenschaft’ 
waardoor woningen goedkoper konden 
worden gecreëerd.12 Door het aanhoudende 
woningtekort in het begin van de 20e eeuw 
werd er een woningenquête opgesteld dat 
een beeld van de Münchense woningsituatie 
moest weergeven. Als reactie hierop 
werd het ‘Verein für die Verbesserung der 
Wohnungsverhältnisse in München’ opgericht. 
Deze organisatie had als doel voor de lagere 
inkomensklassen woonruimte te creëren als 
gemeenschappelijk eigendom, het idee van 
‘Gemeinnützigen Wohnungsbau’. Hierop 
volgend werd een tweede woningenquête in 
1904 opgesteld waarbij de resultaten van de 
eerdere enquête niet alleen werden bevestigd 
maar overtroffen. De benarde situaties van

Aantal “Wohnungs- 
baugenossenschaften’  in 
Duitsland 13:

1889: 35
1890:  50
1900:  385
1910: 1056
1914:  1402 
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het wonen in München werden hiermee onder 
de aandacht gebracht. Om de woningen 
te verbeteren richtte het stadsbestuur een 
woningcommissie op met als ideale gedachte 
om iedere familie een betaalbare woning te 
geven. 

Dreimühlenblock
Het creëren van betaalbare woonruimte werd 
eenvoudiger gemaakt door de invoering 
van een ondersteunende financiering 
door de overheid in 1909. Met behulp van 
belastingvoordeel en leningen van de staat 
werden de eerste gemeenschappelijke 
woningbouwprojecten uitgevoerd. In 
München resulteerde dit in het eerste grote 
bouwproject, het Dreimühlenblock. Het 
project werd in 1909 uitgevoerd door het 
‘Verein für Volkswohnungen’. In tegenstelling 
tot de gebruikelijke werkwijze van de 
‘Genossenschaften’ werd er gekozen om 

de gehele realisering, van het ontwerp tot 
de uitvoering, over te dragen aan Heilmann 
& Littmann, een toonaangevend Duitse 
bouwonderneming. 
De binnenruimte van het blok werd ingedeeld 
met een typische structuur voor deze tijd, dat 
uit smalle binnenhoven en een redelijk groot 
centraal binnenhof bestaat. Een verschil met 
de woningbouwprojecten uit de ‘Gründerzeit’ is 
zichtbaar in de plattegronden van de woningen 
waarbij het gemeenschappelijke leven meer 
centraal staat. De woningen bestonden uit een 
woonkeuken, twee kamers en beschikten over 
een eigen wc en badkamer wat gezien werd 
als een luxe in deze tijd. Om onderhuur te 
voorkomen was de plattegrond zo ontworpen 
dat de kamers waarin geslapen werd, 
gevangen werden in de woning. Alle woningen 
waren snel verhuurd, vooral aan handwerkers, 
bankwerknemers maar ook ambtenaren. Dit 
betrof vooral families met een lager inkomen.14

Dreimühlenblock (1909/10)
- Verein für Volks- 
wohnungen, later GWG 
München
- 219 woningen

Afb. 1.5: Plattegrond begane 
grond van het Dreimühlenblock

Afb. 1.6: Overzicht van het 
Dreimühlenblock 
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INVLOED VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

In de jaren na de ontwikkeling van het 
Dreimühlenblock volgde een ontspannende 
situatie op de woningmarkt. Door de 
financiële steun van de stad en de staat 
werden in München 4.322 ‘Kleinwohnungen’ 
bewerkstelligd. Hierbij leverde de 
‘Baugenossenschaften’ een belangrijke 
bijdrage. 
Door de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog 
nam de starre situatie op de woningmarkt 
verder af omdat soldaten uit de stad werden 
opgeroepen naar het front. De families van 
deze soldaten zochten onderdak bij verwanten 
op het platteland of voegde zich samen 
met andere getroffen huishoudens. Dit ging 
gepaard met een plotselinge werkloosheid 
waardoor het voor veel huurders moeilijk was 
de maandelijkse lasten voor een woning te 
blijven betalen. Pas in de tweede helft van de 
oorlog, wanneer de wapenfabrieken werden 
uitgebreid en verschillende bedrijven werden 
omgezet tot oorlogsindustrie, verbeterde de 
situatie op de arbeidsmarkt.15

Het stijgende aanbod van arbeid zorgde 
ervoor dat wonen in de stad weer aantrekkelijk 
werd waardoor opnieuw woonruimte schaars 
werd in München. Binnen een paar jaar 
was de situatie op de woningmarkt verder 
verslechterd. Doordat er geen bouwmaterialen 
meer beschikbaar waren en veel werknemers 
in de bouw opgeroepen waren door het leger 
nam de druk op het woningaanbod toe. Het 
gevolg hiervan was een overschot aan grote 
woningen en een duidelijk tekort aan kleine 
arbeiders woningen. 
In het laatste jaar van de Eerste 
Wereldoorlog werd de Gemeinnützige 
Wohnstättengesellschaft Munchen m.b.H. 
(GWG München) opgericht. Het doel van de 
‘Gesellschaft’ in deze tijd was om de bouw 
van woningen, in het bijzonder betaalbare 
‘Kleinwohnungen’ voor de minderbemiddelde 
huishoudens te ontwikkelen.16 
De nieuwe ‘Gesellschaft’ kreeg meteen 
te kampen met acute problemen op de 
woningmarkt die duidelijk zichtbaar waren 
in de stad. Het einde van de oorlog en de 
daarmee samenhangende demobilisatie 

door het terugkeren van soldaten zorgde 
voor een hoge werkloosheid. Daarnaast was 
er een tekort aan grondstoffen zoals hout 
en kolen, levensmiddelen ontbraken en er 
heerste hongersnood. Overal werden mensen 
in noodwoningen geplaatst in oude militaire 
barakken, stallen, kazernes en zelfs in het 
Nymphenburger Schloss. Door de dringende 
woningnood volgde in München een golf van 
oprichtingen van de ‘Baugenossenschaften’, 
veel bedrijven richtte een ‘Baugenossenschaft’ 
of ‘Baugesellschaft’ op voor haar werknemers. 
Toch konden zij niet in de gevraagde 
woningbehoefte voorzien. 
De sociale veranderingen na de Eerste 
Wereldoorlog zijn duidelijk zichtbaar in de 
verandering van de woningbouwpolitiek 
van deze tijd. Het zorgen voor geschikte 
woningen voor alle Münchense huishoudens 
klonk utopisch en werd hiermee een 
maatschappelijke vraag. Woningprojecten 
werden ontwikkeld op gebieden aan de rand 
van de stad, ‘Auf der grünen Wiese’. Om op 
het dringende woningtekort te anticiperen 
werd er gekozen voor een product van 
de moderne. Er werd gekozen voor een 
andere gebouwtypologie dan de reeds 
bekende ‘Mietskazernen’. Strokenbebouwing, 
blokrandbebouwing met binnenblokken en 
tussenruimtes zonder commercieel gebruik 
met tuinen en openbaar groen werden 
ontwikkeld.17 De begrippen eenheid, totaliteit, 
harmonie en gemeenschap zijn terug te vinden 
in alle geschriften van het ‘Neues Bauen’, 
de ontwerpgedachte van de moderne in de 
jaren ’20. Deze gedachte was een reactie 
op de onhygiënische omstandigheden 
van het wonen. Een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de moderne gedachte 
was Bruno Taut. 
De ontwerpen werden gekenmerkt door 
de gestandaardiseerde plattegronden en  
gestandaardiseerde uitrustingen van de 
woning. Men richtte zich op het ontwerpen van 
een ideaalplattegrond, welke was gebaseerd 
op de nieuwste standaarden van ruimte en 
hygiëne. De woningen beschikten over meer 
leefruimte, een eigen keuken en warm water. 

Aantal woningzoekende in 
München.18

Voor de oorlog:  2000
Na de demobilisatie 
halverwege 1918:  4390
Eind 1918:   4650

Afb. 1.7: Neues Bauen 
München. Postbank 
Goetheplatz
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Meestal werden deze ‘Siedlungen’ uitgevoerd 
met strokenbouw georiënteerd naar de 
zon waardoor er voldoende lichtinval in de 
woningen gecreëerd werd. De begrippen 
lucht, licht en zon stonden hierbij centraal. 
De ideaalplattegronden dienden vervolgens 
als stempel om samen met een aantal 
gemeenschappelijke functies, zoals scholen en 
winkels, te komen tot een grootschalige nieuwe 
sociale woontypologie, de ‘Großsiedlung’.
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Alte Heide
Het meest kenmerkende project bij de 
gedachte van het ‘nieuwe bouwen’ is de 
‘Siedlung’ Alte Heide die tussen 1919 en 1928 
gebouwd is in opdracht van de Gemeinnützige 
Baugesellschaft Alte Heide. Het model van de 
‘Kleinwohnung’ werd door Theodor Fischer 
als voorbeeld genomen. Vanuit de gedachte 
‘Licht, Luft und Sonne’ werden hygiënische 
woningen met een hoge woonkwaliteit maar 
met minimale plattegronden ontworpen. De 
‘Siedlung’ komt voort uit een initiatief van een 
aantal bedrijven in München waaronder BMW, 
Kraus Maffei, Krupp en Löwenbrau. Zij voelde 
zich verantwoordelijk voor het aanpakken van 

de woningnood en wilden woonruimte voor hun 
werknemers realiseren. 
De plattegronden hadden een oost-west 
oriëntatie en werden onderling gespiegeld 
waardoor er geen voor- en achterkanten 
ontstonden in de tussengelegen openbare 
ruimtes. Binnen deze openbare ruimte had 
iedere woning de beschikking over een eigen 
moestuin. De belangrijke openbare functies 
zoals een school of een gemeenschappelijk 
badhuis werden geplaatst op de belangrijkste 
zichtlijnen, centraal gepositioneerd in de 
‘Siedlung’. Hiermee creëerde Fischer door 
middel van relatief simpele ingrepen een 
stedelijk karakter in de periferie van de stad.19

Afb. 1.8: Vogelvlucht siedlung 
Alte Heide

Alte Heide (1919-1928)
- Gemeinnützige Bau-     
gesellschaft Alte Heide
- 732 woningen

Afb 1.9: Aanzicht Alte Heide, 
schaal 1:500

Afb 1.10: Plattegrond Alte 
Heide, schaal: 1:500
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FAMILIAIRE LEVEN VAN DE JAREN ‘20

Als reactie op het woningtekort en de 
toenemende druk op de woningmarkt na de 
Eerste Wereldoorlog nam de Münchense 
stadsraad in 1924 een woningbouwprogramma 
aan. Echter was er weinig geld voor 
woningbouwprojecten beschikbaar. Banken 
konden geen leningen meer geven en de 
woningbouw werd op dit moment alleen 
door publieke middelen gefinancierd. Hierop 
werd een bijzondere belasting ingevoerd, 
de zogenaamde ‘Hauszinssteuer’. Deze 
belasting was gebaseerd op een voorstel 
van het Berlijnse stadsbouwraadslid Martin 
Wagner voor lasten nivellering en moest 
zorgen voor het opgang komen van de 
woningproductie. Deze ‘Hauszinssteuer’ kon 
tot 70% van de ‘Friedensmiete’ (vastgestelde 
huur in 1914) bedragen. Vooral tijdens de 
‘Hauszinssteuerära’ tussen 1924 en 1931 
droeg de belasting daadwerkelijk bij aan 
de woningproductie. De door de overheid 
gefinancierde woningbouw was voor het eerst 
significant hoger dan het aandeel privaat 
gefinancierde woningen op de woningmarkt.20

Woongebouwen in de stijl van het klassieke 
modernisme bleven een uitzondering. 
Conservatieve siedlungsmodellen zoals de 
Borstei en de Postversuchssiedlung aan de 
Arnulfstraße waren meer gewenst. Binnen 
deze ‘Siedlungen’ ontstonden ruimtes welke 
stedelijke kwaliteiten met betrekking tot 

publieke en private sequenties opnieuw 
definieerden. Zo werkt de binnenruimte van 
de Borstei exclusiever en meer privaat dan de 
openbare ruimte tussen de strokenbebouwing 
in Alte Heide. Binnen de buitenruimte van de 
Postversuchssiedlung zijn de verhoudingen 
tussen anonimiteit en privé moeilijker te duiden. 
Deze verschillende manieren van de omgang 
met het invullen van collectieve ruimtes geven 
een nieuwe ruimtelijke spanning. De ruimtelijke 
kwaliteiten van buitenruimtes zijn naast de 
gedachten over ‘Luft, licht und Sonne’ een 
van de belangrijkste ontwerpopvattingen van 
de jaren ’20. Naast deze nieuwe ruimtelijke 
kwaliteiten waren er de gemeenschappelijke 
waskeukens, winkels voor de dagelijkse 
benodigdheden en pubs op de hoeken van 
de ‘Siedlungen’, evenals de aanwezigheid 
van kinderdagverblijven als kenmerk voor het 
wonen in de gemeenschap.
Men dacht eindelijk een formule gecreëerd 
te hebben voor een goed leven dat zowel 
in München als in Berlijn bekend is onder 
de term ‘Neue Gesellschaft’. De familie met 
de werkende man, de vrouw die zich over 
het huishouden en twee of drie kinderen 
bekommert beschreef de regels voor de 
sociale huisvesting tot aan het einde van de 
jaren ’20.21

De samenstelling en de rolverdeling binnen 
het huishouden reflecteerde zich in de 

Afb 1.11: Weergave van 
woningzoekende van 1914-
1923

Afb 1.12: Collectieve ruimte 
Borstei

Afb. 1.13: Collectieve ruimte 
Postversuchssiedlung

Legenda
Woningbouw
Huishoudens
Woningzoekenden
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woningplattegronden in de vorm van een 
woonkeuken die een centrale positie binnen 
de woning in nam. De ‘Frankfurter Küche’ 
naar het voorbeeld van de ‘Mitropa-Küche’ 
werd in München niet doorgevoerd. Deze naar 
beweging ingerichte keuken gebaseerd op 
het werk van de moderne huisvrouw scheidde 
de vrouw teveel van het gezinsleven en het 
toezicht op de kinderen. Daarom werd er 
in München voor de Versuchssiedlung des 
Bayerische Post- und Telegraphenverbandes 
de ‘Münchener Küche’ ontwikkeld. Deze 
keuken was afgescheiden van de eetkamer 
door een half open beglaasde wand om zo de 
kinderen in de gaten te kunnen houden. Binnen 
de woningen ontbrak een woonkamer. Het 
wonen en koken in één ruime was kenmerkend 
voor woningen ontwikkeld in het einde van de 
jaren ’20. 

Grootschalige woningbouwprojecten
Om voldoende huisvesting voor alle inwoners 
van München te creëren moesten er meer 
en grotere nieuwbouwprojecten uitgevoerd 
worden dan de eerder beschreven relatief 
kleinschalige projecten. Karl Preis, hoofd 
van de Münchense ‘Wohnungs- und 
Siedlungsreferats’, ontwikkelde in 1926 het 
zogenaamde ‘Sonderbauprogramm’. Het 
doel van dit woningbouwprogramma was het 
creëren van 12.000 woningen in München, 
hiervan werd ongeveer 20% uitgevoerd in 
de vorm van ‘Kleinwohnungen’ met een 
woonoppervlak van 40 tot 50m2. Staats- en 
stadsgelden werden als gunstig woningkrediet 
aan de ‘Baugenossenschaften’ vergeven om 
grootschalige woningbouwprojecten uit te 
kunnen voeren. 
Om zijn woningbouwprogramma te kunnen 
realiseren werd onder leiding van Karl Preis in 
1928 de ‘Gemeinnützige Wohnungsfürsorge 
AG’ (GEWOFAG) opgericht. In de 
volgende uitspraak werd het doel van 
deze ‘Wohnungsbaugesellschaft’ duidelijk 
beschreven:
“Gegenstand des Unternehmens ist, die mit 
öffentlichen Mitteln gebauten Wohnungen, 
insbesondere Kleinwohnungen für die 

Afb 1.14: Frankfurter Küche

Afb. 1.15: Münchener Küche

Afb. 1.16: Door overheids 
middelen gefinancierde 
woningen in München 1924-
1927

Jahr           Geförderte Wohnungen 
       im Bauprogramm im Sonderbauprogramm

1924   1428   
1925   1606
1926   1543   977
1927   1536   2068
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minderbemittelte Bevölkerung und Angehörige 
des Mittelstandes der Wohnungen für 
kinderreiche Familien, dem Wohnungsmarkt zu 
erhalten”. – Karl Preis.22

Neuhausen
De eerste ‘Großsiedlung’ naar aanleiding van 
het ‘Sonderbauprogramm’ in opdracht van 
de GEWOFAG was de ‘Siedlung’ Neuhausen, 
1929-1930, naar een ontwerp van Hans 
Döllgast. Tegenwoordig wordt de ‘Siedlung’ in 
verbinding gebracht met de ontwerpgedachte 
van de ‘Münchner Weg’, een compromis tussen 
traditionele en moderne bouwvormen.  De 
hoofdmoot bestaat voornamelijk uit vier of vijf 
verdiepingen hoge, oost-west georiënteerde 
strokenbebouwing, omzoomd door een 
even hoge randbebouwing. De architecten 
stonden onder dwang om zo goedkoop 
mogelijk te bouwen. De standaardisatie van 
plattegronden, gevels en uitrusting waren de 
thema’s die de architectuur beschreven. 
Neuhausen onderscheidt zich van andere 
‘Großsiedlungen’ uit het ‘Sonderbauprogramm’ 

doordat de woningen vooral ontworpen waren 
voor de middenklassen en hierdoor relatief 
grote woningen van 70m2 bevatte. 
In tegenstelling tot de gelijktijdig geplande 
‘Siedlungen’ van het ‘nieuwe bouwen’ 
getuigen de ‘Siedlungen’ die door de 
‘Baugenossenschaften’ binnen het 
‘Sonderbauprogramm’ zijn ontwikkeld minder 
van een ideologische maar meer van een 
conservatief-pragmatische houding. Men 
keerde zich tegen de industriële prefabricage 
en koos voor een traditionele bakstenen 
constructie, die zich op het Münchense 
handwerk oriënteerde. Daarnaast moest de 
noord-zuid oriëntatie, welke kenmerkend is 
voor de strokenbebouwing van het ‘nieuwe 
bouwen’, plaats maken voor een omringende 
randbebouwing. Men kan de ‘Siedlung’ van 
de GEWOFAG als voorbeeld zien van de 
specifieke bouwcultuur van de Münchense 
modernen.23

22. Walter, U., (1993)

Neuhausen (1928-1930)
- GEWOFAG
- 1.580 woningen

Afb. 1.17: Vogelvlucht 
Neuhausen

Afb. 1.18: Aanzicht 
Neuhausen, 
schaal 1:500

Afb. 1.19: Plattegrond 
Neuhausen, 
schaal 1:500
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INVLOED VAN HET NATIONAALSOCIALISME

De ‘Beurskrach’ in oktober 1929 leidde tot een 
wereldwijde economische crisis, dit betekende 
het abrupte einde voor de ‘gouden’ 20’er 
jaren. De werkloosheid nam opnieuw toe en 
de grootschalige bouwactiviteiten waren door 
de crisis volledig ingestort. Zowel de stad als 
de staat konden geen leningen meer vergeven 
aan de ‘Baugenossenschaften’ waardoor 
de woningnood op een nieuw hoogtepunt 
raakte. Als gevolg hiervan ontstonden er aan 
de stadsrand ‘Siedlungen’ in de vorm van 
volkstuinen en provisorische kazernes.
In 1931 werd door middel van de 
‘Dritte Notverordnung’ de bouw van 
‘Reichskleinsiedlungen’ voor werklozen 
gefinancierd. Kenmerkende begrippen voor 
deze woningen waren de kleine woonruimtes 
ontwikkeld met behulp van een vastgestelde 
minimale kamergrootte, eenvoudigheid 
en zuinigheid. Het éénverdieping tellende 
familiehuis met spits dak was hiervoor de 
basisregel. Deze woningen werden meestal 
vrijstaand uitgevoerd. 
De machtsovername van Hitler in 1933 had 
grote gevolgen op de woningbouwopgave. 
De nationaalsocialisten keerde zich tegen de 
de strokenbebouwing die kenmerkend was 

voor de ‘Großsiedlungen’ van de jaren ’20. 
De mensenconcentratie in de grootsteden 
was bederfelijk aangezien de verbinding met 
de natuur en de bodem, met het vaderland 
en de staat, onderbroken werd. Deze 
antiurbanistische instelling reflecteerde zich in 
de opkomst van het ‘Kleinhaus’ met eigen tuin, 
gelegen aan de rand van de stad.24 

Het ‘Siebertprogramm’ zorgde voor 
15.000 woningen in Duitsland in de vorm 
van het vrijstaande ‘Kleinhaus’. Voor dit 
bouwprogramma was door de staat 40 miljoen 
rijksmark vrijgemaakt. Het programma was 
vooral gericht op het creëren van woningen 
voor huishoudens met lage inkomens. In 
München ontstonden hierdoor de kolonie 
Neuherberge en de Kleinsiedlung Kalterberge. 
De ‘Genossenschaften’ creëerden geen 
woningen binnen het ‘Siebertprogramm’ 
maar ontwikkelde ‘Volkswohnungen’ voor 
hun deelnemers. Dit waren goedkope 
huurwoningen in één- of meer verdieping 
tellende gebouwen, met kleine woonruimtes 
en een minimale uitrusting. Eenvoudige één-
familiewoningen als strokenbebouwing met 
tuin werden in grote aantallen gesubsidieerd 
door de overheid en gecreëerd door de 

Afb. 1.20: das Miethaus und 
die Mietvilla

Afb. 1.21: Gezonde 
ontsluitingsvormen van de 
nieuwe stad

Afb. 1.22: Kleinhauskolonie 
Neuherberge
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‘Genossenschaften’. De huur van deze 
woningen bedroeg niet meer dan 20% van 
het bruto-inkomen. De ‘Volkswohnungen’ 
werden ontwikkeld binnen de zogenaamde 
‘Maikäfersiedlungen’.

Maikäfersiedlung Berg am Laim
De Maikäfersiedlung Berg am Laim werd als 
eerste ‘Siedlung’ onder het Nationaalsocialisme 
uitgevoerd in de jaren 1937-1939 door de 
GWG München. De stad München stelde 
voor het project grond ter beschikking en de 
financiering werd door middel van een lening 
vastgelegd. De Siedlung werd in de typologie 
van het rijtjeshuis ontworpen en verbonden 
door een randbebouwing.
Over het algemeen diende de projecten uit 
de tijd van het Nationaalsocialisme, zoals 
Camillo Sitte het definieert, technische en 
artistieke doeleinden. Dit is terug te zien in de 
stedenbouwkundige ruimtelijke typologieën, 
de architectuur van de gebouwen en in de 
technische infrastructuur die door hun aard vrij 
zijn van een ideologie.25 De Maikäfersiedlung 
Berg am Laim was echter geen kenmerkend 
project dat aansluit bij deze beschrijving. 

“Ein Projekt unter den Nazis aber kein Projekt 
der Nazis”. – Ursula Henn.26 

De Maikäfersiedlung is een dorp in de stad 
en werd beschreven door de Völkische 
Beobachter als een ‘neue soziale Großtat’ – een 
nieuwe sociale prestatie. De doelgroep van 
de ‘Volkswohnungen’ waren minderbedeelde 
huishoudens waarvan het inkomen minstens 
het viervoudige en maximaal het zesvoudige 
van de huurprijs bedroeg. De ‘Siedlung’ 
bestond uit een variërend aanbod van 
typerende woningen van éénfamiliewoningen 
tot vijf-familiewoningen.  

26. Stracke, F., (2011)

Maikäfersiedlung Berg am 
Laim (1937-1939)

- GWG München
- 661 woningen

Afb. 1.23: vijf-familie woning 
Berg am Laim
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Tweede Wereldoorlog
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
in 1939 ontstond er een wending in de 
planningstructuur. Men concentreerde zich 
vooral op de nieuwbouwplannen voor na de 
oorlog. Oorlogsvoering en het aanleveren 
van materialen en gereedschappen werd 
de belangrijkste industrie in Duitsland. 
Bouwblokkades verhinderden private 
bouwprojecten, maar ook de sociale 
woningbouw werd al snel ondergeschikt 
aan het belang van de oorlog, de 
‘Kriegswichtigkeit’. Voor het verwezenlijken 
van sociale woningbouwprogramma’s zoals 
het ‘Siebertprogramm’ was geen redevoering 
meer.27

De jaren 1941 en 1942 waren kenmerkend 
door de hevige experimenten met nieuwe 
bouwmaterialen en technieken. In tegenstelling 
tot de monumentale uitstraling van de 
projecten van Albert Speer werd er gekozen 
voor een stedelijk ontwerpconcept van Robert 
Ley, leider van het ‘Deutsche Arbeitsfront’ 
(DAF). Deze partij gaf in de oorlogsjaren 
een tijdschrift uit met de titel “Der soziale 
Wohnungsbau in Deutschland”, waarin de 
planmatige en organisatorische inspanningen 
voor de woningbouw voor na de oorlog werden 
gedocumenteerd. Robert Ley werd later door 
Adolf Hitler als rijkscommissaris voor de 
sociale woningbouw benoemd. Deze afdeling 
ontwikkelde standaarden voor de woningbouw 
waaronder minimale verdiepingshoogtes, 
wandsterkte, dakconstructies en afmetingen 
van trappenhuizen.
De gedocumenteerde planmatige aanpak 
en organisatorische inspanningen voor na 
de oorlog werden beschreven aan de hand 
van drie doeleinden. Het eerste doel was 
het verankeren van de woningbouw als 
een opgave van het rijk en stond hierdoor 
op gelijke voet met andere algemene 
bouwtaken binnen het rijk. Daarnaast 
werd de nieuwe woningbouw verdeeld 
in twee delen. De ‘sociale woningbouw’, 
ook wel de gerationaliseerde, ‘öffentlich 
geförderten Wohnungsbau’ genoemd en de 
overblijvende woningbouw. Als laatste en 

derde doel zou de nieuwe woningbouw zich 
door de aanwijzing van sociale woningbouw 
afzetten tegen de ‘Volkswohnungsbau’ en de 
‘Kleinwohnungsbau’. Vanaf dit moment werd de 
verantwoordelijkheid voor sociale woningbouw 
door de staat verankerd in een wetgeving en 
werd voor het eerst de officiële term sociale 
woningbouw gebruikt in München.28 
In 1943 kwam er een einde aan alle 
bouwactiviteiten door een tekort aan 
bouwmaterialen, mankracht en transport 
mogelijkheden. Woningbouwproductie werd 
enkel nog uitgevoerd als noodoplossing in het 
kader van tijdelijke woonruimte. 
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Afb. 1.24: Schautafel des 
Reichswohnungs- kommissars 
von 1944
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Door de bombardementen aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog door de 
geallieerden breekt er opnieuw een periode 
aan die gekenmerkt wordt door woningsnood. 
Meer dan 30% van het woningaanbod was 
vernietigd door de bombardementen maar het 
grootste probleem was het aantal personen 
dat terugkeerde naar de stad. De soldaten 
keerde terug van het front, families die tijdens 
de oorlog gevlucht waren naar het platteland 
keerde terug naar de stad, maar ook de vele 
‘displaced persons’ uit de concentratiekampen 
zochten een verblijfplaats in de stad. 
Een golf van stichtingen van de 
‘Genossenschaften’ zoals aan het einde van 
de Eerste Wereldoorlog bleef uit. Private 
investeerders waren meer dan ooit weinig 
geprikkeld om zich op sociale woningbouw 
te richten. De eerder genoemde woningnood 
en het zogenaamde ‘Wirtschaftswunder’ 
aan het einde van de jaren ’40 dwong 
de verantwoordelijkheid voor een actief 
woonbeleid af. Om goedkope woonruimte 
te kunnen creëren voor het grootste deel 
van de bevolking waren de staat en de stad 
bezig langdurige woningbouwprogramma’s 
te starten. Hieruit volgde het ‘Erste 
Wohnungsbaugesetz’ (I. WoBauG) in 1950. 
Deze eerste woningbouwwet bleef tot 1956 
geldig en had als doel in deze zes jaar twee 
miljoen sociale woningen in Duitsland te 
realiseren. De bestaande ‘Baugesellschaften’ 
en ‘Baugenossenschaften’ zoals de 
GEWOFAG, GWG en de HEIMAG zorgden in 
deze periode na de oorlog alleen maar voor 
sociale woningbouw.
Het wooncomfort binnen de woningen in 
het kader van de eerste woningbouwwet 
was zeer laag. De immense hoeveelheid 
aan bouwvolumes en de dwang om zoveel 
mogelijk geld te besparen leidde ertoe dat de 
woninguitrusting zo laag mogelijk gehouden 
werd. Men was echter blij over een woning te 
beschikken. 
De woningbouw van de jaren ’50 was 
gebaseerd op het stedenbouwkundige 
ordeningsprincipe van de jaren ’20 
kenmerkend door de ideaalvoorstellingen van 

de strokenbebouwing. De strokenparalleliteit 
in de jaren ’50 kwam niet altijd overeen met 
de hygiënische ideaalvoorstellingen omdat 
woongebouwen in west-oost richting geplaatst 
werden. De relatie met de straat maakte plaats 
voor een groene omgeving zonder verkeer 
welke de woonblokken inbedde. 

Siemenssiedlung
Het hoofdkantoor van Siemens werd na 
de oorlog verplaatst van Berlijn naar 
München in verband met de verschillende 
bezettingszones. Siemens wilde een 
representatieve, moderne woon- en werkwijk 
creëren voor haar werknemers. Men wilde 
met deze ‘Siedlung’ een voorbeeld stellen 
voor andere uitbreidingswijken. De wijk is 
ontwikkeld in 1952-1954 en is ontworpen door 
Emil Freymuth. Kenmerkend voor de wijk zijn 
de ‘Sternhäuser’ die in een openbare groene 
ruimte gesitueerd zijn. Daarnaast bestaat de 
wijk uit strokenbebouwing welke tevens als 
elementen in de openbare ruimte geplaatst 
zijn. Met deze ‘Siedlung’ werd het begin 
ingeluid van de grote woonwijken met flats 
waarbij de stervormige plattegronden en de 
over gedimensioneerde loggia’s voor flink wat 
ophef zorgde bij de inwoners van München.30

WEDEROPBOUW

Displaced persons
Aanduiding die door de 
SHAEF gebruikt werd om een 
burger aan te duiden die door 
krijgshandelingen zich buiten 
zijn thuisland bevond en die 
zonder hulp daar niet naar 
terug kon keren, of die zich in 
een ander land moest vestigen 
omdat de terugkeer naar zijn 
oorspronkelijke woonplaats 
onmogelijk was geworden. 29

Siemenssiedlung (1952-1954)
- Siemens-Wohnungs-
  gesellschaft m.b.H
- 528 woningen
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Woonoppervlak gemiddelde 
woning 31:
1950: 48 m2

1956: 57,3 m2

1960: 70 m2 

Afb. 1.25: Siemenssiedlung

Tweede woningwet
In 1956 werd het ‘Zweite Wohnungsbaugesetz’ 
(II. WoBauG) ingevoerd welke tot op heden 
nog geldig is. Een doelopgave zoals de 
opgelegde twee miljoen sociale woningen 
van de eerste woningwet werd niet meer 
vastgelegd. Hierdoor steeg de kwaliteit van de 
woningen en de woonuitrusting aannemelijk.  
De woningen waren in 10 jaar merkbaar groter 
geworden waardoor een betere leefkwaliteit 

binnen de woningen ontstond, maar waardoor 
tevens de huurprijs steeg. Voor huishoudens 
met lagere inkomens werd het moeilijk om over 
een woning te beschikken. De aantrekkelijkheid 
van de stad die ontstaat als gevolg van het 
‘Wirtschaftswunder’ heeft als gevolg dat de 
woningnood in 1957 nog niet gekeerd is. 
München wordt in deze tijd beschreven als 
‘Brennpunkt der Wohnungsnot’.
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TRABANTENSTÄDTE

Tegen het einde van de jaren ’50 waren er in 
München 55.000 woningen die niet aan de 
standaardeisen van de woningbouw voldeden. 
De noodwoningen gebouwd aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog waren nog bewoond 
en huurders hadden na de bombardementen 
hun woningen provisorisch opgeknapt 
waardoor veel woningen niet beschikte over 
de gewenste woonkwaliteit. Onder het initiatief 
van Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel 
werd het ‘Gesamtplan zur Behebung der 
Wohnungsnot in München’ opgericht in 1960. 
Dit plan is echter beter bekend onder de naam 
‘Erste Münchner Plan’. Het doel van dit plan 
was het realiseren van 123.300 woningen in 
München waarvan minstens 48.000 sociale 
woningen betrof. Deze woningen moesten 
verdeeld over zes jaar gerealiseerd worden. 
Het probleem was echter het beschikken over 
voldoende bouwgrond voor deze woningen. 
Grondprijzen waren gestegen en grond was 
bijna niet meer beschikbaar, er moest gezocht 
worden naar een andere oplossing. 
In 1946 sprak Karl Meitinger 
(stadsbouwmeester van 1933-1946) in zijn 
boek ‘Das neue München’ uit nood over 
het verrichten van ‘Trabantenstädte’ aan de 
stadsrand. Daarmee greep hij terug op het 
decentrale stadsmodel van Ebenezer Howard 
in 1898, het model van een zelfstandige 
‘Entlastungstädte’. 
Volgens het ‘Gartenstadt’ model van Ebenezer 
Howard (1850-1928) dat gezien werd als een 
ideaal model van een verbinding tussen stadse 
inrichtingen met het leven op het platteland 
werden in München satellietsteden ontwikkeld. 
Ver van de grote stad werden ‘Siedlungen’ 
ontwikkeld die zowel uit woonvoorzieningen als 
werkvoorzieningen bestonden en verbonden 
waren met de stad door een spoorweg. Het 
basisidee van Howards gemeenschappelijk 
wonen in kleinstedelijke- landelijke ‘Siedlungen’ 
bracht de harmonie tussen mens en natuur 
weer terug dat door de industrialisering en 
verstedelijking verstoord was.32 

Het model van een policentrische grootstad 
was gebaseerd op vergelijkbare principes 
van Howards ‘Gartenstadt’. Het beïnvloedde 

de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
München pas vanaf de jaren ’60. Voor deze tijd 
was de invloed van een centraal stadsmodel, 
zoals beschreven in de Münchense 
‘Staffelbauordung’, voornamelijk behouden. 
Door de nieuwe stadsbouwmeester 
Herbert Jensen werd in 1962 een nieuw 
stadsontwikkelingsplan opgesteld, het 
zogenaamde ‘Jensen plan’. Met behulp 
van dit plan werden nieuwe woongebieden 
opgericht enkele kilometers van de stadskern 
verwijderd. Deze ‘Siedlungen’ werden als 
toekomstige deelcentra gezien, aangesloten 
op de oude dorpskernen, voor de ontlasting 
van de verdichte binnenstad. De nieuwe 
woongebieden werden door middel van het 
openbaar vervoer bereikbaar. 

Afb. 1.26: Gartenstadt ideaal 
van Ebenezer Howard

40



Fürstenried en Hasenbergl
Met de bouw van de Siedlung Fürstenried 
werd voor de sociale woningbouw een 
nieuwe dimensie ingeslagen. Deze Siedlung 
was de eerste ‘Trabantenstadt’ ontwikkeld 
in de periferie van München en is in haar 
ruimtelijke structuur een getuigenis van de tijd. 
Overwegend middelhoge strokenbebouwing, 
het accentueren van het midden of randen 
door puntbebouwing en ingebedde één-
familiewoningen. 
De bouwstenen, ‘Reihe, Ziele, Block und Punkt’ 
staan centraal in de ontwerpgedachte van de 
satellietsteden ontwikkeld in de jaren ’60 en 
’70. Deze bouwstenen werden volgens een 
patroon ingevoerd in een sequentie die uit het 
leerboek van de moderne volgde. Interessant 
hierbij is de zoektocht naar een symbolische 
nadruk van het midden. 
Bij de tweede sattelietstad Hasenbergl, 
gebouwd tussen 1960 en 1968, lag het 
aandeel sociale woningen aanzienlijk hoger. 

Fürstenried (1959-1970)
- GEWOFAG
- 5.185 woningen

Hasenbergl (1960-1970)
- Neue Heimat Bayern,
  GWG München
- 8.800 woningen

Afb. 1.27: Luchtfoto Fürstenried

Afb. 1.28: Hasenbergl
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Na het aflopen van het ‘Erste Münchner Plan’ 
werd in 1969 het ‘Zweiten Münchner Plan 
zur Behebung der Wohnungsnot’ opgesteld. 
Opnieuw was het doel 35.000 woningen te 
realiseren waarvan per jaar 5.000 sociale 
woningen. Het project Neuperlach in München 
is een zichtbaar gevolg van dit ‘Zweite 
Münchner Plan’. 33

Neuperlach
Neuperlach is samengesteld uit verschillende 
‘Großsiedlungen’. Het was gebouwd om de 
woningnood, die in de jaren ‘50 door de snel 
groeiende stad was ontstaan, te verlichten. 
De ‘Siedlung’ is in meerdere stadia ontworpen 
en opgericht, het meest kenmerkende is de 
ring in het centrum van de ‘Siedlung’ naar 
ontwerp van Bernt Lauter, een jonge Berlijnse 
architect. Deze ring bestaat uit woningen in 
een 18 verdieping tellend gebouw en een 
vrije hofruimte met een diameter van 400 tot 
500meter. 
Neuperlach was een ‘Stadt neben der 
Stadt’ door een integratie van wonen, 
werken, kopen, cultuur en sport en door een 
hoge bevolkingsdichtheid. Een stedelijk 
gedimensioneerde en ontworpen midden 
van het gebied creëerde een relatief 
onafhankelijk, levendig en aantrekkelijk 
gemeenschapswezen.34

Het oorspronkelijke structuurplan is een 
typisch product van het beeld van de moderne 
met zijn functionele structuur. Zichtbaar in 
de ‘Siedlung’ is de consequente scheiding 
van voetganger en gemotoriseerd verkeer. 
De structuur doet aan het oude straten-kruis-
principe, cardo en decumanus, herinneren 
maar is door zijn dimensie met een lengte 
van drie kilometer in noord-zuid richting en 
in oost-west richting niet meer te herkennen. 
Deze assen zijn als voetgangerruimte totaal 
overgedimensioneerd. Ter vergelijking, de 
binnenstad van München bedraagt tussen 
Sendlinger Tor en Odeonsplatz (noord-zuid) en 
tussen Karlstor/Stachus en Isartor (oost-west) 
ongeveer 1200m. 35

Op heden is dit ontsluitingssysteem moeilijk 
zichtbaar en heeft door de verandering van 

de wegenstructuur binnen de ‘Siedlung’ zijn 
logica verloren. De later toegevoegde 
hoofdstraten hebben tot een ontsluitingsnet 
gevoerd dat in alle richtingen georiënteerd is.
Duidelijk zichtbaar is een verandering van 
bouwtypologie in de 20 jaar waarin het 
project ontwikkeld is. Het eerste deel, het 
noorden van Neuperlach, werd gekenmerkt 
door strokenbebouwing, puntbebouwing en 
in meerkanten geknikte strokenbebouwing 
waardoor ruimte voor de voetganger werd 
gecreëerd. Bij het later gebouwde Neuperlach 
Süd in 1980-1991 zijn vooral blokstructuren 
toegepast in een zoektocht naar een stedelijke 
schaal van beheersbaarheid.
Toch is Neuperlach met haar relatief 
goede betaalbare woonkwaliteit, goede 
infrastructurele voorzieningen en immense 
grote op dit moment een problematisch 
stadsdeel van München. Deze negatieve 
stigmatisering bleven in Hasenbergl en andere 
‘Großsiedlungen’ zoals het Märkischen Viertel 
in Berlijn bespaard. 

Afb. 1.29: Cardo decumanus

Afb. 1.30: Neuperlach Nord

Afb. 1.31: Neuperlach Ring

Decamanus: was in de 
Romeinse steden-bouwkundige 
plannen een oost-west 
georiënteerde straat
Cardo: was een noord-zuid 
georiënteerde straat. 36

Publieke gebouwen

Stadspoort
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Sociale woningbouw crisis
In het begin van de jaren ’70 wordt er 
gesproken van een crisis in de sociale 
woningbouw. Het grootste probleem van de 
sociale woningbouw bestond voornamelijk in 
de grootstedelijke gebieden zoals München 
waar de noodzakelijke lage kosten van 
bouwgrond steeds zeldzamer werd. Door de 
zoektocht naar goedkope bouwgrond kon 
het jaarlijkse woningbouwprogramma niet 
afgewikkeld worden waardoor een tekort in het 
aanbod van sociale woningbouw ontstond. De 
grondprijs steeg in 1973 ten opzichte van het 
voorgaande jaar met 18%. Tegenover 1950 
was er zelfs sprake van een stijging van de 
grondprijs van 3000%. 
In 1971 werd er door de Beierse staatsregering 
en nieuw bevorderingssysteem ingevoerd 
met betrekking tot het stimuleren van sociale 
woningbouw. Echter had dit systeem een 
negatieve invloed op het creëren van sociale 
woningbouw. Doordat subsidies werden 
gegeven waaruit enkel een derde van de totale 
bouwprijs uit een langdurige lening bestond 
zouden particuliere investeerders het overige 
bedrag met eigen kapitaal moeten financieren. 
Het gevolg hiervan was dat de huur in de tien 
jarige duur van het systeem was verdubbeld.37 
Woning schaarste en een stijgend aantal 
woningzoekende waren de oorzaken van de 
stijging van de huurprijzen. Het vinden van 
betaalbare woonruimte werd een moeilijke 
opgave voor de Münchense bevolking. 
Bouwgrond was schaars en duur geworden 
waardoor vanaf 1971 het ‘Nachverdichten’ van 
reeds bebouwde grond plotseling een actueel 
thema werd. De oliecrisis en de wereldwijde 
economische crisis in de jaren 1974 en 
1975 droegen bij aan de verslechtering van 
de voorwaarden van sociale woningbouw. 
De hoge tarieven van de rentes op de 
kapitaalmarkt werkte verlammend op de 
bouwactiviteiten. 

Modernisering en sanering
Waar het in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog nog ging om het verkrijgen van 
een woning veranderde dit in de jaren ‘70 naar 

de vraag naar een betere uitrusting van de 
woning. 
De ‘Genossenschaften’ beschikten over veel 
woningen welke in de jaren ’50 zo goedkoop 
mogelijk gebouwd waren. Deze woningen 
waren achterstallig in uitrusting en moesten 
om deze reden gemoderniseerd en gesaneerd 
worden. 
In 1976 werd een wet ingevoerd waarmee de 
moderniseringen als overheids-opgave werd 
gedefinieerd om voor de bevolking geschikte 
en prijswaardige woningen te creëren. Deze 
wet genaamd ‘Gesetz zur Förderung der 
Modernisierung von Wohnungen’ (WoModG) 
creëerde de financiële prikkels voor 
moderniserings- en saneringsmaatregelen. 
Deze maatregelen kenden echter ook een 
negatieve keerzijde. Sommige stadsdelen 
welke oorspronkelijk gekenmerkt waren als 
arbeiderswijken werden getransformeerd tot 
een ‘Siedlung’ met verfijnde woonstandard 
waardoor de huurprijs opnieuw steeg. 
Sanering werd hierdoor vaak gelijkgesteld 
met het thema ‘Luxussanierung’ In deze 
saneringsgebieden werden de kleinburgerlijke 
en economisch minder bedeelde 
bevolkingsgroepen verdreven en vervangen 
door een nieuwe hogere sociale klasse. Dit 
proces noemt men ‘gentrification’.38 Daar waar 
de woningbouw in de jaren ’20 werd gezien als 
een sociaal georiënteerd gemeenschappelijk 
optreden en de woning als sociaal welzijn werd 
gezien veranderde dit in de jaren ’80 naar een 
wetenschapswelzijn berust op de gentrificatie 
van stadsdelen. 
Een goed voorbeeld voor de positieve 
ontwikkelingen van de saneringsmaatregelen 
is het eerder besproken Dreimühlenblock. 
De woningen waren in zeer slechte toestand 
geraakt, verschillende aanbouwen welke 
tijdens en na de oorlogsperiode toegevoegd 
waren hadden de doorgangen verkleint 
en de buitenruimte onoverzichtelijk en 
donker gemaakt. Door het samenvoegen 
van verschillende woningen werden grotere 
nieuwe woningen gecreëerd waardoor de 
woonkwaliteit steeg.

PERIODE VAN MODERNISERING EN SANERING
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Afb. 1.32: Plattegrond 
Dreimuhlenblock 1910

Afb. 1.33: Plattegrond 
Dreimuhlenblock na sanering

Afb. 1.34: Dreimuhlenblock na 
sanering

45



De hereniging van de voormalige 
Duitse Democratische Republiek en de 
Bondsrepubliek West-Duitsland in 1990 
zorgde voor sociale en economische 
veranderingen in heel Duitsland. Een 
toestroom van mensen uit Oost-Europa 
was het gevolg van het openstellen van 
de grenzen. Voor deze omstandigheden 
was een nieuwe toekomstbestendige 
stadsplanning nodig. De gemeenteraad 
stelde in 1995 het ontwikkelingsplan 
‘Perspektive München’ op. Dit plan moest 
de concurrentiepositie van München 
veiligstellen en het nog steeds aanwezige 
woningtekort door de aantrekkelijkheid van 
de stad oplossen. Het stadsontwikkelingsplan 
bevat ontwikkelingsvisies en strategieën 
voor een onbepaalde periode, die mee 
kunnen bewegen met het politieke, sociale, 

economische en culturele beleid van de stad. 
De uitdaging voor ‘Perspektive München’ is om 
de minder bedeelde bevolkingsgroepen een 
betere toekomst in de stad te bieden. 39 De 
belangrijkste kernpunten worden beschreven  
in de visies ‘Kompact, Urban, Grün’ en 
‘Wohnen in München’ en bevatten hiermee de 
basis voor nieuwbouwprojecten in en om de 
stad. 
Het eerste project waarbij deze visies zijn 
toegepast is de wijk Theresienhöhe. Het 
voormalige beursterrein is geherstructureerd 
tot een nieuw stadsdeel en biedt ruimte voor 
1.400 woningen en circa 4000 arbeidsplaatsen. 
Deze wijk kan als voorbeeld gezien worden 
voor de hedendaagse stadsontwikkeling en 
wordt daarom nader onderzocht als case 
studie in hoofdstuk 4.  

PERSPEKTIVE MÜNCHEN

Afb. 1.35: Theresienhöhe

Afb. 1.36: Overzicht 
beschreven sociale 
woningbouw projecten
Legenda

tot 1920
1920-1930
1930-1950
1950-1960
1960-1990
1990- heden
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Het zorgen voor betaalbare woonruimte is op dit 
moment in München één van de belangrijkste 
opgaven. De aantrekkelijke leefomgeving van 
de stad München en het hierdoor ontwikkelde 
economische succes zorgt ervoor dat het 
bevolkingsaantal tot 2030 blijft groeien met 
10% tot 1,5 miljoen inwoners. De stad doet er 
dan ook alles aan om het aandeel betaalbare 
woningen te beschermen en de nieuwbouw 
van sociale woningen te bevorderen. Deze 
gedachte wordt voornamelijk ondersteund 
door het woningpolitieke programma ‘Wohnen 
in München V’, dat door de Münchense 
stadsraad in februari 2012 is vastgelegd.  De 
gereserveerde financieringsmiddelen van 
800 miljoen voor de periode 2012 tot 2016 
geeft aan dat het creëren en behouden van 
betaalbare woonruimte in München prioriteit 
heeft. -  Aldus Oberbürgermeister Christian 
Ude en Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk.40

Stijgende grondprijzen
De aangrenzende gebieden aan de stadsrand 
van München egaliseren de druk op de 
woningmarkt van de stad steeds minder. Dit 
komt voornamelijk doordat deze omliggende 
gebieden de beschikbare ruimte zelf nodig 
hebben voor de groei van deze eigen kleinere 
gebieden. Dit verschijnsel en de steeds 
meer oprakende vrije ruimte binnen de stad 
München hebben als consequentie dat de 
grondprijs en daarmee samenhangende 
woningprijs enorm is gestegen de afgelopen 
jaren.41

Deze stijging van de grondprijs is niet alleen 
afhankelijk van de afname van beschikbare 
ruimte, dit hangt ook samen met de eerder 
genoemde bevolkingsgroei. Hierdoor stijgt 
de vraag naar woningen, terwijl er voor 
investeerders een minder aantrekkelijk 
vooruitzicht ontstaat doordat de grondprijs 
stijgt. Zij zullen zich hierdoor automatisch 
meer richten op de duurdere woningen binnen 
de woningmarkt en niet meer op (sociale-) 
huurwoningen waardoor de groei van de 
stad vooral voor de inkomenszwakken grote 
nadelen geeft.42 Er ontstaat op deze manier 
een tekort aan de aanbodzijde terwijl de vraag 

naar sociale woningen stijgt.
Op dit moment heeft meer dan 60% van 
de Münchense bevolking recht op een 
gesubsidieerde woning en een kwart van de 
bevolking heeft recht op een sociale woning. 
Het verschil tussen deze bevolkingsgroepen 
is afhankelijk van het gezinsinkomen en zal 
verderop in dit hoofdstuk worden uitgelegd. 43  

Sociale polarisatie
De ‘Entlastungsstädte’ die in de jaren ‘60 
ontstonden als oplossing voor de dringende 
woningbehoefte zijn momenteel de gebieden 
waar het percentage sociale woningbouw 
erg hoog is. Deze wijken liggen veelal aan 
de stadsranden waaronder in het noorden de 
stadsdelen Hasenbergl en Milbertshofen en 
in het zuid-oosten het stadsdeel Neuperlach. 
Het gebied Aubing in het westen en de 
nieuwbouwwijk Messestadt-riem in het oosten 
vormen de kerngebieden van de sociale 
woningbouw in München. Uit de afbeelding 
hiernaast is af te leiden dat in gebieden 
dichter bij het centrum steeds meer sociale 
woningen gewenst zijn. Zo zijn de gebieden 
Schwanthalerhöhe en Schwabing-west de 
laatste 10 jaar ontwikkeld tot woongebieden 
met 30% sociale woningbouw, als gevolg van 
het ondersteunen van de sociale woningbouw 
door de stad München. 
Onder de titel ‘Stadt- und Ortsteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 
Stadt’ werd in 1999 een gemeenschappelijk 
initiatief tussen de deelstaten binnen Duitsland 
opgericht. Het doel van dit initiatief is om 
sterke ruimtelijke polarisaties op sociaal 
niveau in steden te vermijden. Het initiatief kan 
uitgevoerd worden doordat geld is vrijgemaakt 
door de overheid maar ook door de actieve 
deelname van de burgers zelf zullen de wijken 
een nieuwe gestalte krijgen.44 De wijken waar 
dit initiatief voor opgesteld is zijn wijken die 
voor een groot gedeelte bestaan uit sociale 
woningbouw uit de jaren ‘60 en ‘70 waar een 
sterke polarisatie op sociaal niveau aanwezig 
is. Het initiatief zorgt voor een verbetering van 
het woningaanbod en de verblijfskwaliteiten 
van openbare ruimtes. Onder het initiatief

WONEN IN MÜNCHEN: NU EN IN DE TOEKOMST

Afb.1.37: Aandeel sociale 
woningen in stadsdelen. 
Legenda

tot 5%
5 - 15%
15 - 30%
30 - 45%
meer dan 45%
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‘die soziale Stadt’ zijn in München in het 
stadsdeel Hasenbergl al talrijke woonblokken 
uit de jaren ’60 gesaneerd waardoor de 
wijk weer een populaire woonwijk wordt 
door nieuwe appartementen complexen en 
winkelcentra.45 
Zoals eerder uitgelegd zijn er ook keerzijdes 
aan het opwaarderen van de woonwijken. 
Door de opwaardering zullen de huurprijzen 
gaan stijgen waardoor binnen deze wijken de 
sociale polarisatie wordt opgelost, maar het 
probleem zal verder verschoven worden naar 
de rand van de stad. Een betere oplossing 
van deze sociale polarisatie is gericht op 
sociale menging wat als kernpunt van het 
woningpolitieke programma in München, 
‘Wohnen in München V’, toegelicht wordt. 

Wohnen in München 
Zoals op te merken uit de eerdere historische 
analyse is het woningtekort een van de meest 
belangrijkste sociale problemen in München 
in de vorige eeuw. Vooral de huishoudens 
met lagere inkomens hebben de meeste 
woonproblemen. Om op dit moment te kunnen 
voldoen aan de woningbehoefte zouden er 
ongeveer 7.000 woningen per jaar benodigd 
zijn. Het woningpolitieke programma ‘Wohnen 
in München’ is zoals eerder uitgelegd 
een belangrijk onderdeel van het concept 
‘Perspektive München’. Het programma 
‘Wohnen in München V’ is de sleutel tot het 
zorgen voor nieuwe woonruimte en het blijven 
behouden van bestaande woonruimte. Het 
bevorderen van woningbouw en daarbij in 
het bijzonder de sociale woningbouw voor 
de inkomenszwakkere bevolkingsgroep is het 
belangrijkste thema. 
Het eerste programma ‘Wohnen in München I’ 
is in 1989 opgesteld en heeft ervoor gezorgd 
dat er tot het programma ‘Wohnen in München 
IV’ ontwikkeld in 2011, 55.000 nieuwe 
wooneenheden zijn gecreëerd. ‘Wohnen in 
München V’ is een vervolg op de eerdere 
woningpolitieke programma’s ‘Wohnen in 
München I-IV’. 
De belangrijkste kernpunten van het
programma zijn gebaseerd op het creëren van

Afb. 1.38: Ontwerp voor nieuw 
centrum Hasenbergl. 

woonruimte. Het hoofddoel van het programma 
is het creëren van 3.500 woningen per jaar en 
1.800 sociale woningen per jaar. 46

Het volgende kernpunt is binnen het kader van 
de SOBON (‘sozialgerechte Bodennutzung’) 
opgesteld. Dit is een instrument voor de 
financiering van stadsontwikkelingsplannen. 
Sinds de oprichting in 1994 heeft de SOBON 
een belangrijke bijdrage geleverd bij het 
realiseren van een op vraag gebaseerde 
en kwalitatief aansprekende stadsplanning. 
Binnen de contracten die afgesloten worden 
met de grondeigenaar heeft de SOBON 
bepaalde verplichtingen opgelegd, waaronder 
de verplichting om 30% van de nieuwbouw 
voor de prijsgunstige, gefinancierde huur- en 
eigendomswoningbouw te gebruiken. Dit wordt 
de zogenaamde ‘Förderquote’ genoemd. Voor 
de voormalige militaire terreinen geldt een 
verplichting van 50%.47

De ‘Genossenschaften’, ‘Baugesellschaften’ en 
‘Baugemeinschaften’ worden op de stedelijke 
vrijgekomen gebieden speciale voorwaarden 

50



verleend. Het derde kernpunt versterkt de 
speciale positie van deze coöperatieve 
ondernemingen. In het programma wordt 
een reservering vastgelegd van 20-40% 
van de vrijgekomen gebieden voor de 
‘Genossenschaften’ en ‘Baugemeinschaften’. 
De speciale positie van de ‘Genossenschaften’ 
binnen de woningbouw wordt verkregen 
doordat ze sterk gemeenschappelijk 
georiënteerd zijn, voor architectonische 
verscheidenheid zorgen en het aspect van 
energie-efficiënte belangrijk vinden. Op 
dit moment vervullen zij een omvangrijk 
nieuwbouwvolume bestaande uit voornamelijk 
gefinancierde huurwoningbouw.48

Het laatste kernpunt is gebaseerd op een 
uitbreiding van het aantal sociaal gerechtigden 
huishoudens. Door de stijging van de 
grondprijzen zijn de huren de afgelopen jaren 
gestegen. Hierdoor is voor veel huishoudens 
een betaalbare woning moeilijker te 
verkrijgen waarvoor een extra inkomensgrens 
toegevoegd is welke het recht op een subsidie 
verhogen. Deze inkomensklasse wordt Stufe 
7 genoemd. Het toevoegen van deze extra 
inkomensklasse heeft als gevolg dat de 
nominale inkomensgrenzen verhoogd worden 
en daardoor meer huishoudens recht hebben 
op een sociale woning. 
Het uiteindelijke doel van deze vier kernpunten 
is het creëren van meer betaalbare woonruimte 
op nieuwbouw locaties waardoor er een 
opmerkelijk verschijnsel ontstaat wat ‘Münchner 
Mischung’ wordt genoemd. Dit betekent dat 
er een breed spectrum van verschillende 
inkomensgroepen en het hierbij passende 
woningaanbod in alle nieuwbouwgebieden 
ontstaat. Op deze manier bestaan de 
nieuwbouwprojecten uit vrij gefinancierde 
huurwoningen, overheidsgesubsidieerde 
huurwoningen en eigendomswoningen, 
waardoor sociale problemen in de nieuwe 
woongebieden vermeden worden. Er zit echter 
wel een grens aan het toepassen van deze 
‘Münchner Mischung’. Bij dure loftwoningen in 
het centrum van de stad zoals het project ‘The 
Seven’ en ‘Schwabinger 7’ is deze menging 
niet gewenst. 

“Die Mischung von sozial geförderten 
Wohnungsbau und teurem Wohneigentum im 
selben Gebäude wird niemals funktionieren.” 
Aldus Ferdinand Stracke.49

Het realiseren van sociale woningbouw wordt 
in de toekomst door de Landeshauptstadt 
München meer gestimuleerd door de eerder 
genoemde hogere ‘Förderquoten’, evenals 
door het aankopen van private grondstukken. 
Deze grondstukken worden goedkoper aan 
de ‘Genossenschaften’ en ‘Baugesellschaften’ 
verkocht en hierbij wordt de hoeveelheid sociale 
menging vastgelegd. De ‘Genossenschaften’ 
zorgen voor de totstandkoming van een groot 
deel van deze woningen binnen de ‘Münchner 
Mischung’ omdat zij zich inzetten voor het 
integreren van sociale benaderingen. Op 
deze manier kunnen de ‘Genossenschaften’ 
daarbij de sociale menging van toekomstige 
nieuwbouwgebieden vergemakkelijken. 

49. Stadtbauwelt 195, Stracke, 
F., blz 64

Afb. 1.39: Nieuwbouwproject 
Schwabinger 7
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Met de invoering van de laatste Stufe 7 
wordt meer dan 60% van de huishoudens 
de mogelijkheid gegeven om in aanspraak 
te komen voor een financieringsprogramma. 
Deze financieringsprogramma’s zijn dus 
niet alleen gericht op de inkomenszwakkere 
huishoudens maar ook op huishoudens met 
een middenklasse inkomen. Dit in tegenstelling 
tot de Nederlandse sociale woningbouw die 
enkel gericht is op de lagere inkomensklassen. 

Financieringsprogramma’s
Voor de lagere inkomensgroepen bestaan 
er twee financieringsprogramma’s, EOF en 
KomPro. Woningen binnen deze programma’s 
worden door de deelstaat Beieren en 
door de stad München gefinancierd. 
De ‘Einkommensorientierten Förderung’ 
(EOF) bestaat uit een financiering voor de 
investeerder bij de grondaankoop in de vorm 
van een lening en uit een woningafhankelijke 
aanvullende subsidie voor de begunstigde 
huishoudens. Binnen dit programma is een 

financiering beschikbaar voor de onderste 
inkomensgrenzen Stufe 1 en 3. 
Het tweede financieringsprogramma is het 
‘Kommunales Wohnungsbauförderprogramm’ 
(KomPro). Dit woningbouwprogramma is 
onderverdeeld in drie categorieën, KomPro 
A, KomPro B en KomPro C. Hierin is KomPro 
A vergelijkbaar met het eerder genoemde 
EOF programma en zal alleen beschikbaar 
zijn voor de onderste inkomensgrens 
Stufe 1. De overige KomPro programma’s 
zijn opgesteld voor doelgroepen zonder 
woning. Hierbij is KomPro B beschikbaar 
voor ‘Benachteiligte am Wohnungsmarkt’ en 
KomPro C beschikbaar voor ‘Clearingzwecke’. 
Onder deze woningbouwprogramma’s wordt 
blijvende woonruimte verbonden met een 
sociaal georiënteerde samenstelling. Kleine 
woongebouwen worden gecreëerd met een 
menging in sociale samenstelling van familie- 
en eenpersoonshuishoudens. Deze dragen 
allen de specifieke problemen van dakloze 
huishoudens mee en zullen daarmee de 

Afb. 1.40: Inkomensgrenzen 
voor woningfinanciering
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integratie van nieuwe bewoners bevorderen. 
Het doel is het opnieuw integreren van sociaal 
benadeelde huishoudens in een stabiele 
woongemeenschap.50

Evenals de financieringsprogramma’s 
voor de onderste inkomenscategorie zijn 
er ook financieringsprogramma’s voor de 
huishoudens met een middenklasse inkomen. 
Deze worden beschreven in het ‘München 
Modell’. Hierbij wordt er onderscheid 
gemaakt in het ‘München Modell Miete’, het 
‘München Modell Genossenschaften’ en het 
‘München Modell eigentum’. De eerste twee 
programma’s zijn gericht op huurwoningen 
voor woningzoekende met een gemiddeld 
inkomen tot maximaal Stufe 7. Daarnaast 
moet de huurder drie jaar werkzaam of 
woonachtig zijn in München. De stad vergeeft 
sociaal gebonden grond voor een gelijkmatig, 
positieonafhankelijk tarief van 375 euro per 
m2 vloeroppervlak aan projectontwikkelaars 
of ‘Genossenschaften’ voor de bouw van 
huur- en genossenschafts woningen binnen 
het ‘München Modell’. Daarnaast kan de 
investeerder gemeentelijke financiële bijstand 
in de vorm van een lening aanvragen. Hierdoor 
zal de huurprijs gemiddeld 20 tot 25% onder de 
lokale huurprijs blijven en toegankelijk gemaakt 
worden door een inkomensafhankelijke 
subsidie.51

Het ‘München Modell eigentum’ maakt het 
mogelijk om door gunstige woningprijzen 
en een aanvullende financiering voor alle 
huishoudens met kinderen en huishoudens 
met een gemiddeld inkomen een betaalbare 
eigen koopwoning in de stad te verwerven. 
Hiervoor geldt tevens dat de huishoudens drie 
jaar werkzaam of woonachtig moeten zijn in 
München. De koopprijzen zijn afhankelijk van 
het inkomen van het gehele huishouden. Het 
‘München Modell Eigentum’ is verdeeld in drie 
verschillende inkomenscategorieën waardoor 
de hoogte van de vierkante meter prijs is 
vastgesteld. Deze verdeling is in afbeelding 
1.41 weergegeven. 
Door de genoemde kernpunten uit te voeren 
ontstaan er nieuwbouwprojecten waarbinnen 
een sociale menging van bewoners ontstaat, 
zowel in inkomensklassen als in leeftijd. Dit 
heeft als gevolg dat er een complexe sociale 
infrastructuur gewenst is. Binnen de bestaande 
en nieuwe wijken zullen kinderdagverblijven, 
scholen en woonverblijven gecombineerd 
worden. Op deze manier ontstaat er een divers 
woningaanbod verschillend in woninggrootte. 
Door de verschillende 
financieringsprogramma’s in combinatie 
met de eerder genoemde kernpunten 
probeert de stad München geschikte en 
betaalbare woningen te creëren voor de 
inkomenszwakkere bevolkingsgroep.

Geförderter Wohnungsbau in München

Einkommensgrenzen für eine Kaufberechtigung im München Modell-Eigentum 

Unverbindliche Modellrechnung für das höchstzulässige Arbeitseinkommen

München Modell 1 München Modell 2 München Modell 3

Kaufpreis: max. 2.800 €/qm Wfl. * Kaufpreis: max. 3.000 €/qm Wfl. * Kaufpreis: max. 3.200 €/qm Wfl. *

Haushaltsgröße

Entspricht einem 
Bruttoeinkommen 
von jährlich etwa

Art. 11 BayWoFG Entspricht einem 
Bruttoeinkommen 
von jährlich etwa

Entspricht einem 
Bruttoeinkommen 
von jährlich etwa

1 – Person 15.600 € 23.200 € 19.000 € 28.100 € 22.800 € 33.500 €

2 – Personen 23.400 € 34.300 € 29.000 € 42.300 € 34.200 € 50.000 €

3 – Personen 28.700 € 41.900 € 35.500 € 51.600 € 41.900 € 61.000 €

4 – Personen 34.000 € 49.500 € 42.000 € 60.900 € 49.600 € 72.000 €

5 – Personen 39.300 € 57.100 € 48.500 € 70.200 € 57.300 € 83.000 €

je weitere Person 5.300 € 7.600 € 6.500 € 9.200 € 7.700 € 11.000 €

zusätzlich für jedes Kind   750 € 1.100 € 1.000 € 1.400 € 1.250 € 1.750 €

Freibeträge, z.B.

Schwerbehinderte (ab GdB 50) 4.000 € 5.700 € 4.000 € 5.700 € 4.000 € 5.700 €

für junge Ehepaare (beide unter 
40 J. + bis 10 J. verheiratet) – 
oder   als Kinderkomponente 
für Haushalte mit Kind/Kindern, 
falls die Voraussetzung „junges 
Ehepaar“ nicht vorliegen

5.000 € 7.100 € 5.000 € 7.100 € 5.000 € 7.100 €

Afb. 1.41: Inkomensgrenzen 
voor toekenning van een 
koopwoning binnen het 
‘München Modell Eigentum’
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CONCLUSIE

Het tekort aan betaalbare en geschikte 
woonruimte heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de stadsontwikkeling van de 
20e eeuw. Er zijn verschillende periodes 
te onderscheiden waarbij het tekort aan 
sociale woningbouw gezorgd heeft voor 
nieuwe architectonische oplossingen. De 
‘Wohnungsbaugenossenschaften’ hebben 
hierbij een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling en het tot stand komen van de 
hedendaagse sociale woningbouw.  
In de 19e eeuw werd er gezocht naar 
nieuwe samenlevingsvormen welke werden 
gevormd door de sociale utopisten. Het 
samenleven in de gemeenschap stond hierbij 
centraal. Uit deze gedachte zijn de eerste 
‘Baugenossenschaften’ opgericht. 
De stadsontwikkeling van de 20e eeuw 
kan onderverdeeld worden in meerdere 
invloedrijke periodes waarbij politieke, 
sociale en economische visies gezorgd 
hebben voor tijdelijke oplossingen voor het 
tekort aan sociale woningbouw. Het begin 
van de 20e eeuw werd gekenmerkt door 
de erbarmelijke omstandigheden binnen 
de arbeiderswoningen. Als gevolg hiervan 
zorgde verantwoordbewuste bedrijven voor 
betaalbare woningen voor haar arbeiders.  Dit 
waren veelal onopgesmukte utiliteitsgebouwen 
dicht bij de fabrieken. 
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
ontstaat er een gespannen situatie op de 
woningmarkt. De stijgende vraag naar 
betaalbare woningen zorgde voor de oprichting 
van een groot aantal ‘Baugenossenschaften’. 
Een reactie op het aanhoudende woningtekort 
werd in de jaren ’20 met de termen ‘Luft, 
licht und Sonne’ beschreven. Het familiaire 
leven stond binnen deze nieuwe gedachte 
centraal en zorgde voor een aantrekkelijke 
woonomgeving. Men dacht een oplossing 
gevonden te hebben dat een einde moest 
maken aan de erbarmelijke omstandigheden. 
De invloed van het Nationaalsocialisme 
maakte een einde aan de ‘Großsiedlungen’ 
van de jaren’20. Het één-familiehuis in de 
zogenaamde ‘Maikäfersiedlungen’ was de 
gewenste woonvorm van de jaren ’30. Aan het 

einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond er 
opnieuw een tekort aan betaalbare woningen 
in de stad. Vanaf dit moment werd de 
verantwoordelijkheid voor sociale woningbouw 
door de staat voor het eerst verankerd in 
een wetgeving. Het gevolg hiervan waren 
woningbouwwetten welke zorgde voor een 
groot aantal sociale woningen. De stad 
raakte echter steeds dichter waardoor 
‘Trabantenstädte’ in de periferie van München 
ontstonden.
De periode na de ontwikkeling van de 
‘Trabantenstädte’ werd gekenmerkt door de 
afname van beschikbare bouwgrond waardoor 
de grondprijzen in de jaren ’50 enorm stegen. 
De combinatie van het tekort aan bouwgrond 
en een grote vraag naar sociale woningen 
reflecteert in een periode van sanering en 
modernisering. Veelal werd deze sanering 
in verband gebracht als ‘Luxussanierung’ 
waardoor ‘gentrification’ een gevaar vormde. 
In de jaren ’90 stelde de stad München de 
visie ‘Perspektive München’ op waarmee een 
antwoord werd gegeven op de dringende 
vraag naar sociale woningbouw. Binnen het 
onderdeel ‘Wohnen in München V’ worden 
de huidige doelstellingen met betrekking tot 
de ontwikkeling van de sociale woningbouw 
beschreven. Door de verplichting van 
verschillende kernpunten ontstaan er 
nieuwbouwprojecten waarbinnen een sociale 
menging van bewoners ontstaat. Een keerzijde 
van deze verplichtingen is het ontstaan 
van een generieke architectuur binnen de 
nieuwbouwprojecten. In hoofdstuk 3, Synthese 
van historie en theorie, zal deze generieke 
architectuur nader worden toegelicht. 
De stadsontwikkeling van de 20e eeuw wordt 
vooral gekenmerkt door een continu tekort 
aan sociale woningbouw door enerzijds 
de aantrekkelijkheid van de grote stad en 
anderzijds de stijgende grondprijzen als 
gevolg van een afnemende beschikbaarheid 
van bouwgrond. De hedendaagse visies 
zullen dit tekort proberen terug te dringen 
waardoor op dit moment een generieke 
nieuwbouwarchitectuur de stad steeds meer 
kenmerkt. 
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In het volgende hoofdstuk wordt het 
theoretisch onderzoek beschreven 
dat is uitgevoerd om een duidelijke 
beschrijving te kunnen genereren van de 
term binnenstedelijke kwaliteit. Hierbij 
wordt er gekeken naar de theorieën van 
J. Jacobs en H. Lefebvre over de criteria 
voor stedelijke ontwikkeling. Daarnaast 
is er gekeken naar de sociale en 
maatschappelijke gevolgen van dichtheid 
om de theorie van J. Jacobs te kunnen 

onderbouwen met betrekking tot de 
sociale aspecten van een samenleving. 
Deze criteria voor stedelijke ontwikkeling 
en de beschrijving van de term 
binnenstedelijke kwaliteit zullen richtlijnen 
vormen voor de ontwerpopgave. 



02  THEORETISCH ONDERZOEK 
BINNENSTEDELIJKE KWALITEIT



STEDELIJKE DIVERSITEIT - JANE JACOBS

Jane Jacobs reageert in haar boek ‘Death 
and life of great American cities’ op de 
gangbare planningspraktijk die gebruikt 
werd in de jaren ’60 wanneer het boek is 
geschreven. Daarnaast laat zij zien hoe een 
juiste planmatige aanpak tot stand kan komen. 
De term die zij hiervoor gebruikt is ‘stedelijke 
diversiteit’ en heeft een positieve uitwerking 
op sociale en economische aspecten van de 
stadsplanning.1

Jacobs beschouwt diversiteit als de 
basis van grote steden. De genoemde 
planmatige stedenbouw en de grootschalige 
woningbouwprojecten staan tegenover het 
bereiken van deze stedelijke diversiteit. Een 
menging van gebruiksfaciliteiten heeft voor het 
genereren van stedelijke veiligheid, publiek 
contact en gebruik over en weer een diversiteit 
aan ingrediënten nodig. Deze diversiteit berust 
op het feit dat er in grote steden veel mensen 
dicht op elkaar leven die elk verschillende 
smaken, vaardigheden, behoeften en 
obsessies bieden. Een levendige stedelijke 
omgeving wordt vooral bereikt door de vele 
verzamelingen kleine elementen die ontstaan 
binnen een grote stad.2

Om genoeg diversiteit binnen straten en 
districten te faciliteren moet er rekening 
gehouden worden met de volgende 
vier voorwaarden: multifunctionaliteit, 
fijnmazigheid, historische gelaagdheid en 
hoge (woning) dichtheid. Bij afwezigheid van 
één van de bovengenoemde voorwaarden 
zullen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
straat of district afnemen. 

Multifunctionaliteit
Voorwaarde 1: De noodzaak van gemengde 
primaire gebruiksfaciliteiten, bij voorkeur meer 
dan twee. 
De wijk moet minimaal meer dan één 
dominante functie vervullen, het liefst meer. 
Deze verschillende functies moeten de 
aanwezigheid van mensen garanderen op 
verschillende momenten van de dag zodat 
er meer leven op straat ontstaat. Ondanks 
het feit dat deze personen met verschillende 
doeleinden op straat aanwezig zijn, kunnen 

ze gezamenlijk de aangeboden stedelijke 
faciliteiten gebruiken waardoor deze faciliteiten 
in stand gehouden kunnen worden. Er ontstaat 
een wisselwerking tussen de gebruikers, 
het aanbod en diversiteit van faciliteiten. De 
voorzieningen trekken andere gebruikers 
naar de stad of de wijk op andere tijdstippen, 
bijvoorbeeld in de avonduren. Als reactie op 
de aantrekkelijkheid van een wijk zullen er 
meer faciliteiten aangeboden gaan worden 
waardoor er nog meer mensen naar de wijk 
getrokken worden op andere momenten van 
een dag. Hierbij is het echter van belang 
dat de verschillende functies een spreiding 
ondervinden over het gehele gebied. Dit is 
belangrijk om een goede integratie in de wijk 
te creëren. 
Kortom gaat het bij een menging van primaire 
gebruiksfaciliteiten om de alledaagse, gewone 
functies die mensen op straat lokken op 
verschillende tijdstippen als reservoir van 
economische wederzijdse ondersteuning.3

Fijnmazigheid
Voorwaarde 2: De noodzaak van kleine 
woonblokken. De meeste woonblokken moeten 
kort van stuk zijn, dat wil zeggen: er moeten 
veel straten en gelegenheden zijn om een 
hoek om te kunnen slaan. 
Door het toepassen van kleine bouwblokken 
ontstaan er meer wegen maar ook meer gevels 
om verschillende functies te plaatsen. Een 
fijnmazige structuur zorgt voor een goede 
doorwaadbaarheid van het gebied voor zowel 
bezoekers als bewoners. Mensen worden 
op deze manier gestimuleerd om eerder 
een andere route te nemen. Bij een te grove 
maaswijdte met te grote bouwblokken zijn er 
minder routes voorhanden waaruit men kan 
kiezen, waardoor er minder plekken zijn waar 
de routes elkaar kruisen en ontmoeten. Deze 
ontmoetingsplekken worden volgens Jacobs 
terminologie ‘brandpunten’ genoemd. Op deze 
brandpunten ontstaat stedelijk leven met de 
bijbehorende verschillende functies.4
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Afb. 2.1: Multifunctionaliteit 

Afb. 2.2: Fijnmazigheid

Afb. 2.3: Hoge dichtheid

Goede oplossing volgens J. Jacobs theorieVerkeerde oplossing volgens J.Jacobs theorie
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Historische gelaagdheid
Voorwaarde 3: De noodzaak van oude 
gebouwen. Het district moet een mengeling 
geven van gebouwen die variëren in ouderdom 
en staat, waaronder een flink percentage oude 
gebouwen.
Door een variatie van gebouwen in leeftijd, 
architectuur en staat van onderhoud ontstaat 
er niet alleen een aantrekkelijk straatbeeld 
maar wordt er tevens een aanbod gecreëerd 
van huisvestingsmogelijkheden voor diverse 
doelgroepen. Oude gebouwen en leegstaande 
gebouwen hebben veelal weinig waarde en 
zijn hierdoor vaak goedkoper, hierbij worden 
echter niet de monumentale gebouwen 
gerekend. 
De relatief hoge kosten van nieuwbouw 
projecten worden doorgerekend aan de 
uiteindelijke gebruiker waardoor enkel grote 
ketens en instellingen deze kosten kunnen 
dragen. Op deze manier ontstaat er niet 
de gewenste diversiteit. In een succesvol 
stadsgebied wordt een afwisseling gecreëerd 
tussen nieuwbouw en oude gebouwen welke 
gerenoveerd worden naar huidige maatstaven. 

Hoge (woning) dichtheid 
Voorwaarde 4: De noodzaak van concentratie. 
Het district moet een voldoende dichte 
concentratie van mensen hebben, met welk 
doel zij zich daar ook mogen bevinden. Dit 
geldt tevens voor mensen die zich daar 
bevinden omdat ze er wonen. 

“Waar mensen dun gezaaid zijn, moeten zij het 
helaas zonder veel dingen stellen. Concentratie 
levert gerief op”. – Samuel Johnson (1785)5

Het wonen en werken van veel verschillende 
soorten mensen in hoge concentraties 
is een voorwaarde voor de vestiging en 
instandhouding van een diversiteit aan lokale 
stedelijke voorzieningen. De faciliteiten die 
door de meerderheid verlangd worden zoals 
wonen en werken zullen altijd aanwezig 
zijn, maar dit geldt niet voor de specifieke 
voorzieningen die juist verantwoordelijk zijn 
voor de stedelijke diversiteit. 

Een hoge woningdichtheid wordt vaak verward 
met overbevolkte woningen. Een hoge 
woningdichtheid betekent echter het aantal 
woningen per vierkante kilometer. Wanneer er 
sprake is van overbevolking spreekt men over 
het leven van teveel mensen in een woning 
voor het aantal kamers dat deze bevat. De 
woningdichtheid is te laag of te hoog wanneer 
deze stedelijke diversiteit belemmerd in 
plaats van bevordert. De bovengrens aan 
de mogelijke woningdichtheid in een gebied 
ontstaat wanneer op een bepaald moment een 
grens overschreden wordt die alleen mogelijk 
is bij gestandaardiseerde woningbouw op 
grote schaal waardoor een bedreiging voor de 
eerder genoemde voorwaarden voor stedelijke 
diversiteit ontstaat.6

Als voorbeeld van stedelijke diversiteit wordt 
het stadsdistrict Greenwich Village in New York 
beschreven in het boek van Jane Jacobs. In 
deze wijk is een overvloed aan diversiteit en 
populariteit te zien welke ontstaat door een 
mengeling van werken, wonen en inkopen.
Echter zit er ook een keerzijde aan deze 
stedelijke diversiteit wanneer een gevarieerde 
mengeling van gebruiksfaciliteiten op 
een bepaalde locatie zodanig populair en 
succesvol wordt dat er zelfvernietiging van 
deze stedelijke diversiteit ontstaat. Vanwege 
het succes van de locatie, dat berust op een 
bloeiende en interessante diversiteit, ontstaat 
een concurrentie strijd om ruimte op deze 
locatie.
Om deze verschijning te ondersteunen 
wordt er opnieuw de wijk Greenwich Village 
aangehaald. Door de toevoeging van een 
kleine nachtclub binnen de wijk ontstond er 
een toestroom aan mensen ’s avonds en in 
het weekend. Het stimuleerde de groei van 
buurtwinkels en speciaalzaken waardoor meer 
mensen zowel overdag als ‘s avonds werden 
aangetrokken tot het gebied. In de straat 
ontstond een toename aan verscheidenheid 
van restaurants. Wat als gevolg had dat er 
steeds meer restaurants en mensen kwamen 
waardoor de strijd om beschikbare en gunstige 
grond meer en meer toenam. 

5. Jacobs, J., (1961)
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Aanwezigheid van de straat
Naast het belang van het creëren van stedelijke 
diversiteit wordt door J. Jacobs gesproken 
over het belang van de aanwezigheid van 
straten binnen een stedelijke omgeving. Een 
van de basiskenmerken van een succesvolle 
stad wordt beschreven in het veilig voelen 
binnen deze straten. Dit veiligheidsgevoel gaat 
samen met het creëren van mensen welke 
gebruik maken van deze straten. Door de 
eerder genoemde voorwaarden van stedelijke 
diversiteit worden mensen aangetrokken tot 
wijken en stadsdistricten waardoor automatisch 

‘leven op straat’ ontstaat. Een levendige 
straat kan echter niet functioneren zonder 
de combinatie met gebouwen en andere 
gebruiksfaciliteiten. Dit geldt tevens ook 
andersom, gebouwen en gebruiksfaciliteiten 
functioneren niet zonder de aanwezigheid van 
een straat. 

Afb. 2.4: Greenwich Village 
New York.
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STEDELIJKE FENOMEEN - HENRI LEFEBVRE

Henri Lefebvre spreekt in zijn boek ‘The Urban 
Revolution’ over de ‘Urban society’ en de 
transformatie van ‘the city’ naar ‘the urban’. 
Hiermee wordt een samenleving beschreven 
welke resulteert uit een proces van complete 
verstedelijking. Dit stedelijke fenomeen 
bestaat uit drie niveaus, het globale niveau, 
het gecombineerde niveau en het private 
niveau. Ieder niveau beïnvloed de mate van 
een desbetreffende openbare, collectieve of 
private omgeving. 
De bebouwde omgeving binnen het globale 
niveau wordt gekenmerkt door openbare 
gebouwen zoals ministeries, kathedralen en 
monumenten. Binnen dit niveau worden tevens 
grote stedelijke projecten en de ontwikkeling 
van nieuwe steden gerekend. De onbebouwde 
omgeving bestaat binnen dit niveau uit alle 
openbare ruimtes binnen een stedelijk gebied. 
Het private niveau is het tegenovergestelde van 
het globale niveau en wordt met behulp van het 
individuele wonen ingekaderd. Binnen deze 
categorie passen appartementencomplexen, 
private woningen en alle private buitenruimtes.
Het gecombineerde niveau wordt beschreven 
als het niveau van de ‘stad’. Met uitzondering 
van alle elementen welke binnen het 
globale niveau en het private niveau worden 
beschreven blijft een bebouwd en onbebouwd 
domein over van straten, pleinen, publieke 
gebouwen, scholen etc. Binnen dit niveau 
speelt de heterotope ruimte een belangrijke 
rol. Een heterotope omgeving is noch privaat 
en noch publiek, het is een tussenruimte, een 
gebeuren in de tijd. 
Het stedelijke fenomeen wordt beschreven als 
een samenkomst van verschillende ruimtes in 
de stad waardoor een balans tussen publieke, 
heterotope en private ruimtes ontstaat.7

Aanwezigheid van de straat
Eerder in dit hoofdstuk wordt door Jane Jacobs 
het belang van de straat aangeduid voor het 
creëren van stedelijke diversiteit, in Lefebvre’s 
onderzoek naar het stedelijke fenomeen 
wordt het belang van de aanwezigheid van 
een straat opnieuw aangeduid. Binnen het 
stedelijke fenomeen fungeert de straat als 

een ontmoetingsplek, als ‘topos’. Zonder 
de aanwezigheid van de straat zijn er geen 
ontmoetingen mogelijk in openbare ruimtes 
en gebouwen. De straat wordt beschreven 
als een ruimte waar beweging plaats vind 
waardoor bepaalde functies kunnen ontstaan. 
Tevens versterken deze extra functies het 
leven op straat waardoor een wisselwerking 
tussen de straat, de aangrenzende functies en 
de aanwezigheid van mensen ontstaat. 
Er ontstaat een interactie waarzonder stedelijk 
leven niet plaats kan vinden. Lefebvre spreekt 
naast het belang van de straat over het belang 
van het creëren van collectiviteit. Collectiviteit 
creëert de basis voor de sociale interactie in 
de openbare ruimte van de stad. 
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MAATSCHAPPIJ DOOR DICHTHEID

Een van de voorwaarden voor het bereiken 
van stedelijke diversiteit is een gewenste hoge 
(woning) dichtheid. Een hoge dichtheid zorgt 
voor bevolkingsgroepen met verschillende 
maatschappelijke en sociale bindingen 
waardoor binnen de stedelijke omgeving een 
veelvuldig aanbod van identiteiten ontstaat. 
Het verdichten van steden is echter niet 
voldoende om een maatschappij samen te 
laten leven. De basis van een samenlevende 
maatschappij ligt bij de mensen zelf maar door 
verdichting wordt het aantal contacten en de 
sociale structuur versterkt. 
Hogere dichtheden hebben een positieve 
invloed op economisch en maatschappelijk 
grondvlak. Door het samenvoegen van 
meerdere functies, welke automatisch ontstaan 
door verdichting, is sociale isolatie en controle 
mogelijk. Daarnaast ontstaat door de hogere 
concentratie van woon- en werkgebieden 
meer vraag naar verschillende functies in de 
omgeving. 
Er bestaat echter een keerzijde aan 
het verdichten van steden wanneer de 
overtreffende trap wordt bereikt. Er ontstaat 

overbevolking, een eenzijdigheid van 
gebouwen en een verwaarlozing van de 
stadsdelen. Door de hogere hygiënische 
en medische standaarden is het model 
voor overbevolking in München vermeden. 
De gedachte van de jaren ’20, ‘Luft, Licht 
und Sonne’, heeft hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. Vooral bij woningbouw werd de 
ruimte tussen gebouwen, verschillend in 
bewegingsruimte en rustruimte, een belangrijk 
onderdeel van de ontwerpgedachten in 
de twintigste eeuw. De openbare ruimte 
werd vanaf de jaren ’20 niet meer aan het 
toeval overgelaten als ruimte welke door 
de gebouwde omgeving gecreëerd werd 
maar  gebouwen werden in verhouding tot de 
omliggende ruimten geplaatst. 

“Introviertheit, Dichte und Individualität sind 
ein Merkmal guter Wohnquartieren“. 8 

Een goede woonomgeving wordt gecreëerd 
door een binnenwaarts gericht gebied welke 
voldoet aan een voldoende dichtheid en 
waarbinnen  ruimte is voor het individu. 

8. Boeddinghaus, G., (1995) 

Afb. 2.5: Greenwich Village 
New York.
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CONCLUSIE

De binnenstedelijke kwaliteit is in dit hoofdstuk 
benaderd door de criteria voor stedelijke 
ontwikkeling. Volgens Jane Jacobs ligt de 
grondslag van stedelijke ontwikkeling bij het 
creëren van stedelijke diversiteit. De vier 
voorwaarden voor het creëren van stedelijke 
diversiteit zijn volgens Jacobs gericht 
op de noodzaak van multifunctionaliteit, 
fijnmazigheid, historische gelaagdheid en 
een relatief hoge (woning) dichtheid. Een 
wijk moet meerdere functies bedragen om de 
aanwezigheid van mensen op verschillende 
momenten van de dag te garanderen. Hierdoor 
ontstaat interactie en ontmoetingen tussen 
mensen binnen de openbare ruimtes van het 
gebied. Door een fijnmazige structuur ontstaan 
er meerdere ontmoetingsplaatsen. Daarnaast 
is een hoge woningdichtheid een voorwaarde 
voor de vestiging en instandhouding van een 
diversiteit aan lokale stedelijke voorzieningen. 
Deze drie genoemde voorwaarden hebben 
een positieve invloed op elkaar. Een hogere 
woningdichtheid zorgt voor een grotere 
mensenconcentratie welke gebruik maken van 
de verschillende functies. De aantrekkelijkheid 
van het gebied neemt daardoor toe zodat 
meerdere functies zullen toetreden. Door 
de fijnmazige structuur ontstaan meerdere 
locaties voor het vestigen van de verschillende 
functies. Echter ontstaat deze positieve invloed 
niet zonder de aanwezigheid van de straat. 
Volgens de onderzochte theorie  beschreven 
in het boek ‘The Urban Revolution’ van Henry 
Lefebvre speelt het stedelijke fenomeen een 
belangrijke rol binnen de binnenstedelijke 
kwaliteit. Het stedelijke fenomeen is 
onderverdeeld in drie verschillende niveaus, 
het globale niveau, het gecombineerde niveau 
en het private niveau. Elk niveau beïnvloed de 
mate van aanwezigheid van de desbetreffende 
openbare, collectieve of private omgeving. 
Het stedelijke fenomeen wordt beschreven als 
een samenkomst van verschillende ruimtes in 
de stad waardoor de balans tussen publieke, 
heterotope en private ruimtes ontstaat. 
Evenals Jacobs verwijst Lefebvre naar 
het belang van de straat. Binnen het 
stedelijke fenomeen fungeert de straat als 

ontmoetingsplek. Er ontstaat een wisselwerking 
tussen de aanwezigheid van de straat, de 
aangrenzende functies en de aanwezigheid 
van mensen. 
Naast het belang van de aanwezigheid van de 
straat speelt van het creëren van collectiviteit 
volgens Lefebvre een belangrijke rol bij het 
ontwikkelen van het stedelijke fenomeen. 
Collectiviteit creëert de basis voor de sociale 
interactie in de openbare ruimte van de stad.  
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In het volgende hoofdstuk wordt de huidige 
problematiek van de sociale woningbouw 
in de stad München nader toegelicht. 
Deze problematiek wordt met behulp van 
voorbeelden van hedendaagse sociale 
woningbouwprojecten onderbouwd. 
Dit hoofdstuk vormt een synthese van 
het historisch en theoretisch onderzoek 
uit de eerdere hoofdstukken. Op welke 
manier de binnenstedelijke kwaliteit in 
de toekomst een positieve bijdrage kan 

leveren aan sociale nieuwbouwprojecten 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
De criteria voor stedelijke ontwikkeling 
gevormd in het theoretisch onderzoek in 
combinatie met de onderzochte historische 
ontwikkeling van de sociale woningbouw 
zullen handvaten en richtlijnen genereren 
voor de ontwerpopdracht.



03 SYNTHESE VAN 
HISTORIE EN THEORIE



PROBLEMATIEK MÜNCHEN

De huidige problematiek in München ligt ten 
grondslag aan de gestegen grondprijzen van 
de afgelopen decennia. Door de stijgende 
grondprijzen wordt het voor een groot gedeelte 
van de huishoudens moeilijk een geschikte 
en betaalbare woning te vinden in de 
binnenstedelijke omgeving. De problematiek 
van de stad München wordt vooral gekenmerkt 
door een dringend tekort aan betaalbare 
woningen terwijl de vraag naar sociale 
woningbouw steeds meer is toegenomen. Dit 
principe wordt versterkt door de afnemende 
interesse door particuliere investeerders. 
Sociale woningbouwprojecten zijn niet 
voldoende rendabel omdat er geen winst op 
behaalt kan worden in tegenstelling tot de 
duurdere woningen nabij het centrum.
Het gevaar van ‘gentrification’ speelt een 
steeds belangrijkere rol in de hedendaagse 
stadsproblematiek. Door maatregelen van 
de overheid moet dit gevaar tegengegaan 

worden. Deze maatregelen worden in 
München beschreven in het document 
‘Wohnen in München V’ waarmee zoals eerder 
beschreven door subsidies en regelgeving 
sociale woningbouwprojecten worden 
ontwikkeld. Met behulp van deze maatregelen 
zal sociale polarisatie tegen gegaan worden 
door het toepassen van de eerder besproken 
‘Münchner mischung’. Door de desbetreffende 
eis van 30% sociale woningbouw in ieder 
nieuwbouwproject zal er meer betaalbare 
woonruimte ontstaan, echter zal de winstmarge 
op nieuwbouwprojecten voor particuliere 
investeerders dalen. Deze investeerders willen 
de kosten voor dit verplichte percentage 
sociale woningbouw zo gering mogelijk 
houden waardoor de kwaliteit van het wonen 
en een eigen identiteit, welke kenmerkend 
is geweest voor de Münchense architectuur, 
steeds meer verloren raakt. 
Een van de oplossing om de woonkwaliteit en het 

Gentrificatie: deze term wordt 
gebruikt om de opwaardering 
van een buurt of stadsdeel 
op sociaal, cultureel en 
economisch gebied aan te 
duiden. Deze opwaardering 
gaat gepaard met een stijging 
van grondprijzen. 1

Afb. 3.1: Theresienhöhe
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aanbod aan sociale woningbouw te verbeteren 
zijn de ‘Wohnungsbaugenossenschaften’ en 
‘Wohnungsbaugesellschaften’. Zoals eerder 
uitgelegd  bouwen de ‘Baugenossenschaften’ 
en ‘Baugesellschaften’ geschikte woningen 
voor haar deelnemers waardoor deze niet 
gericht zijn op het behalen van winst. Op deze 
manier kunnen deze coöperaties eerder zorgen 
voor een kwalitatief leefbaar woonmilieu, 
echter is er bij de projecten ontwikkeld door 
de ‘Wohnungsbaugenossenschaften’ tevens 
sprake van een generieke architectuur. Dit is 
voornamelijk te zien in de nieuwbouwwijken 
Theresienhöhe en Ackermannbogen.
Wanneer men weinig kennis heeft over de 
huidige nieuwbouwprojecten in München 
zou men kunnen stellen dat de gebouwen 
uit Theresienhöhe en Ackermannbogen 
in dezelfde tijd en dezelfde wijk zijn 
ontwikkeld. Dit is echter niet het geval, 
Theresienhöhe was het eerste uitgevoerde 

project binnen het ontwikkelingsplan 
‘Perspektive München’ en hiermee een 
voorbeeld voor de later gebouwde projecten 
zoals Ackermannbogen. Beide projecten 
zijn voor een groot gedeelte ontwikkeld 
door ‘Wohnungsbaugenossenschaften’ en 
beschikken over de gewenste woonkwaliteiten 
terwijl deze ontwerpen generiek genoemd 
kunnen worden. De traditionele Münchense 
pastelkleuren en opgewerkte stuc gevels 
hebben plaats gemaakt voor fel gekleurde 
moderne gevels met grote uitstekende 
balkons. De nieuwbouwprojecten van de 
afgelopen 15 jaar zijn hierdoor niet van elkaar 
te onderscheiden. 

Afb. 3.2: Ackermannbogen
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Een ander voorbeeld van de hedendaagse 
generieke sociale woningbouwprojecten is de 
wijk Messestadt Riem. Met de bouw van de wijk 
Neuperlach in de jaren ’70 kwam een einde 
aan de stadsontwikkeling in de periferie. Toch 
werd in de eerste jaren van de 21e eeuw een 
nieuw stadsdeel ontwikkeld aan de oostgrens 
van de stad. Naast de nieuwe locatie voor de 
beurshallen zouden 6.000 woningen onderdak 
bieden aan 16.000 inwoners. Duidelijk 
zichtbaar binnen de wijk is de typerende 
uitstraling welke veelal gekoppeld wordt aan 
sociale woningbouwprojecten. Deze generieke 
uitstraling ontstaat door een monotone 
herhaling van stroken welke enkel onderbroken 
worden door uitstekende balkons en galerijen.  
Men heeft bij het ontwerp van de wijk 
echter een aantal experimenten toegepast 
waarbij zichtbaar van dit generieke karakter 
afgeweken is. Binnen deze op zichzelf 
staande ontwerpen is een zoektocht naar 
een nieuwe vorm van het wonen ontstaan. 

Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de 
overdekte galerijflat centraal gelegen in het 
woongedeelte van de wijk. Binnen het gebouw 
zijn appartementen gecreëerd welke via een 
naar binnen gekeerde galerij ontsloten worden 
in een overdekte buitenruimte. Het ontwerp 
toont een nieuwe opvatting over het collectieve 
samenleven. Er ontbreekt echter enige private 
buitenruimte waardoor ruimtes gelegen aan 
de galerij worden afgeschermd en interactie 
tussen bewoners niet meer mogelijk is. 
De buitenruimte wordt hierdoor alleen als 
ontsluitingsruimte gebruikt. 
Om toekomstige nieuwbouwprojecten niet 
in een generiek ontwerp te laten vervallen 
zal er gezocht moeten worden naar een 
hedendaagse architectonische identiteit. In 
dit onderzoek wordt deze architectonische 
identiteit gevormd aan de hand van het eerder 
uitgevoerde onderzoek over de ontwikkeling 
van de sociale woningbouw in München en het 
onderzoek naar binnenstedelijke kwaliteit.

Afb. 3.3: Messestadt Riem

Afb. 3.4: Galerijflat Messestadt 
Riem
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Het tekort aan sociale woningbouw 
heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de stadsontwikkeling van de 20e eeuw. 
Steeds opnieuw werd het tekort aan sociale 
woningbouw opgelost door nieuwe ontstane 
architectonische gedachtes. Na de Eerste 
Wereldoorlog ontstond de gedachte over ‘Licht, 
Luft und Sonne’ waardoor de woonstandaarden 
kwalitatief werden verbeterd en een groot 
aantal nieuwbouwprojecten werden ontwikkeld. 
Het woningtekort na de Tweede Wereldoorlog 
door de bombardementen en terugkerende 
soldaten zorgde ervoor dat grote bedrijven 
woningen creëerden voor hun werknemers 
zoals de Siemenssiedlung, met de gedachten 
van woningen als element in de openbare 
omgeving. De trabantenstädte van de jaren ‘60 
en ‘70 zorgde voor een enorme hoeveelheid 
sociale woningen voor de grote toestroom van 
arbeiders. Door deze twee laatst genoemden 
ontstonden de ‘Hochhäuser’ waarmee de 
woonkwaliteit steeg door de aanwezigheid van 
liften en andere gewenste uitrustingen. 
Vanaf de jaren ’90 ontbreekt een duidelijke 
gedachte over de uitstraling van de 
sociale woningbouwprojecten, er ontbreekt 
een duidelijk uitgesproken identiteit. 
Binnen de hedendaagse en toekomstige 
nieuwbouwprojecten ontstaan steeds meer 
generieke sociale woningbouw ontwerpen. 
De overheid verplicht het percentage 
sociale woningbouw maar er ontstaat geen 
onderbouwende ontwerpgedachte. 

Collectiviteitsgedachte
Uiteindelijk zal het creëren van sociale 
woningbouw volledig in handen komen 
van de ‘Baugenossenschaften’ en 
‘Baugesellschaften’. Zij zorgen voor een divers 
aanbod van betaalbare woonruimte met een 
architectonische verscheidenheid en een 
bepaalde standaard woonkwaliteit binnen 
het collectieve ‘Genossenschaftswesen’. 
Deze collectiviteitsgedachte zal bij 
nieuwbouwprojecten een belangrijkere rol 
moeten spelen. Het individu heeft op dit 
moment binnen de generieke ontwerpen teveel 
de overhand gekregen. Er ontstaan gebouwen 

met afgekeerde private buitenruimtes door 
middel van hekwerken of heggen begrenst. 
Een kwalitatief sociaal woningbouwproject 
zal ontstaan door het op een juiste manier 
introduceren van de collectieve ruimte. In 
de extreme variant kan hierbij een voorbeeld 
genomen worden aan de sociale utopisten 
waarbij het samenleven in een gezelschap 
de basis was voor ieder ontwerp. Een ander 
voorbeeld waar de collectiviteitsgedachte 
een belangrijke rol heeft gespeeld is het 
familiaire leven van de jaren ’20. Echter zal er 
op dit moment een moderne variant van deze 
gedachtes moeten ontstaan. De gezamenlijke 
wasruimtes en de rol van de huisvrouw in het 
gezin zijn verdwenen. 
De collectiviteitsgedachte reflecteert op 
dit moment vooral in een interactie tussen 
personen. Deze interactie kan ontstaan 
door zichtrelaties binnen het woonblok en 
door ontmoetingen binnen de collectieve 
ruimtes. Het ontwerp moet gericht zijn op het 
laten ontstaan van deze mogelijkheden voor 
interactie. Collectiviteit creëert de basis voor 
sociale interactie in de openbare ruimte van de 
stad en hiermee binnen een bouwblok. 
Naast het creëren van collectiviteit binnen 
het bouwblok is de aanwezigheid van straten 
van belang om collectiviteit te creëren buiten 
het bouwblok. Het uitgevoerde onderzoek 
naar binnenstedelijke kwaliteit toont aan dat 
straten als ontmoetingsplek fungeren waaraan 
verschillende functies kunnen ontstaan welke 
deze ontmoetingsplek weer stimuleren. Op 
deze manier ontstaat er een wisselwerking 
tussen de straat, de aangrenzende functies 
en de aanwezigheid van mensen. Er ontstaat 
meer ‘leven’ op straat waardoor automatisch 
interactie tussen deze mensen optreedt. 
Het belang van meerdere aanwezige primaire 
functies binnen een stadsdeel of wijk zal het 
effect van de ontmoetingsplek versterken. 
Op deze manier ontstaan er meerdere 
ontmoetingen op verschillende momenten 
van de dag. De veelvuldige aanwezigheid van 
deze ontmoetingsplaatsen wordt gecreëerd 
door een fijnmazige structuur welke zorgt voor 
een goede doorwaadbaarheid van het gebied 

ARCHITECTONISCHE GEDACHTE
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en versterkt wordt door een relatief hoge 
dichtheid. 
Door een hogere dichtheid ontstaat sociale 
isolatie en sociale controle binnen een 
woongebied waardoor het collectiviteitsgevoel 
wordt versterkt. Een goede woonomgeving 
wordt gecreëerd door een naar binnen gekeerd 
gebied waarbij een voldoende dichtheid wordt 
bereikt maar tevens ruimte is voor het individu. 
Met behulp van deze richtlijnen voor zowel 
het stedenbouwkundige ontwerp als voor 
het architectonische ontwerp is een nieuw 
hedendaags sociaal woningbouwproject 
ontwikkeld welke in het laatste hoofdstuk nader 
wordt toegelicht. 

Afb. 3.5: Luchtbeeld München, 
de identiteit van de stad 
nauwelijks zichtbaar in de mist
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CONCLUSIE

De huidige problematiek binnen de sociale 
woningbouw is ontstaan door de hevig 
stijgende grondprijzen van de laatste 
decennia. Hierdoor is het een opgave 
geworden voor huishoudens een geschikte 
woning te bemachtigen en is de vraag naar 
sociale woningbouw gestegen terwijl de 
interesse door particuliere investeerders 
afneemt. Er is een groot tekort aan sociale 
woningbouwprojecten waardoor generieke 
nieuwbouwprojecten de overhand krijgen in de 
stad München welke altijd gekenmerkt is door 
een sterke eigen ‘identiteit’. 
De voornaamste ontwerprichtlijnen welke 
voortvloeien uit het historisch onderzoek 
zijn gebaseerd op het zorgen voor een 
sterke ontwerpgedachte zoals kenmerkend 
is geweest voor de ontwikkelingen van de 
woningbouw in de 20e eeuw. Daarnaast 
is het creëren van een collectief, waarbij 
de collectiviteitsgedachte een belangrijke 
rol speelt, de basis voor een kwalitatief en 
a-generiek sociaal nieuwbouwproject. Deze 
collectiviteitsgedachte wordt bereikt door het 
optimaliseren van interactie tussen bewoners. 
Interactie zal binnen het woonblok versterkt 
worden door een naar binnen gekeerd gebouw 
waarbij een voldoende dichtheid wordt bereikt. 
Binnen de wijk zal interactie ontstaan door 
het creëren van ontmoetingsplaatsen waarbij 
de aanwezigheid van de straat een zeer 
belangrijke rol speelt. Er ontstaat een positieve 
beïnvloeding tussen de aanwezigheid van 
de straat, de aanwezigheid van mensen en 
de aanwezigheid van verschillende functies 
binnen een wijk. Hierdoor ontstaat er meer 
‘leven’ op straat waardoor sociale controle 
mogelijk is en het collectiviteitsgevoel wordt 
versterkt. 
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Het typologisch onderzoek wordt 
uitgevoerd aan de hand van een case-
studie onderzoek. De projecten die 
geanalyseerd worden beschrijven de 
ontwikkelingen van de sociale woningbouw 
in de 20e eeuw. Deze projecten zijn op 
basis van representativiteit geselecteerd 
en zijn projecten waarin bepaalde 
elementen als voorbeeld gebruikt kunnen 
worden voor het creëren van kwalitatieve 
sociale woningbouwprojecten. 

Het begrip ‘collectiviteit’ speelt binnen het 
genossenschaftsleven een belangrijke rol. 
Daarom is er gekeken naar de manier van 
het collectieve samenleven en de interactie 
tussen personen binnen de collectieve 
en openbare ruimtes in het gebouw en 
binnen de buitenruimtes. Daarnaast is 
er gekeken naar veranderingen van de 
sociale aspecten om zo een duidelijk 
beeld te krijgen van de veranderingen van 
de sociale woningbouw.



04  TYPOLOGISCH ONDERZOEK



CASE-STUDIE ANALYSE

Het eerste project is de Versuchssiedlung 
der Post aan de Arnulfstraße. Dit project is 
in 1928/1929 gebouwd en is tot op heden 
in gebruik. Een belangrijk sociaal aspect 
binnen dit project is de ‘Wohnküche’, deze 
woonkeuken had een belangrijke invloed 
op het leven van het gezin. Dit project is als 
binnenblok ontworpen met daaromheen 
strokenbebouwing, waardoor een interessante 
interactie tussen de gebouwen en de 
buitenruimtes ontstaat.
Het volgende project is de Siemens-siedlung 
in Obersendling. Deze ‘Siedlung’ is gebouwd 
vanaf 1952 en is voltooid in 1954. De wijk is 
kenmerkend door de twee ‘Sternhäuser’. 
De interactie van deze ‘Hochhäuser’ met de 
buitenruimte zorgt voor een andere uitstraling 
van de ‘Siedlung’ dan de Versuchssiedlung 
der Post. Belangrijke basisprincipes van 
het ontwerp zijn de termen ‘Licht, Luft und 
Sonne’. De keuze voor een derde woontoren, 
gebouwd in 2005 naar het ontwerp van 
architectenbureau Steidle und Partner, laat 
zien dat deze typologie op deze locatie nog  
goed functioneert. 
Het laatste project is de nieuwbouwwijk 
Theresienhöhe ontwikkeld op de voormalige 
Messestadt. Het masterplan voor deze wijk is 
vanaf 1996 ontworpen en in 2005 opgeleverd. 
Ook hier zijn de basisprincipes van het ontwerp 
‘Licht, Luft und Sonne’, een andere belangrijke 
term is ‘Grün’. Hierdoor ontstaat in de wijk een 
interessante samenstelling tussen openbare, 
collectieve en private grondgebieden. 
De wijk bestaat uit veel verschillende 
woongebouwen, daarom is er één gebouw 
uitgekozen dat representatief is voor de 
gehele wijk. Dit gebouw is onderdeel van de 8 
gebouwen ontworpen door architectenbureau 
Steidle und Partner grenzend aan het 
‘Bahntrasse’. De typologie van dit gebouw is 
gebaseerd op een portiek ontsluiting met een 
interessante invulling van collectiviteit binnen 
het gebouw.
De gekozen projecten zullen handvaten 
geven voor het uiteindelijke ontwerp. De case 
studie wordt uitgevoerd op twee verschillende 
schaalniveaus, het eerste schaalniveau is 

het stedenbouwkundige niveau. Hier wordt 
gekeken naar de bebouwde massa en naar de 
functieverdeling binnen de wijken. Daarnaast 
wordt er onderzoek gedaan naar de manier 
van gebruik van de buitenruimte binnen de 
wijk. De interactie tussen gebouwen en de 
buitenruimte speelt hierbij een belangrijke rol. 
Bij het tweede schaalniveau wordt er 
onderzoek uitgevoerd op gebouw niveau. 
Hierbij wordt het gebouw en de individuele 
woningen geanalyseerd. De ontsluiting 
binnen het gebouw, de functieverdeling en 
de toegankelijkheid van  de verschillende 
woningen worden hierbij nader beschreven. 
Als laatste onderdeel van de case studie 
analyse wordt onderzoek gedaan naar de 
gevels van de gebouwen. Hierbij wordt er 
gesproken over materialisatie, ritmiek en de 
wisselwerking tussen open en gesloten delen 
van de gevel.

Afb. 4.1: Overzichtskaart van 
onderzochte case-studies
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Bouwjaar: 1928-1929
Opdrachtgever: Baugenossenschaft des 
  Bayerischen Post- und
  Telegraphenpersonals 
  München
Juridische vorm:  Genossenschaft
Architect: Robert Vorhoelzer
Aantal woningen:  326 
Woninggrootte:  57m2 en 70m2

Het blok naar ontwerp van Robert Vorhoelzer 
bestaat uit een binnenring die wordt 
gevormd om een binnenhof en een tweede 
ring waarvan de vorm afhankelijk is van de 
omliggende straat. Het binnenhof is voor 
verkeer niet toegankelijk, hierdoor ontstaat 
een rustig binnenhof. De plaatsing van de 
strokenbebouwing met open blokhoeken was 
een garantie voor de gewenste hygiënische 
doorluchting van de ‘Siedlung’. Dit werd 
versterkt door de lage bebouwingsdichtheid. 
Twee derde van de woningen hadden een 
oost-west oriëntatie, de overige woningen 
een noord-zuid oriëntatie en waren met de 
woonkeuken en loggia (tegenwoordig door een 
raam dichtgezet) naar het zuiden gericht. 
De gedachte van samenhorigheid en het 
gemeenschappelijke samenleven is erg 
belangrijk binnen de ‘Genossenschafts‘ 
ideeën van de jaren ‘20. Deze gedachte is 
terug te zien in de ‘Biergarten’ die speciaal 
voor de deelnemers van de ‘Genossenschaft’ 
toegankelijk was, daarnaast waren er ruimtes 
waar bijeenkomsten voor de ‘Genossenschafts’ 
deelnemers werden gehouden. Deze 
ruimtes en de ‘Biergarten’ waren naast 
de onderdoorgang waar het blok wordt 
binnengetreden gesitueerd en namen hierdoor 
een centraal punt aan binnen het blok. 

CASE STUDIE I: VERSUCHSSIEDLUNG DER POST
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Afb. 4.2: Overzichtskaart 
omgeving 
Postversuchssiedlung

Afb. 4.3: Uitsnede 
Postversuchssiedlung,
schaal 1:3000

81



82



De woningen
Zoals eerder uitgelegd speelde de gedachte 
over de moderne huisvrouw  in de jaren ‘20 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
de woningplattegrond. Als reactie op de 
‘Frankfurter Küche’ waardoor de vrouw teveel 
werd scheidde van het gezinsleven werd in 
de Postversuchssiedlung voor het eerst de 
‘Münchner Küche’ ontwikkeld. De keuken werd 
gebruikt als woonkeuken en was afgescheiden 
van de eetkamer door een half open 
beglaasde wand om zo de kinderen tijdens het 
klaarmaken van het eten in de gaten te kunnen 
houden.1 Deze ruimte stond centraal binnen de 
woning en het gezinsleven, er was geen extra 
woonkamer aanwezig. De woning bestond 
uit twee of drie kamers welke veelal gebruikt 
werden als slaapkamers en elke woning had 
een eigen bad. De woningen waren voorzien 
van warm water en centrale verwarming in de 
woonkeuken en in één overige kamer. 
Door de bombardementen van de Tweede 
Wereldoorlog werd de zuidvleugel van het 
blok vernietigd. Later werd deze weer naar het 
voormalige ontwerp teruggebouwd. 
De Postversuchssiedlung is in de jaren ‘90 
gerenoveerd en wordt op dit moment vooral 
bewoond door ouderen en families met 
lagere inkomens.2 Tegenwoordig bestaat 
de woonkeuken niet meer in deze vorm, de 
keuken is nu afgeschermd van de woonruimte. 

Afb. 4.4: Binnenhof van 
Postversuchssiedlung

Afb. 4.5: Münchner Küche

Afb. 4.6: Münchner Küche in 
Postversuchssiedlung

Afb. 4.7: Biergarten 
Postversuchssiedlung
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Stedenbouwkundige analyse 

Massa
De woningdichtheid van het bouwblok aan 
de Arnulfstraße is in verhouding tot de andere 
twee geanalyseerde projecten gemiddeld tot 
hoog te noemen en bedraagt 62 woningen/ 
hectare. 
Het blok bestaat voornamelijk uit 
strokenbebouwing waarbij de bebouwing in 
het westen en oosten, bestaande uit twee 
stroken, relatief dicht op elkaar gebouwd 
is. Een uitzondering hierop is het grote open 
binnenhof. 

Duidelijk zichtbaar in de analyse is de positie 
van het blok in de bebouwde omgeving. De 
doorlopende strokenbebouwing die de randen 
van het blok creëren geven een duidelijke 
grens aan waardoor een opzichzelfstaand 
gebied wordt gecreëerd. De bebouwde 
omgeving is in de loop der jaren om het blok 
heen gevormd. 

Afb. 4.8: Analyse massa,
schaal 1:3000
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Stedenbouwkundige analyse

Contra-massa
Binnen het bouwblok is de rol van het 
binnenhof als open ruimte zichtbaar. Het 
binnenhof wordt door de omliggende 
strokenbebouwing geheel afgezonderd 
van de openbare omgeving. De vorm van 
het blok is afhankelijk van de aanliggende 
openbare ruimte en wegenstructuur. Hierdoor 
ontstaat ook de kromming in de west-vleugel 
van het blok. Het blok is een inpassing in de 
infrastructurele omgeving.

Afb. 4.9: Analyse  Contra-
massa, schaal 1:3000
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Stedenbouwkundige analyse

Functieverdeling
Het belangrijkste thema van het ontwerp 
van de Postversuchssiedlung is het 
‘Genossenschaftswesen’. Deze gedachte is 
terug te zien in de verschillende functies die het 
dagelijks leven binnen een ‘Genossenschaft’ 
aantrekkelijk maakten. Zo bestond het 
bouwblok niet alleen uit een woonfunctie maar 
had het een eigen ‘biergarten’, kinderopvang 
en een ruimte waar bijeenkomsten plaats 
vinden voor de ‘Genossenschafts’ deelnemers.

Afb. 4.10: Analyse 
functieverdeling, 
schaal 1:3000
Legenda

Niet-commercieel
Opslag
Wonen
Commercieel
Genossenschaftsruimte
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Stedenbouwkundige analyse

Ontsluiting
Doordat de buitenste ring wordt ontsloten 
aan de openbare zijde van het blok en het 
binnenblok aan de hofzijde ontstaat er een 
tussenruimte tussen deze twee stroken 
bebouwing. Deze tussenruimte wordt gevormd 
door de achterzijdes van de woningen en 
werd in de jaren ’20 veelal gebruikt door de 
huisvrouwen welke hier de was lieten drogen. 
De gedachte van het centraal staan van de 
huisvrouw binnen het dagelijks leven werd 
weergegeven in het creëren van verschillende 

collectieve ruimtes door de ontsluiting van de 
woningen. 
Het gehele blok wordt ontsloten door 
verschillende onderdoorgangen en 
tussendoorgangen. Deze onderdoorgangen 
verbinden de collectieve ruimtes van de 
binnenhoven met de openbare ruimte buiten 
het blok en creëren een afgeschermd gebied 
door de minder toegankelijke uitstraling van 
deze doorgangen. Er ontstaat op deze manier 
een barrière om het gebied binnen te treden. 

Afb. 4.11: Analyse  ontsluiting, 
schaal 1:3000
Legenda

Doorgang
Entree
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Stedenbouwkundige analyse

Ervaring van openbare/collectieve ruimte 
De verschillende ervaringen van de ruimtes 
binnen het blok worden vooral gecreëerd 
door de manier waarop de woningen worden 
ontsloten. Het grote binnenhof krijgt een 
collectief karakter doordat deze van de 
openbare ruimte wordt afgesloten door 
middel van de onderdoorgangen maar ook 
door de omringende strokenbebouwing. De 
ruimte die ontstaat tussen de bouwblokken 
welke eerder werd omschreven als een 
achterruimte heeft een andere uitstraling. 
Deze ruimte is smaller en verliest hiermee de 
open uitstraling zoals kenmerkend voor het 
binnenhof. Duidelijk zichtbaar binnen het blok 

is de sequentie van openbare ruimte naar 
het grote collectieve hof naar de collectieve 
tussenruimte. Hiernaast is deze sequentie met 
behulp van afbeeldingen weergegeven. Hierin 
is het verschil zichtbaar tussen het leven aan 
het binnenhof waar in de jaren ’20 de kinderen 
speelde en het kinderdagverblijf gesitueerd 
was en de achterruimte die gebruikt werd door 
de huisvrouw. 
De verschillende uitstralingen van de 
buitenruimtes wordt tegenwoordig nog steeds 
ervaren, de rol van de huisvrouw binnen het 
blok en binnen de woningen is echter wel 
veranderd.

Afb. 4.12: Analyse ruimtelijk 
gebruik, schaal 1:3000

Afb. 4.13: Openbare ruimte

Afb. 4.14: Onderdoorgang naar 
het binnenhof

Afb. 4.15: Ervaring van de  
openbare ruimte

Afb. 4.16: Collectieve ruimte 
van het binnenhof

Afb. 4.17: Ervaring van de 
collectieve ruimte

Afb. 4.18: Collectieve 
achterruimte

Afb. 4.19: Ervaring van de 
achterruimte

Legenda
Collectief
Collectief afgesloten
Colletief aangegeven
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Tevens ondersteunen de gebouwvormen 
de collectiviteitgedachte. De bovenste 
verdieping van de bebouwing grenzend aan 
het binnenhof was teruggeplaatst waardoor 
dakterrassen ontstonden met zicht op het 
binnenhof. Op deze manier ontstond er meer 
interactie tussen de gebouwen, het gebruik 
en de collectieve buitenruimte waardoor 
er meer sociale controle plaatsvond. Deze 
interactie tussen de gebouwen en de ruimtes 
is op dit moment verloren gegaan doordat de 
bebouwing gerenoveerd en gesaneerd is in de 
loop der jaren waarbij de bovenste verdieping 
volledig bij de woning is gevoegd. 

Afb. 4.20: Collectieve ruimte 
van het binnenhof

Afb. 4.21: Model van de 
Postversuchssiedlung in de 
jaren ‘20
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Gevel analyse

Bijdrage van de gevel aan de ruimtelijke 
ervaring
De gevels van het blok aan de Arnulfstraße 
zijn ontworpen in de stijl van de Nieuwe 
Zakelijkheid en worden door het doorlopende 
en herhalende ritme duidelijk benadrukt. 
Kenmerkend voor deze stijl is de emotieloze 
uitstraling van de gevels en de voorkeur voor 
eenvoud. Toch worden er kleine differentiaties 
gemaakt in de uitstraling van de gevels 
waardoor de ervaring van de verschillende 
buitenruimtes, zoals besproken in de vorige 
paragraaf, wordt versterkt. 
De gevels aan de openbare ruimte en hiermee 
de buitengevels van het blok zijn kenmerkend 
door het doorlopende en herhalende ritme met 
kleine gevelopeningen. Het ritme wordt enkel 
onderbroken door de opening van de entree. 
De tussenruimte wordt gekenmerkt door de 
leesbaarheid van de plattegrond in de gevel, 
zichtbaar zijn de entree met daarboven de 
ontsluitingsruimte. De gevel versterkt het 
karakter van de tussenruimte die als achterkant 
wordt ervaren door de zeer kleine deur en de 
verspringingen in de gevelopeningen. 
De stijl van de Nieuwe Zakelijkheid is het meest 
terug te vinden in de gevel grenzend aan het 
collectieve binnenhof. Deze gevels zijn net als 
de buitengevels van het blok kenmerkend door 
het doorlopende en herhalende ritme maar 
de gevelopeningen zijn meer aanwezig. Deze 
grote gevelopeningen versterken de interactie 
tussen het gebruik van het collectieve 
binnenhof en het gebruik van de woningen. 
De verschillende collectieve ruimtes en de 
openbare ruimte van de Postversuchssiedlung 
worden versterkt door de aangrenzende 
gevelontwerpen die voor elke ruimte een 
andere uitstraling hebben.

Afb. 4.22: Overzicht van de 
afgebeelde gevel

Afb. 4.23: Gevel buitenzijde 
blok

Afb. 4.24: Overzicht van de 
afgebeelde gevel

Afb. 4.25: Gevel grenzend aan 
de achterruimte

Afb. 4.26: Overzicht van de 
afgebeelde gevel

Afb. 4.27: Gevel grenzend aan 
het binnenhof. 
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Gebouwanalyse

De gedachte van de jaren ’20 over het 
samenleven is duidelijk terug te zien in de 
woningplattegronden. Het familiaire leven 
speelde zich af  in de woonkeuken dat 
grenzend aan de tussenruimte was gesitueerd, 
op deze manier kon de huisvrouw de kinderen 
zowel binnen de woning in de gaten houden 
als wanneer deze buiten waren. Daarnaast 
bestond de woning uit een badkamer met 
bad en wc en twee of drie overige kamers 
die veelal gebruikt werden als slaapkamers. 
Deze overige kamers waren naar het rustige 
binnenhof geplaatst. 
Iedere woning werd ontsloten via een 
collectieve ontsluitingsruimte welke ontworpen 
waren als tweespanner. De collectieve 
ontsluitingsruimte bestond enkel uit een gang 
met trappenruimte. De private entree gaf 
toegang tot een private ontsluitingsruimte 
binnen de woningen waaraan aan weerszijden 
de verschillende functies gesitueerd waren. 
Het blok bestond uit drie- en vier 
kamerappartementen variërend in grootte 
van 57m2 tot 70m2. Dit aanbod reflecteert 
de behoefte aan het ontwerpen van 
standaardplattegronden in de jaren ’20. 
Hierdoor kon er goedkoper en sneller gebouwd 
worden waardoor veel woningen ontwikkeld 
konden worden welke het woningtekort 
moesten doen afnemen. 
De collectieve entree is minder toegankelijk 
en creëert de overgang van de collectieve 
buitenruimte naar de collectieve binnenruimte. 
Wanneer men zich binnen deze collectieve 
ontsluitingsruimte bevindt wordt door de 
private ingang een volgende barrière naar de 
woning gecreëerd. Wanneer men de woning 
binnentreedt, is duidelijk het verschil zichtbaar 
in toegankelijkheid tussen de afgesloten private 
kamers aan de ene zijde en de toegankelijke 
woonkeuken aan de andere zijde. 

3 -kamerappartement = 57m2

4 -kamerappartement = 70m2

Afb. 4.28: Standaard 
plattegronden, schaal 1:500

Afb. 4.29: Analayse 
functieverdeling,
schaal 1:500

1e Verdieping

Begane grond

1e Verdieping

Begane grond

Legenda
3-kamerappartement
4-kamerappartement
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Afb. 4.30: Analyse ontsluiting, 
schaal 1:500

Afb. 4.31: Analyse 
toegankelijkheid,
schaal 1:500

1e Verdieping

Begane grond

1e Verdieping

Begane grond

Legenda ontsluiting
Collectieve ontsluiting
Private ontsluiting
Collectieve entree
Private entree

Legenda

Privaat             Toegankelijk
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Bijdrage van de entree

Er wordt een barrière gevormd tussen de 
buitenruimte en de ontsluitingsruimte door 
de gesloten, smalle maar hoge deur. Het 
doorlopende gevelpatroon wordt enkel 
onderbroken door deze deur. Daarnaast 
bestaat de ontsluitingsruimte enkel uit een 
doorlopende gang met achterdeur, de 
trap naar de kelder en naar de volgende 
verdieping. Deze entree ruimte is onopgesmukt 
en is binnen het ontwerp van de woningen van 
onderliggend belang. 
Binnen deze ruimte gaat het kenmerkende 
‘Genossenschaftswesen’, wat de leidraad vormt 
voor het ontwerp van de Postversuchssiedlung, 
verloren. De collectiviteitsgedachte is terug 
te zien in het ontwerp van de verschillende 
collectieve ruimtes en de situering van de 
woningen naar deze ruimtes. Het wordt echter 
niet doorgevoerd binnen de collectieve ruimte 
van de woningen. De entree is enkel een ruimte 
waarmee men toegang krijgt tot de private 
ruimte binnen het blok, de eigen woning.

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Afb. 4.32: Deel van de gevel 
aan het collectieve binnenhof, 
schaal: 1:200

Afb. 4.33: Collectieve 
ontsluiting, schaal:1:200

Afb. 4.34: Trap binnen de 
collectieve ontsluitingsruimte

Afb. 4.35: Hedendaags 
collectieve binnenhof
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CASE STUDIE II: SIEMENS-SIEDLUNG OBERSENDLING

Bouwjaar: 1952-1954
Opdrachtgever: Siemens-   
  Wohnungsgesellschaft   
  m.b.H
Juridische vorm:  Wohnungsbaugesellschaft
Architect: Emil Freymuth
Aantal woningen:  528
Woninggrootte:  Variërend: 88m2 - 150m2

In 1954 ontstond in Obersendling de 
Siemenssiedlung naar het ontwerp van 
Emil Freymuth. Nieuw in München waren 
de ‘Wohnhochhäuser’. Siemens wilde een 
representatieve, moderne woon- en werkwijk 
creëren.  De ‘Siedlung’ bestaat uit twee 
‘Sternhäuser’ van 17 verdiepingen waarbij 
drie wooneenheden door middel van een 
centraal trappenhuis aan elkaar verbonden 
waren. Daarnaast bestond de ‘Siedlung’ uit 
strokenbebouwing welke ieder 12 woningen 
ontsluiten. De ‘Siedlung’ wordt tot op heden 
nog steeds beschouwd als voorbeeldproject 
door het ontstaan van de grote appartementen 
met intelligente plattegronden en de mooie 
proporties van de gebouwen in de open 
ruimte.3

96



Afb. 4.36: Sternhochhäuser

Afb. 4.37: Overzichtskaart 
omgeving Siemenssiedlung

Afb. 4.38: Uitsnede siedlung, 
schaal 1:3000
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De woningen
De woningen hadden in de jaren ’50 een 
bijzondere uitrusting en legde hiermee 
nieuwe maatstaven voor de woningbouw. 
Alle woningen hadden afval stortkokers 
en intercoms, daarnaast waren alle 
appartementen uitgerust met een balkon of 
loggia. Binnen de woningen was het wonen 
gericht op het westen of het zuiden en de 
overige ruimtes waaronder de slaapkamers 
gericht op het oosten of het noorden. 
Met deze siedlung werd het begin van de 
grote woonsiedlungen met ‘Wohnhochhäuser’ 
ingeluid waarbij de stervormige plattegronden 
en de over gedimensioneerde loggia’s voor 
flink wat ophef zorgden bij de inwoners van 
München.4

Das drittes Sternhaus
In het oorspronkelijke plan was een derde 
woontoren ontworpen maar niet gebouwd 
totdat in 2005 naar het ontwerp van 
architectenbureau Steidle und Partner dit 
woongebouw toch voltooid werd. Het ontwerp 
is geïnspireerd op de twee woontorens uit 
de jaren ’50 maar toont de onmiskenbare 
uitstraling van de ontwerpgedachte van het 
architectenbureau van Otto Steidle. Dit derde 
‘Sternhaus’ heeft de prijs ‘Stadtbildpflege der 
Stadt München 2008’ in ontvangst mogen 
nemen.5

“Ein Wohnhochhaus, das sensibel und 
selbstbewusst die unter Ensembleschutz 
stehende Siedlung erweitert.” 6 – Christian Holl 

6. http://www.german-
architects.com

Afb. 4.39: Derde woontoren 
Steidle und Partner

Afb.4.40: Strokenbebouwing 
Siemenssiedlung

Afb. 4.41: Loggia van 
appartement in woontoren
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Stedenbouwkundige analyse 

Massa
De woningdichtheid in de Siemenssiedlung 
is in verhouding tot de andere twee 
geanalyseerde projecten zeer laag en bedraagt 
49 woningen/ hectare. Dit in vergelijking tot 
de eerder genoemde woningdichtheid van 
de Postversuchssiedlung met 62 woningen/ 

hectare. De genoemde lage dichtheid 
sluit goed aan bij de gedachte over de 
‘Großsiedlungen’ van de jaren ’50, het ‘Nieuwe 
bouwen’, waarbij men streefde naar de 
ideologieën: licht, lucht en ruimte. 

Afb. 4.42: Analyse massa,
schaal 1:3000
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Stedenbouwkundige analyse

Contra-massa
De veelvuldig aanwezige open ruimte die 
ontstaat door de combinatie van woontorens 
en strokenbebouwing is kenmerkend voor 
deze ‘Siedlung’ en zoals eerder genoemd 
voor de ‘Großsiedlungen’ van de jaren ’50. 
De woningen vormen eilanden binnen een 

openbare groene omgeving. 

Afb. 4.43: Analyse  Contra-
massa, schaal 1:3000
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Afb. 4.44: Analyse 
functieverdeling, 
schaal 1:3000

Stedenbouwkundige analyse

Functieverdeling
De Siemenssiedlung is vooral een 
woonsiedlung, enkel in het zuiden bevindt 
zich een commerciële functie gericht naar de 
drukkere verkeersas. Deze functieverdeling 
sluit goed aan bij de ontwerpgedachtes en 

versterkt het openbare karakter en de open 
uitstraling van de omgeving. Doordat de 
‘Siedlung’ vooral gericht is op het wonen, 
ontstaat er een ongestoord en sereen 
woonmilieu wat wordt versterkt doordat de 
gebouwen als eenheden in de openbare 
ruimte zijn gesitueerd.

Legenda
Opslag
Wonen
Commercieel
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Stedenbouwkundige analyse

Ontsluiting
De manier waarop de gebouwen worden 
ontsloten versterkt de gebouwen als element 
in de omgeving. De strokenbebouwing 
wordt bij ieder gebouw aan dezelfde zijde 
ontsloten waardoor de woningen met 

de ontsluitingsrichting gericht zijn naar de 
voorzijde van de overige woningen. Hierdoor 
ontstaan duidelijke voor en achterzijdes 
van de gebouwen, maar geen voor en 
achter zijdes binnen de buitenruimtes.

Afb. 4.45: Analyse  ontsluiting, 
schaal 1:3000
Legenda

Doorgang
Entree
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Stedenbouwkundige analyse

Ervaring van openbare/collectieve ruimte
Alle eerder weergegeven elementen vormen 
de uitstraling van de openbare ruimtes. De 
gebouwen als element in de omgeving, 
de manier van ontsluiting waardoor geen 
duidelijke voor of achter buitenruimtes 

ontstaan en het veelvuldige aanbod van een 
woonfunctie creëren een gelijkwaardigheid 
tussen de openbare ruimtes. Hierdoor wordt 
iedere buitenruimte binnen de ‘Siedlung’ op 
dezelfde manier ervaren, als openbare groene 
ruimte. Het gebied heeft de uitstraling van een 
rustgevend park waarin de woonfunctie later is 
toegevoegd.

 

Afb. 4.46: Analyse ruimtelijk 
gebruik, schaal 1:3000

Afb. 4.47: Woontoren 
Steidle+Partner

Afb. 4.48: Ervaring van de 
openbare ruimte

Afb. 4.49: Overige twee 
woontorens

Afb. 4.50: Ervaring van de 
openbare ruimte

Afb. 4.51: Openbare 
ruimte grenzend aan de 
strokenbebouwing

Afb. 4.52: Ervaring van de 
openbare ruimte

Legenda
Openbaar
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  4.47

  4.49

  4.51

  4.48

  4.50

  4.52
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Gevel analyse

Bijdrage van de gevel aan de ruimtelijke 
ervaring
De gevels bij de Postversuchssiedlung 
versterken de ruimtelijke ervaring in 
tegenstelling tot de gevels van de 
Siemenssiedlung welke weinig invloed hebben 
op de ervaring van de openbare ruimte. Zoals 
eerder weergegeven zijn alle buitenruimtes 
gelijkwaardig, de repeterende gevels van 
de strokenbebouwing versterken deze 
gelijkwaardigheid. Iedere openbare ruimte 
heeft zowel een aangrenzende achtergevel als 
een aangrenzende voorgevel. 
In het gevelbeeld zijn duidelijke voor- en 
achterzijdes van de gebouwen zichtbaar. De 
voorzijde wordt gekenmerkt door de halfronde 
balkons en het repeterende gevelbeeld, de 
achterzijde echter is meer gesloten en wordt 
het accent gericht op de ontsluitingsruimte 
van het gebouw. De aanwezigheid van deze 
ontsluitingsruimte wordt versterkt door de 
verticale geleding tegenover de horizontaliteit 
van de resterende geveldelen. 
De gevels van de woontorens gebouwd in 
de jaren ’20 hebben hetzelfde ritme als de 
strokenbebouwing. Aan de ene zijde zijn de 
repeterende balkons zichtbaar terwijl andere 
delen meer gesloten zijn. Een uitzondering 
binnen de ‘Siedlung’ is de woontoren naar 
ontwerp van architectenbureau Steidle und 
Partner, opvallend door zijn architectonische 
uitstraling welke typerend is voor het 
architectenbureau van Otto Steidle. In de 
gevels van deze laatste woontoren is het ritme 
van de overige bebouwing zichtbaar maar 
met een moderne wending ingevuld. Hierdoor 
ontstaan grote horizontale glazen delen in 
het gevelbeeld welke de loggia’s afschermen 
tegenover een meer gesloten en opvallende 
oranje stucwerk gevel. Door de witte 
geveldelen ziet het gebouw er slanker uit en is 
de oranje kleur niet dominant. De horizontale 
richting in de gevel wordt benadrukt door de 
gestructureerde lange rechthoekig ramen.

 

Afb. 4.53: Gevel voorzijde 
gebouw, schaal 1:500

Afb. 4.54: Overzicht van 
afgebeelde gevel

Afb. 4.55: Gevel achterzijde 
gebouw, schaal 1:500

Afb. 4.56: Overzicht van 
afgebeelde gevel
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Bijdrage van de entree

De entree wordt duidelijk benadrukt door 
de glazen gevelelementen erboven, 
de grote dubbele toegangsdeur en de 
kleinere ramen naast dit element. De 
entree wordt hierdoor minder ervaren als 
een barrière tussen de openbare ruimte 
en de collectieve ontsluitingsruimte in het 
gebouw. De ontsluitingsruimte daarentegen 
is minimalistisch en bestaat enkel uit een 
ruimte voor de trap en aan weerszijden de 
toegangsruimte naar de private ontsluiting. 
Het collectieve gezamenlijke leven raakt 
niet alleen verloren door de ervaring van 
de openbare buitenruimte maar ook door 
de minimalistische uitstraling van de 
portiekontsluiting waarbij interactie tussen 
personen enkel sporadisch plaatsvindt. 

Gebouw analyse

Strokenbebouwing
De standaard strokenbebouwing wordt 
ontsloten door middel van een portiek. Per 
verdieping worden door een collectieve 
ontsluitingsruimte twee woningen ontsloten. 
Wanneer de woning wordt binnengetreden 
komt men in een private ontsluitingsruimte 
waar alle overige functies aan gesitueerd zijn. 
Het centrale punt van de woning is de 
woonkamer, de keuken heeft binnen deze 
woningen een bijrol en is daardoor geheel 
afgezonderd van de woonkamer. Het familiaire 
leven dat kenmerkend was voor de jaren ’20 
is binnen de woningplattegronden van de 
Siemenssiedlung niet meer zichtbaar. 
Doordat de woningen verdeeld zijn in 
verschillende ruimtes worden meer private 
ruimtes binnen de woning gecreëerd.  
Toegankelijkheid voor bezoekers wordt binnen 
de woning beperkt tot afgesloten ruimtes.
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Afb. 4.57: Deel van de gevel 
aan de openbare ruimte, 
schaal 1:200

Afb. 4.58: Collectieve 
ontsluiting, schaal 1:200
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG
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Woontorens jaren ‘50
De ‘Sternhäuser’ die gebouwd zijn in de jaren 
’50 zijn volgens hetzelfde principe ontworpen 
als de strokenbebouwing. De woningen zijn 
verdeeld in afgesloten ruimtes waarbij de 
woonkamer een centrale rol speelt binnen het 
dagelijks leven en de keuken afgezonderd 
is van deze ruimte. De woningen zijn echter 
groter dan de overige strokenbebouwing in de 
‘Siedlung’. Het woonoppervlak van een woning 
in de woontoren betreft 100m2 en bestaat uit 
een drie- kamerappartement. 
De woontorens hadden als voordeel dat een lift 
nodig was in de collectieve ontsluitingsruimte 
van de gebouwen. Tevens was deze 
collectieve ontsluitingsruimte relatief groot 
waardoor een bepaalde luxe over de woningen 
werd uitgestraald. De woningen legde nieuwe 
maatstaven voor de woningbouw door de 
bijzondere uitrusting van afval stortkokers, 
intercoms en de aanwezigheid van een balkon 
of loggia. 

Woontoren Steidle und Partner
De laatste woontoren welke in 2005 
toegevoegd is aan de Siemenssiedlung is 
een moderne opvatting van de bestaande 
woontorens. Een divers aanbod van 
woonoppervlak wordt aangeboden doordat er 
zowel drie-kamerappartementen als vier- en 
vijf-kamerappartementen zijn ontworpen. Dit 
uiteenlopende aanbod van woonoppervlaktes 
sluit aan bij de huidige diverse vraag naar 
woningen. 
De gedachte over het samenleven binnen de 
woning heeft ten opzichte van de woningen uit 
de jaren ‘20 een wending ondervonden. Zoals 
in de woontorens van de jaren ’50 is de woning 
onderverdeeld in verschillende afgesloten 
ruimtes waardoor private ruimtes ontstaan 
binnen de woning.

Afb. 4.59: Standaard 
plattegronden, schaal 1:500

Afb. 4.60: Analayse 
functieverdeling,
schaal 1:500

Afb. 4.61: Analyse ontsluiting, 
schaal 1:500

Afb. 4.62: Analyse 
toegankelijkheid,
schaal 1:500

Legenda
Collectieve ontsluiting
Private ontsluiting
Collectieve entree
Private entree

Legenda
3-kamerappartement
4-kamerappartement
5-kamerappartement

Legenda

Privaat             Toegankelijk
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG
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3 -kamerappartement = 110m2

4 -kamerappartement = 140m2

5 -kamerappartement = 170m2

3 -kamerappartement = 100m2

3 -kamerappartement = 88m2

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG
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CASE-STUDIE III: THERESIENHÖHE

Bouwjaar: 1996-2005
Opdrachtgever: GWG München
  GEWOFAG
Juridische vorm:  Wohnungsbaugesellschaft
  Baugenossenschaft
Architect: Steidle + Partner
  Hild und K e.a.
Aantal woningen:  1400
Woninggrootte:  Variërend: 48m2 - 130m2

In 1996 werd door de Landeshauptstadt 
München een stedenbouwkundige 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een 
nieuw ontwerp op de locatie waar de oude 
Messehallen van München waren gevestigd. 
Men wilde met deze wedstrijd de monumentale 
Messehallen in een nieuwe context plaatsen, 
dat uit commercieel gebruik van kantoorruimte 
maar hoofdzakelijk uit wonen bestaat. 
Architectenbureau Steidle und Partner bracht 
deze gedachte het beste naar voren in hun 
ontwerp voor de locatie. 
Waarbij alle deelnemers de vorm van het 
woonblok als standaard raster aannamen 
en in verschillende variaties weerspiegelde, 
creëerden Steidle und Partner een 
ruimtelijke structuur die op een orthogonaal 
ontsluitingssysteem aansluit. Deze ruimtelijke 
structuur werd aangevuld door blokbebouwing 
aan de randen van het gebied dat voor de 
zogenaamde ‘Lärmschutz’ (bescherming 
tegen geluidshinder) zorgt. Tussen deze 
blokstructuur werd er gekozen voor middelhoge 
‘Punkthäusern’, in dambordpatroon gesitueerd. 
Het ontwerp voor Theresienhöhe heeft een 
stadsdeel laten ontstaan dat in de stad 
München voldoende groen en vrije ruimte geeft 
terwijl er 4.000 arbeidsplaatsen in combinatie 
met 1.400 woningen zijn ontwikkeld.7
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Afb. 4.63: Overzichtskaart 
omgeving Theresienhöhe

Afb. 4.64: Uitsnede 
Theresienhöhe, schaal 1:5000

111



112



De woningen
Het patroon van de wijk is tot stand gekomen 
via een blokraster gebaseerd op het Chicago 
raster. Dit raster wordt bij bepaalde situaties 
in grootte gevarieerd en in woningtypologie 
onderscheiden. Elk blok heeft stabiele 
zijdes naar een openbare ruimte, dit kan 
een groenvoorziening betreffen, een weg 
of een plein.8 Binnen het orthagonale raster 
is steeds gekozen voor een verschillende 
woningtypologie. Op deze manier ontstaat 
er een variatie van gesloten blokbebouwing, 
strokenbebouwing en puntbebouwing. 
Elke woningtypologie binnen een bepaald 
raster heeft een eigen uitstraling terwijl 
deze een geheel blijven vormen met de 
aangrenzende bebouwde omgeving. Zo 
ontstaat er een menging van kleuren, 
materialisatie en architectonische vormen 
maar ook een brede variatie in het aanbod van 
verschillende woningen. Er worden zowel één-
kamerappartementen aangeboden evenals 
grote familiewoningen in de vorm van vijf-

kamerappartementen. Door het aanbod van 
deze verschillende appartementen ontstaat 
er binnen de gebouwen een mening van 
inkomensklassen, leeftijdscategorien en 
etniciteiten. 

Bahntrasse
De wijk Theresienhöhe is oorspronkelijk 
verdeeld in twee delen en werd gescheiden 
door de spoorweg dwars door het gebied. 
Om deze scheiding te verminderen is er 
gekozen om het spoor onder de wijk door te 
laten gaan. Op deze plaats is het zogenaamde 
‘Bahntrasse’ ontworpen. De ruimte die hierdoor 
ontstaat, kan gezien worden als een boulevard 
waardoor voldoende vrije ruimte in de wijk 
ontstaat en tevens een belangrijk oriëntatie 
punt wordt gecreëerd. Vooral dit laatste 
kenmerk is zeer belangrijk binnen de wijk. 
Door het orthagonale raster en de variaties 
aan uitstraling van de gebouwen gaat enig 
richtingsgevoel binnen de wijk snel verloren.

Afb. 4.65: Woningen aan het 
einde van het ‘Bahntrasse’

Afb. 4.66 Wohnturm 
Theresienhöhe

Afb. 4.67: Wohnhäuser 
Esplanade

Afb. 4.68: Woningen aan het 
begin van het ‘Bahntrasse’ 
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Stedenbouwkundige analyse
Voor deze case-studie analyse wordt enkel 
gekeken naar het zuidelijke deel van de wijk 
Theresienhöhe. Dit deel bevat de meeste 
woongebouwen en het grootste gedeelte 
aan sociale woningbouw. Daarnaast bevat 
het zuidelijke deel een zeer belangrijk 
onderdeel van de wijk, het ‘Bahntrasse’. Bij 
het stedenbouwkundig onderzoek voor het 
ontwerp zal er gekeken worden naar de gehele 
wijk. 
Op deze pagina zijn de beschrijvingen van 
de analyse naar massa en contra-massa te 
vinden, de bijbehorende analysetekeningen 
staan op de volgende pagina’s.

Massa
De woningdichtheid van de wijk Theresienhöhe 
is in verhouding tot de andere twee 
geanalyseerde projecten het hoogste 
en bedraagt 64 woningen/hectare. Dit 
in vergelijking tot de eerder genoemde 
woningdichtheid van de Postversuchssiedlung 
met 62 woningen/hectare en de 
Siemenssiedlung met 49 woningen/hectare. 
Door de variatie tussen blokbebouwing, 
strokenbebouwing en puntbebouwing ontstaan 
er verschillen in dichtheid binnen de wijk. 
De randen van de wijk hebben een hogere 
dichtheid dan de bebouwing in het centrale 
deel van de wijk. De hogere woningdichtheid 
die binnen de wijk behaald wordt tegenover de 
eerder geanalyseerde projecten is afhankelijk 
van de hedendaagse gedachte over het 
wonen. De stijgende vraag naar woningen 
en het hiermee oplopende woningtekort 
leidt tot een hogere dichtheid van sociale 
nieuwbouwprojecten. Toch wordt de hoge 
woningdichtheid welke kenmerkend is voor 
woonwijken dicht bij het centrum van de stad 
München niet behaald. 
Een kanttekening hierbij is echter wel dat 
de wijk een aantal lege bouwkavels bevat 
die meegenomen zijn in het ontwerp van het 
masterplan, maar niet zijn uitgevoerd. De 
analysetekeningen geven een overzicht van de 
wijk van de hedendaagse situatie.

Contra-massa
De aangrenzende openbare ruimte en 
groenvoorzieningen zorgen voor voldoende 
vrije ruimte, deze zijn zichtbaar in het noorden 
en oosten van de wijk. Daarnaast is op de 
analysetekening de open ruimte van het 
‘Bahntrasse’ terug te vinden en zorgt voor de 
scheiding van de gebouwen binnen dit deel 
van de wijk. De eerder genoemde lege kavels 
zijn tevens gesitueerd aan dit ‘Bahntrasse’ en 
in het meest zuidelijk gelegen kavel van de 
wijk Theresienhöhe.

Afb. 4.69: Uitsnede zuidelijk 
deel Theresienhöhe,
schaal 1:3000

Afb. 4.70: Analyse massa,
schaal 1:3000

Afb. 4.71: Analyse contra-
massa, schaal 1:3000
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Stedenbouwkundige analyse

Functieverdeling
De wijk wordt in het concept van het 
‘Wettbewerb’ beschreven als een “intensieve 
en dichte doormengeling van de functies 
wonen, werken, inkopen, cultuur en herstel 
op een dichte ruimte, om het stedelijke 
grondkarakter van het kwartier te versterken”.9 
Bij het analyseren van de wijk blijkt echter dat 
de wijk vooral bestaat uit de functies wonen en 
werken. De overige functies zijn niet terug te 
vinden in de gerealiseerde wijk. De primaire 
functie bestaat uit de woonfunctie en weegt 
het zwaarste binnen de wijk. Hierdoor ontstaat 
een zeer ‘stille’ en rustige omgeving waar 
enkel mensen uit de wijk verblijven. Een nadeel 
hiervan is echter dat overdag weinig leven op 
straat ontstaat door de afwezigheid van deze 
mensen waardoor al snel een onaantrekkelijke 
en afwezige omgeving wordt gevormd. 
Het woongedeelte is gesitueerd in het centrum 
van de wijk en wordt omringd door de overige 
functies zoals kantoren, een kinderopvang 
en een lagere school. Het wonen wordt 
afgeschermd van de ontsluitingsweg welke het 
gebied omringt.  

9. Architekturspaziergang 
2010,

Afb. 4.72: Analyse 
functieverdeling, 
schaal 1:3000Legenda

Niet-commercieel
Opslag
Wonen
Kantoor
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Stedenbouwkundige analyse

Ontsluiting
In het geanalyseerde gebied is geen duidelijke 
ontsluitingsstructuur te onderscheiden met 
uitzondering van het gearceerde deel grenzend 
aan het ‘Bahntrasse’. Deze gebouwen zijn 
met hun ontsluitingsruimtes naar elkaar toe 
geplaatst waardoor een ontsluitingsgebied 
ontstaat tussen de gebouwen. Deze 
ontsluitingsruimte komt overeen met de hoofd- 
gridstructuur van het gebied welke gebaseerd 
is op een raster van 72 bij 72 meter. 
Opvallend is de afwijkende ontsluitingsstructuur 
bij de vrij-gefinancierde woningen. Waar de 
gefinancierde woningbouw veelal aansluit 
met de ontsluitingsruimte op de genoemde 
gridstructuur van het gebied worden de vrij-
gefinancierde woningen juist afgekeerd van 
deze gridstructuur. Deze woningen worden 
willekeurig aan de buitenruimte ontsloten 
zoals zichtbaar wordt bij de puntbebouwing 
grenzend aan het Bavariapark. 

Afb. 4.73: Analyse  ontsluiting, 
schaal 1:3000
Legenda

Doorgang
Entree

120



121



Stedenbouwkundige analyse

Ervaring van openbare/collectieve ruimte
Binnen de wijk worden de openbare en 
collectieve ruimtes op verschillende manieren 
weergegeven. Duidelijk zichtbaar is de 
veelvuldig aanwezige openbare ruimte welke 
de vorm van de gridstructuur versterkt. 
Collectieve ruimtes worden gecreëerd als 
binnenhof omringd door een gebouw, als 
buitenruimte afgesloten van de openbare 
ruimte door een hekwerk, of als afgesloten deel 
van de openbare ruimte aangegeven door een 
bord met de tekst ‘Privat-grundstück’. 
Het gearceerde deel bestaat tevens uit private 
buitenruimtes. De private buitenruimtes 
ontstaan doordat de gebouwen met de 
ontsluitingsruimtes naar elkaar gericht zijn 
waardoor een afgezonderd deel aan de 
andere zijde van de gebouwen ontstaat. Dit 
afgezonderde deel wordt onderverdeeld 
door de verschillende achtertuinen welke 
toegankelijk zijn vanuit een openbare ruimte 
maar de buitenruimte bij het betreden als 
private ruimte wordt ervaren. 

Afb. 4.74: Weergave 
ontsluitings- en private 
gebieden volgens ontwerp

Afb. 4.75: Ontsluitings-
structuur van gearceerde deel

Afb. 4.76: Analyse ruimtelijk 
gebruik, schaal 1:3000
Legenda

Openbaar
Collectief
Collectief afgesloten
Collectief aangegeven
Privaat
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Afb. 4.77: Openbare wijkontsluiting

Afb. 4.79: Openbare ruimte

Afb. 4.81: Openbare ontsluitingsruimte

Afb. 4.78: Ervaring openbare 
wijkontsluiting

Afb. 4.80: Ervaring openbare 
ruimte

Afb. 4.82: Ervaring 
ontsluitingsruimte

De overgangen van de verschillende 
openbare ruimtes naar de collectieve ruimtes 
en naar de private ruimtes zijn met behulp 
van subtiele verschillen zichtbaar gemaakt. 
Om dit duidelijk te maken is hiernaast de 
sequentie weergegeven van de verschillende 
ruimtes. De secundaire wijkontsluiting is 
zichtbaar gemaakt door een straat toegankelijk 
voor auto’s waaraan parkeren toegestaan 
is. Binnen deze ruimte is het voetpad door 
middel van een groenstrook afgescheiden 
van de straat. De secundaire wijkontsluiting 
gaat over in een autovrije straat waarbij het 
voetgangersgedeelte niet meer afgescheiden 
is.
Vanuit de openbare ruimte kan de openbare 
ontsluitingsruimte betreden worden. Zoals 
eerder uitgelegd, bij de analyse over de 
ontsluitingsstructuur, grenzen aan deze ruimte 
de ontsluitingsruimtes van de gebouwen. 
Deze openbare ruimte wordt ervaren als 
toegankelijke doorgangsroute door het 
brede doorlopende voetpad. Grenzend aan 
deopenbare ontsluitingsruimte bevinden zich 
openbare speelruimtes en groenvoorzieningen 
welke vooral als collectief benut worden.
Vanuit de openbare ontsluitingsruimte wordt de 
achterruimte minder toegankelijk ervaren door 
de aangrenzende gebouwen. De ervaring van 
deze ruimte als achterruimte wordt versterkt 
door de afgeschermde private buitenruimtes. 
De ontsluitingsruimte en de private 
achterruimte monden uit aan de openbare 
ruimte van het ‘Bahntrasse’.
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Afb. 4.84: Openbare ontsluitingsruimte

Afb. 4.86: Private achterruimte

Afb. 4.88: Openbare ruimte ‘Bahntrasse’

Afb. 4.83: Ervaring 
ontsluitingsruimte

Afb. 4.85: Ervaring private 
achterruimte

Afb. 4.87:Ervaring openbare 
ruimte ‘Bahntrasse’
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Afb. 4.89: Oost gevel, schaal 
1:500

Afb. 4.90: Overzicht van 
afgebeelde gevel

Afb. 4.91: West gevel, schaal 
1:500

Afb. 4.92: Overzicht van 
afgebeelde gevel

Gevel analyse

Bijdrage van de gevel aan de ruimtelijke 
ervaring
De gevels van de geanalyseerde gebouwen aan 
het ‘Bahntrasse’ versterken de verschillende 
aangrenzende openbare en private ruimtes. 
Evenals bij de Postversuchssiedlung ontstaan 
bij de gebouwen in de wijk Theresienhöhe 
achterruimtes en ontsluitingsruimtes die 
versterkt worden door subtiele verschillen in 
de aangrenzende gevel.
Zo wordt de plint van de gevel aan de 
ontsluitingsruimte benadrukt door de 
afwijkende kleur, een gesloten uitstraling en het 
terug geplaatste deel van de bovenliggende 
verdiepingen. De entree van het gebouw zelf 
is daarbij in de plint teruggeplaatst en wordt 
hierdoor extra nadruk op gelegd. 
De gevel grenzend aan de private 
achterruimtes wordt tevens gekenmerkt door 
het kleurverschil. Echter wordt het accent 
gelegd op de plint over twee verdiepingen 
welke ontstaat door de achterliggende 
maisonnettes. Deze woningen hebben aan 
de private buitenruimte openslaande deuren 
waardoor de plintgevel aan deze zijde een 
open uitstraling heeft. 
De noord en zuid gevel zijn beide gesitueerd 
aan de openbare ruimte en afwijkingen 
tussen deze gevels ontstaan enkel door de 
positionering van de balkons en het dakterras 
aan de zuid gevel. 
De gevels benadrukken de ruimtelijke ervaring 
door middel van subtiele verschillen. In eerste 
instantie is een willekeurige gevel zichtbaar 
welke gebaseerd is op de ontwerpgedachte 
van een moderne stadsvilla. 
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Afb. 4.93: Zuid gevel, schaal 
1:500

Afb. 4.94: Overzicht van 
afgebeelde gevel

Afb. 4.95: Noord gevel, schaal 
1:500

Afb. 4.96: Overzicht van 
afgebeelde gevel
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Gebouw analyse - Variant 1

De geanalyseerde gebouwen zijn gesitueerd in 
het eerder gearceerde deel in het onderzoek, 
hierbij gaat het om de kleurrijke gebouwen 
aan het ‘Bahntrasse’. De bouwblokken zijn 
opgebouwd uit een divers aanbod aan 
woningplattegronden en woninggrootte 
waardoor de woningen geschikt zijn voor 
verschillende doelgroepen. Er wordt een 
divers aanbod gecreëerd van appartementen 
en maisonnettes die bestaan uit twee, 
drie, vier en vijf kamers. Laatst genoemde 
woningen zijn gericht op grotere gezinnen 
met twee of drie kinderen, daarnaast zijn 
woningen ontwikkeld gericht op singles of 
twee persoonshuishoudens. Op deze manier 
ontstaat er een menging van verschillende 
samenstellingen van huishoudens, 
inkomensklassen en leeftijdscategorieën 
binnen het gebouw.
De woningen worden ontsloten aan een 
centrale corridor ontsluiting welke op de 
begane grond uitmondt in een ruime entree. 
Doordat alle woningen worden ontsloten 
via deze ruimte wordt de ontsluitingsruimte 
veelal gebruikt als ontmoetingsruimte. 
Naast deze entree zijn er ingangen in het 
gebouw gesitueerd welke toegang geven aan 
verschillende collectieve opslagruimtes binnen 
het gebouw. 
Het samenleven binnen het collectief en 
binnen de ‘Baugenossenschaft’ wordt 
versterkt door de interactie die ontstaat 
binnen de ontsluitingsruimtes maar ook door 
de gezamenlijke ruimte welke gesitueerd 
is op de begane grond. Deze ruimte kan 
gebruikt worden voor vergaderingen of als 
ontspanningsruimte door de deelnemers van 
de ‘Baugenossenschaft’.
Binnen de woningen wordt echter een private 
omgeving gecreëerd waarbij de verschillende 
kamers ontstaan door het creëren van 
afgesloten ruimtes. De keuken is weer 
onderdeel geworden van de woonkamer zoals 
tevens zichtbaar was bij de ontwerpgedachte 
over het familiaire leven in de jaren ’20. 

Afb. 4.97: Standaard 
plattegronden, schaal 1:500

Afb. 4.98: Analyse 
functieverdeling,
schaal 1:500

Afb. 4.99: Analyse ontsluiting, 
schaal 1:500

Afb. 4.100: Analyse 
toegankelijkheid,
schaal 1:500

Legenda
Collectieve ontsluiting
Private ontsluiting
Collectieve entree
Private entree

Legenda
2-kamerapp. = 48m2 

3-kamerapp. = 72m2

4-kamerapp. = 120m2

5-kamerapp. = 150m2

Legenda

Privaat             Toegankelijk

5e verdieping

2-4e verdieping

1e Verdieping

Begane grond
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Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

5e verdieping

2-4e verdieping

1e Verdieping

Begane grond
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Gebouw analyse - Variant 2

De gebouwen ontworpen door Steidle und 
Partner zijn uitgevoerd in twee verschillende 
groottes, het eerder geanalyseerde gebouw 
geeft de kleinste variant weer. De volgende 
analyse betreft de grotere variant waardoor 
twee centrale corridor ontsluitingen ontstaan 
binnen het gebouw welke beide uitmonden in 
twee verschillende ruime entrees. 
Opnieuw wordt er binnen deze woningen een 
divers aanbod van woningplattegronden en 
woninggrootte gecreëerd welke op dezelfde 
manier zijn opgesteld als de plattegronden in 
de eerder beschreven variant. 

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OG Steidle & Partner, Kleine 3-5 OGSteidle & Partner, Kleine 2 OG
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Bijdrage van de entree

De ingang van het gebouw wordt in de gevel 
benadrukt door de teruggelegen positie in de 
gevel. Daarnaast wordt de ingang benadrukt 
doordat deze ontworpen is in glazen 
bouwstenen in tegenstelling tot de overige 
stucwerkgevel. Wanneer de ontsluitingsruimte 
wordt binnengetreden komt men in een grote 
entree. Deze entree wordt uitnodigend en 
toegankelijk ervaren en is gericht op het 
creëren van ontmoetingen. 
De ontsluitingsruimtes op de verschillende 
bovenliggende verdiepingen zijn uitgevoerd 
als corridor waardoor meerdere woningen 
worden ontsloten aan deze ruimtes.  Doordat 
de ontsluitingsruimtes centraal ontworpen 
zijn binnen het gebouw en alle woningen 
aan één entree verbonden zijn ontstaan er  
verschillende ontmoetingsruimtes binnen het 
gebouw. Deze ontmoetingsruimtes versterken 
de collectieve gedachte en het samenleven 
binnen dit collectief. 

Steidle & Partner, grote 3.OG

Steidle & Partner, Kleine EG

Steidle & Partner, Kleine 1 OGSteidle & Partner, Kleine 3-5 OG Steidle & Partner, Kleine 2 OG

Afb. 4.101: Standaard 
plattegronden, schaal 1:500

Afb. 4.102: Analyse 
functieverdeling,
schaal 1:500

Afb. 4.103: Analyse ontsluiting, 
schaal 1:500

\

Afb. 4.104: Deel van de 
gevel aan de openbare 
ontsluitingsruimte, 
schaal 1:200

Afb. 4.105: Collectieve 
ontsluiting, schaal 1:200

Legenda
Collectieve ontsluiting
Private ontsluiting
Collectieve entree
Private entree

Legenda
1-kamerapp. = 38m2

2-kamerapp. = 48m2 

3-kamerapp. = 72m2
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CONCLUSIE

De verschillende geanalyseerde case 
studie projecten zijn representatief voor de 
ontwikkelingen van de sociale woningbouw 
van de 20e eeuw. De Postversuchssiedlung 
kenmerkend door de invloed van het familiaire 
leven waardoor de nadruk in het ontwerp op 
collectiviteit is gericht. De Siemenssiedlung 
waar de gebouwen als elementen in de 
omgeving worden geplaatst en Theresienhöhe 
met een hedendaagse invulling van de 
begrippen ‘Licht, luft und Sonne’. 
Iedere case studie heeft haar eigen 
invulling in de tijd. Concluderend uit de 
verschillende analyses is een afname van 
de invloed van de collectiviteitsgedachte 
per project. Bij de Postversuchssiedlung is 
de collectiviteitsgedachte het belangrijkste 
ontwerpthema terwijl bij Theresienhöhe enkel 
collectiviteit zichtbaar is binnen de collectieve 
ontsluitingsruimtes. De individuele ruimte is 
in de loop der jaren een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen binnen de sociale 
woningbouwprojecten. Het samenleven binnen 
het collectief neemt af door de hedendaagse 
opvattingen over het wonen in München. 
Het volgende verschijnsel dat optreedt naast 
de afname van het collectieve samenleven 
is het creëren van buitenruimtes als 
ontsluitingsruimtes en private buitenruimtes. 
Deze ruimtes zijn veelal van elkaar gescheiden 
door de bebouwde omgeving. De gebouwen 
in de Postversuchssiedlung creëerde een 
afgesloten collectief binnenhof waaraan 
tevens de ontsluiting van de woningen 
gesitueerd waren. De geanalyseerde 
‘Siedlungen’ uit de latere periodes zijn een 
cohesie van verschillende gebouwen, al dan 
niet gepositioneerd in de openbare ruimte, 
met aan de ene zijde een ontsluitingsruimte 
en aan de andere zijde private of collectieve 
buitenruimtes. De ontsluitingsruimte wordt 
hierdoor ontworpen als ontmoetingsruimte en 
afgezonderd van de overige buitenruimtes. De 
interactie binnen de collectieve buitenruimte 
welke een belangrijke rol speelde bij de 
ervaring van de collectieve buitenruimte 
van de Postversuchssiedlung gaat hierdoor 
verloren. 

Echter speelt de interactie tussen personen 
bij de wijk Theresienhöhe in het gebouw een 
belangrijke rol. Deze interactie reflecteert 
in ruime entrees die uitmonden in de 
verschillende ontsluitingsruimtes op de 
verdiepingen. De ontsluitingsruimtes worden 
ontworpen als ontmoetingsruimtes. 
De gedachte over het collectiviteitswezen 
is door de ontwikkelingen van de 20e 

eeuw afgenomen. Echter zal een gebied 
ontwikkeld aan de hand van de opvattingen 
over het creëren van een collectief zoals in 
de jaren ’20 zorgen voor een kwalitatieve en 
aangename woonomgeving waarbij sociale 
controle zorgt voor het versterken van het 
collectiviteitsgevoel. 
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De ontwerpaspecten en richtlijnen welke 
gevormd zijn uit het vooronderzoek geven 
handvaten voor de ontwerpopgave. 
Met behulp van een ontwerp wordt 
antwoord gegeven op de hoofdvraag 
en daarmee een oplossing voor de 
huidige stadsproblematiek gegenereerd. 
De stadsproblematiek wordt eerder 
beschreven door de toename van het 
tekort aan sociale woningbouw waardoor 
de stedelijke nieuwbouwprojecten een 

generiek karakter krijgen in plaats van 
een eigen identiteit, welke voor de 
stadsontwikkeling van München echter 
kenmerkend is geweest. Aan de hand 
van de ontwerpopgave wordt getoetst 
op welke manier de hedendaagse 
generieke nieuwbouwprojecten kunnen 
worden doorontwikkeld tot een kwalitatief 
sociaal nieuwbouwproject binnen de stad 
München.



05  HET ONTWERP



ONTWERP LOCATIE

De gekozen locaties zijn kavels binnen de 
wijk Theresenhöhe gelegen ten westen van 
de oude stadskern. Deze wijk is in 2005 
gerealiseerd op het voormalige beursterrein 
naar een ontwerp van architectenbureau 
Steidle und Partner. Zoals eerder aangeduid 
is de wijk Theresienhöhe het eerste project 
binnen de nieuwe stadsvisie ‘Perspektive 
München’ en is hiermee een voorbeeld voor de 
huidige stadsontwikkeling van München. 
De stedenbouwkundige geometrie van de 
wijk wordt gevormd door de bestaande 
Messehallen in het noorden, het Bavariapark 
en het ‘Bahntrasse’ in het zuiden. De wijk 
biedt ongeveer 4000 arbeidsplaatsen en 
1600 woningen waarvan 40% bestaat uit 
gesubsidieerde woningbouw. Dit is 10% meer 
dan de voorgeschreven overheidseis welke 
moet zorgen voor een sociale menging in alle 
nieuwbouwprojecten. 
De thema’s ‘Licht, Luft, Sonne und Grün’ 
nemen een centrale ontwerppositie in 
binnen het stedenbouwkundige ontwerp. 
Hierdoor wordt gezocht naar de dialoog 
tussen blokbebouwing, puntbebouwing en 
strokenbebouwing waarbij een doorlopend 
urbaan karakter de overhand heeft. 
Doel van het concept is een intensieve en 
dichte doormenging van de functies wonen, 
werken, inkopen en cultuur in combinatie 
met het creëren van een dichte ruimte om 
het stedelijke grondkarakter van het kwartier 
te versterken. Het woongebruik is echter 
bijzonder aanwezig rondom het Bavariapark 
evenals in het zuidelijke deel van de wijk. 
De randen van de wijk zijn overwegend 
door kantoorgebruik gevormd en bestaan 
voornamelijk uit dichte blokbebouwing om op 
deze manier als geluidswering (Lärmschutz) 
te dienen voor het achterliggende rustigere 
woongebruik. Het hoogste woongebouw is 40-
45 meter, waarmee geciteerd wordt naar de 
oude ‘Messeturm’. 

Ontwerp
Een gedeelte van de wijk Theresienhöhe is 
onderzocht als case studie in hoofdstuk 4.Om 
de ontwerpgedachte beter te begrijpen zal er 

eerst stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd 
worden. Met behulp van dit onderzoek kan de 
problematiek van de wijk beschreven worden. 
Het ontwerp zal een antwoord geven op de 
stadsproblematiek van de stad München aan 
de hand van de ontwerprichtlijnen gevormd 
uit het eerder beschreven onderzoek maar 
tevens op de problematiek ontstaan binnen 
de wijk Theresienhöhe. Het ontwerp van 
het uitgewerkte blok kan gezien worden 
als voorbeeld voor een juiste invulling 
van de gehele wijk. Gekozen is voor een 
ontwerpaanpak van het ontwikkelen van een 
standaard principe welke later doorontwikkeld 
zal worden in de stedenbouwkundige 
omgeving. Juist de huidige lege kavels zijn 
door hun vorm en ligging uitdagend en 
representatief voor het ontwerp van de gehele 
wijk. De ontwerpgedachten worden namelijk 
minder sterk tot uiting gebracht in de huidige 
invullingen van de randbebouwing van de wijk. 
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Afb. 5.1: Inkadering 
Theresienhöhe, schaal 1:5000
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Grid
De gehele wijk is gevormd aan de hand 
van een orthogonaal raster gebaseerd 
op het patroon van de stad Chicago. Een 
standaard raster afmeting vormt een vierkant 
bouwblok met lengtes van 72 meter. Dit 
raster  wordt bij bepaalde situaties in grootte 
gevarieerd en tevens in woningtypologie 
onderscheiden. Variaties ontstaan met name 
bij de aansluitingen naar de aangrenzende 
omgeving en rondom het Bavariapark. 
Het blokraster wordt in een korte, middel 
of langwerpige variant in de ontwikkeling 
van het kwartier opgenomen. Binnen het 
orthogonale raster ontstaan verschillende 

woningtypologieën waardoor binnen de wijk 
een menging van kleuren, materialisatie en 
architectonische vormen ontstaat. Opvallend 
is de puntbebouwing ten zuiden van het 
Bavariapark welke gekenmerkt worden door 
een meer open en individuele ruimte. Deze 
woningen bestaan uit vrij gefinancierde koop- 
en huurwoningen. Daartegenover worden de 
gefinancierde woningen gekenmerkt door 
een dichtere structuur en grotere volumes. 
Het kenmerkende raster biedt de wijk vele 
mogelijkheden om variaties toe te passen en 
op deze manier een verscheidenheid aan 
architectuur te creëren. 

Afb. 5.2: Grid met bebouwing, 
schaal 1:10.000

Afb. 5.3: Grid, schaal 1:10.000
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Afb. 5.4: Grid met omgeving, 
schaal 1:10.000
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Ontsluiting
Een van de belangrijkste problemen binnen 
de wijk is het ontbreken van straten. Zoals 
zichtbaar in onderstaande afbeeldingen 
wordt de wijk begrensd door een primaire 
ontsluiting en kan de wijk op twee plaatsen 
worden binnengetreden via een secundaire 
ontsluitingsstructuur. De overige structuur wordt 
gevormd door voetgangers- en fietspaden. 
De conclusie uit het theoretisch onderzoek 
beschrijft het belang van de aanwezigheid van 
straten om een goede functiemenging toe te 
kunnen passen binnen de wijk en een leefbaar 
woonmilieu te creëren. Door het ontbreken 
van een duidelijke ontsluitingsstructuur 
ontstaat er weinig ‘leven’ op straat waardoor 

communicatie en interactie binnen de wijk 
nauwelijks voorkomt. Tevens ontstaat door het 
ontbreken van de ontsluitingsstructuur een 
tekort aan parkeermogelijkheden. Bewoners 
hebben een eigen parkeermogelijkheid in 
de garage van de woning, met bezoekers is 
echter geen rekening gehouden. Het tekort 
aan parkeermogelijkheden draagt bij aan het 
niet toe kunnen passen van functiemenging om 
voldoende diversiteit binnen de wijk te creëren. 
Het eerder genoemde doel van het concept als 
dichte doormenging van de functies wonen, 
werken, inkopen en cultuur komt hierdoor niet 
tot uiting.

Afb. 5.5: Primaire ontsluiting, 
schaal 1:10.000

Afb. 5.6: Secundaire 
wijkontsluiting, schaal 1:10.000
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Afb. 5.7: Tertiaire ontsluiting, 
schaal 1:10.000

Afb. 5.8: Ontsluitingsstructuur, 
schaal 1:10.000
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WETTBEWERB

De beschreven doelstellingen van het 
stedenbouwkundige ontwerp van het 
‘Wettbewerb’ zijn gericht op het vermijden 
van een kwaliteitsgradiënt binnen de wijk 
en daarmee tevens het vermijden van een 
sociale gradiënt. Zichtbaar binnen de wijk is 
deze sociale gradiënt welke ontstaat door een 
afwijkende architectonische uitstraling van de 
woonblokken grenzend aan het ‘Bahntrasse’, 
een uitzondering hierop zijn de woningen 
ontworpen door Steidle und Partner welke als 
casestudie zijn onderzocht. Er treedt tevens 
een scheiding op door het ‘Bahntrasse’ welke 
duidelijk aanwezig is in het masterplan uit 2001. 
In de eerste uitwerking van het masterplan 
waren de gebouwen over het ‘Bahntrasse’ 
verbonden waardoor een fysieke verbinding 

ontstaat. In het latere ontwerp is er een 
duidelijke verdeling tussen twee delen in het 
zuidelijke deel van de wijk. De delen worden 
tevens gescheiden door de verschillende 
architectonische uitstraling, er treedt een 
architectonische en inkomensgradiënt op. 
Een andere doelstelling is het algemeen 
omkeerbaar zijn van kantoor naar woongebruik, 
dat wil zeggen dat gezocht moet worden naar 
een typologie welke zowel bruikbaar voor een 
kantoorfunctie als een woonfunctie is. In het 
huidige stedenbouwkundige ontwerp is het 
wonen en werken gescheiden in typologie 
en gebouwvorm. De randbebouwing bestaat 
uit  een kantoorfunctie waarachter het wonen 
ontstaat. 

Afb. 5.9: Eerste uitwerking 
masterplan, schaal 1:10.000

Afb. 5.10: Masterplan 2001, 
Steidle + Partner, 
schaal 1:10.000
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Afb. 5.11: Volumes bouwblok 
wettbewerb

Afb. 5.12: Volumes bouwblok 
nieuw ontwerp

De gebouwvormen van het masterplan 
zijn tot stand gekomen door de eerder 
genoemde dialoog over blok-, stroken- en 
puntbebouwing. Aan de hand van deze 
dialoog zijn verschillende varianten door 
de architect Otto Steidle gemaakt op het 
traditionele bouwblok. Door het toepassen van 
deze varianten ontstaat een verscheidenheid 
aan gebouwtypologieën wat passend is bij het 
orthogonale raster. 
Er wordt in de ontwerpopgave gezocht 
naar een eigen variant op deze dialoog 

welke kenmerkend is door de gevormde 
ontwerprichtlijnen uit het eerder uitgevoerde 
onderzoek. Deze richtlijnen zijn ontstaan 
uit de theorieën over diversiteit, de ultieme 
collectiviteitsgedachte en het samenleven 
binnen een collectief. Er wordt binnen het 
stedenbouwkundig ontwerp gezocht naar 
een volume waarbij openbare en collectieve 
toegankelijkheid elkaar afwisselen om op deze 
manier ruimte voor het collectieve samenleven 
te creëren in combinatie met het creëren van 
‘leven’ aan de openbare ruimte. 
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Uit het theoretische onderzoek is het belang 
van de straat aangetoond als basis van een 
leefbaar woonmilieu. Nader stedenbouwkundig 
onderzoek naar de ontwerplocatie toont echter 
de problematiek aan welke ontstaat door het 
ontbreken van straten. Een stil en afgezonderd 
gebied ontstaat door het ontbreken van straten 
en tevens door het ontbreken van meerdere 
primaire functies. Het stedenbouwkundige 
ontwerp is gericht op het ontwikkelen van een 
nieuwe ontsluitingsstructuur waaraan nieuwe 
functies in de wijk geïntroduceerd kunnen 
worden. 
In het stedenbouwkundige ontwerp is een 
nieuwe hoofdas ontwikkeld welke het gebied 
doorkruist. Op deze manier worden meerdere 
ontmoetingsplaatsen gecreëerd en wordt het 
parkeerprobleem in de wijk opgelost. Aan 
de hoofdas zijn vier bouwblokken ontworpen 
waarmee extra functies naast het wonen en 
werken worden geïntroduceerd. Het doel 
hiervan is het creëren van de aanwezigheid 
van mensen op verschillende momenten 
van de dag waardoor een levendig gebied 
ontstaat. Een verscheiden invulling over het 
gebied van de verschillende functies is daarbij 
belangrijk. De straat wordt getransformeerd 
naar een plek waar ontmoetingen plaatsvinden. 
Zoals eerder beschreven ontstaat op deze 
manier een wisselwerking tussen de straat, de 
toegevoegde functies en de aanwezigheid van 
mensen in het gebied. 
Het stedenbouwkundige onderzoek toont 
daarnaast de aanwezigheid van de scheiding 
van het ‘Bahntrasse’ aan. De ontworpen 
hoofdas doorkruist het ‘Bahntrasse’ en verdeeld 
de ruimte hierdoor in drie afzonderlijke delen.  
Een zichtbare verbinding wordt tussen de 
twee losstaande delen van de wijk gecreëerd. 
Om de richting van het ‘Bahntrasse’ te 
benadrukken worden de gebouwen grenzend 
aan deze openbare buitenruimte gesitueerd. 
In de huidige uitwerking van het plan staan 
de gebouwen gesitueerd aan het ‘Bahntrasse’ 
met de korte zijde gericht naar deze openbare 
ruimte waardoor een onsamenhangend geheel 
wordt gevormd. 
De vier ontworpen bouwblokken  dienen als 

voorbeeld voor een juiste aansluiting op de 
nieuwe ontsluitingsstructuur en hiermee als 
voorbeeld voor de invulling van de gehele 
wijk. De bouwblokken zullen naar de hoofdas 
worden geopend zodat het langzame verkeer 
het blok kan doorkruisen waardoor de 
aanwezigheid van mensen aan de openbare 
ruimte van de bouwblokken toeneemt. Bij het 
ontwerp van de verschillende bouwblokken is 
gezocht naar een sequentie van de openbare 
ruimte, een openbare ruimte welke als 
collectief wordt ervaren en een collectieve 
ruimte welke uiteindelijk toegang geeft tot het 
private domein. 

Functies
De verschillende nieuwe functies in het 
gebied zijn gericht op de wensen van de 
doelgroep. Ieder bouwblok bevat zowel een 
woonfunctie als een kantoorfunctie. Om een 
verscheidenheid aan functies te genereren 
heeft ieder blok een andere overige functie. 
Het eerste bouwblok heeft als extra functie 
een grand-café om de vele kantoorpanden 
in het noorden te kunnen voorzien van een 
lunch en diner locatie.  Het tweede bouwblok 
gesitueerd tegenover de basisschool krijgt als 
aansluitende functie een kinderopvang. Om het 
gebied niet alleen toegankelijk te maken voor 
jonge gezinnen maar ook voor ouderen wordt 
in het derde bouwblok een buurt-/ zorgcentrum 
ontworpen waar voor de dagelijkse 
ontspanning en medische benodigdheden 
gezorgd kan worden. Het laatste bouwblok 
bestaat uit een kleine buurtsupermarkt om te 
voldoen in de dagelijkse voorzieningen. 

Afb. 5.13: Functie invullingen

Afb. 5.14: Stedenbouwkundig 
ontwerp 1:3000

Legenda
Woonfunctie
Overige functie
Kantoorfunctie
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Vorm
De volumes van de bouwblokken zijn tot stand 
gekomen aan de hand van de eerder ontworpen 
standaard bouwblokken op het vierkante raster 
als variant op de geanalyseerde blokvormen 
waarop de wijk ontwikkeld is. De basis van 
deze volumes zijn de theorieën over stedelijke 
diversiteit, de ultieme collectiviteitsgedachte 
en het samenleven binnen dit collectief. De vier 
standaard volumes worden gekenmerkt door 
een bloktypologie waarbij de afwisseling van 
openbare en collectieve ruimtes de basis vormt. 
De ontworpen gebouwen zijn gepositioneerd 
op de vier leegstaande kavels welke door hun 
ligging binnen de wijk aan het randgebied 
een interessante stedenbouwkundige 
invulling creëren. De standaard volumes 
zijn door de stedenbouwkundige inpassing 
getransformeerd naar de ontworpen volumes. 

Afb. 5.15: Stedenbouwkundige 
maquette

Volgende pagina:
Afb. 5.16: Stedenbouwkundige 
maquette
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CONCEPT
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De standaard variant is gevormd uit de eerder 
genoemde samenstelling waarbij openbare 
en collectieve toegankelijkheid elkaar 
afwisselen. Op deze manier wordt ruimte 
voor het collectieve samenleven gecreëerd 
in combinatie met het creëren van de 
aanwezigheid van mensen aan de openbare 
ruimte. 
De basisprincipes van het ontwerp zijn 
gericht op het creëren van een optimaal 
collectiviteitswezen. Hiervoor zal een moderne 
variant ontwikkeld worden gebaseerd op de 
ontwerpgedachtes van de sociale utopisten en 
de gedachte over het familiaire leven van de 
jaren ’20. 
Het familiaire leven, zoals eerder beschreven 
in het onderzoek, kan tegenwoordig door 
de toename van het individuele karakter 
van het wonen geen invulling meer krijgen. 
Er is gezocht naar manieren om het 
collectieve leven, wat een belangrijke rol 
speelde bij de eerdere projecten van de 
‘Wohnungsbaugenossenschaften’, te doen 
herleven. De toenmalige opvattingen over 
het familiaire leven hebben plaats gemaakt 
voor een collectief gericht op interactie. Deze 
interactie wordt zowel door ontmoetingen als 
door zichtrelaties gecreëerd. De verschillende 
ontmoetingen worden in het blok en aan de 
buitenruimte gestimuleerd door het creëren 
van ontmoetingsplaatsen. 

Transformatie van het blok
De standaard variant is ontworpen op het 
grid van 72 bij 72 meter. Door de inpassing 
op het kavel wordt het standaard ontwerp 
getransformeerd tot de huidige vorm. Door 
deze stedenbouwkundige inpassing ontstaat 
een combinatie van twee richtingen van het 
grid zoals zichtbaar is in de analyse van het 
grid. De samenkomst van beide richtingen 
creëert een draaiing in het blok welke is 
uitgevoerd als doorlopende kromming. 
Hierdoor wordt het accent gericht op het 
afkeren van het gebouw naar haar omgeving.  
In de volgende stap van de transformatie 
zijn verschillende vleugels van het bouwblok 
verlaagd om de openbare ruimte, welke wordt 

Afb. 5.17: Standaard blok

Afb. 5.18: Kromming

Afb. 5.19: Verlaging van 
verschillende vleugels
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Afb. 5.20: Gehele blok 1m 
verhogen 

Afb. 5.21: Optimale interactie 
door terug liggende 
doorlopende balkons

Afb. 5.22: Open naar 
collectieve ruimte, gesloten  
naar openbare ruimte

gecreëerd aan de voetgangersstraat door 
het blok en de collectieve ruimte aan het 
binnenhof, niet als benauwend te ervaren. 
Bij de vijfde transformatie van het blok 
worden doorlopende balkons gecreëerd 
grenzend aan het binnenhof. De binnenzijde 
van het blok is gericht op het creëren van 
interactie door zicht waarbij een open gevel 
gewenst is. Tevens worden alle woningen 
ontsloten aan de binnenzijde van het blok om 
ontmoetingen en het leven aan de collectieve 
ruimte te stimuleren. De doorlopende balkons 
en grote collectieve balkons creëren private 
buitenruimte maar behouden de interactie met 
het collectief.
Het blok straalt het collectieve samenleven uit 
naar de omgeving door de gesloten gekromde 
gevel en het verhoogde woongedeelte. Het 
woongedeelte wordt één meter verhoogd 
waardoor de raamhoogte aan de buitenzijde 
op 1,80m hoogte wordt gepositioneerd. 
Hierdoor ontstaat een gesloten afkerende 
buitengevel aan de openbare ruimte. De 
buitenruimte wordt verhoogd waardoor deze 
ruimte meer als collectief wordt ervaren.
Het concept van het ontwerp is gericht 
op het creëren van een moderne optimale 
collectiviteitsgedachte welke door de 
verschillende transformaties van het blok wordt 
duidelijk gemaakt. 
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ONTWERP

Afb. 5.24: Begane grond, 
schaal: 1:500

Het zojuist benoemde concept en de 
vervorming van het standaard bouwblok 
wordt in de volgende paragraaf nader 
toegelicht. Er is gekozen voor de uitwerking 
van het eerst benoemde volume welke op 
een samenkomst van twee richtingen van het 
grid is gepositioneerd. Binnen dit volume is 
de sequentie tussen openbare en collectieve 
ruimte het meest aanwezig waardoor de basis 
ontwerpgedachten duidelijk zichtbaar worden. 
De openbare ruimte in het ontwerp creëert 
een doorgang door het bouwblok voor het 
langzame verkeer. Naast de aanwezigheid van 
de bewoners aan de buitenruimtes ontstaat 
hierdoor de aanwezigheid van mensen welke 
deze doorgang sporadisch zullen gebruiken 
als kortste route naar hun bestemming. 
Het creëren van deze doorgangen in het 
gebied dragen volgens J.Jacobs bij aan de 
ontwikkeling van stedelijke diversiteit. Aan 
deze doorlopende voetgangersstraat zijn 
de private buitenruimtes van de woningen 
afgescheiden, toch ontstaat een zichtrelatie en 
interactie tussen de aanwezige personen aan 
deze verschillende buitenruimtes. 
De buitenruimtes die gecreëerd worden 
door de drie vleugels van het bouwblok zijn 
openbaar maar zullen als collectief ervaren 
worden door de verhoogde ligging en de 
buiten het directe zicht liggende opgangen. 
Grenzend aan deze collectieve buitenruimtes 
zijn maisonnette woningen gepositioneerd 
welke met grote openslaande deuren directe 
toegang hebben tot het collectieve binnenhof. 
Deze woningen zijn gericht op de invulling van 
grote gezinnen met kinderen. De gedachte van 
het familiaire leven van de jaren ’20 reflecteert 
als moderne variant in het ontwerp van de 
maisonnettes. Door de directe toegang naar 
het collectieve binnenhof zal deze ruimte 
worden ervaren als grote gezamenlijke tuin 
waarbij ruimte voor het individu minimaal is. 
Individuele ruimte wordt gekenmerkt door een 
andere materialisatie van de buitenruimte maar 
wordt niet afgeschermd. 
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Afb. 5.25: 1e verdieping 
schaal: 1:500

Daarnaast geeft de collectieve buitenruimte 
toegang aan de ontsluitingsruimtes van 
het woongebied. Op deze manier wordt de 
aanwezigheid van mensen op de buitenruimtes 
gecreëerd waardoor een levendig gebied 
ontstaat. De woningen worden ontsloten via 
een portiekontsluiting welke als twee of als 
driespanner is ontworpen. Daarnaast worden 
verschillende woningen ontsloten aan een 
galerij waardoor de gewenste interactie tussen 
bewoners meer wordt gestimuleerd. 
Onder het collectieve binnenhof is een 
gezamenlijke parkeergarage met opslagruimte 
voor de woningen ontworpen welke tevens 
toegang geeft aan het kantoorgedeelte. De 
centrale ontsluitingsruimte ontworpen als 
ruime ontmoetingsruimte geeft toegang vanaf 
de parkeergarage naar de buitenruimte. 
Vanuit deze positie kunnen de bewoners zich 
verspreiden over de collectieve buitenruimte 
naar de woning. De verhoging van de 
buitenruimte heeft tevens het voordeel dat 
de parkeergarage minder diep kan worden 
uitgespaard waarmee de bouwkosten voor de 
‘Baugenossenschaft’ laag worden gehouden. 
Er is gekozen om een ontwerp 
te generen in opdracht van een 
‘Wohnungsbaugenossenschaft’ omdat zij zoals 
eerder aangegeven een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van de sociale 
woningbouw in de 20e eeuw en zorgen voor 
een verscheidenheid aan architectuur waarbij 
de kwaliteiten van het wonen een belangrijke rol 
spelen. Daarnaast zal de sociale woningbouw 
in de toekomst steeds meer in opdracht van 
een ‘Baugenossenschaft’ worden uitgevoerd.
Het woongebied is zichtbaar naar binnen 
gekeerd waardoor het gebouw afgezonderd 
wordt van de omgeving. Alle facetten van 
het ontwerp ondersteunen dit principe. De 
woningen welke met het leefgedeelte gericht 
zijn naar de collectieve buitenruimtes van 
het ontwerp, het creëren van collectieve 
buitenruimtes aan de binnenzijde van het blok, 
de gevelprincipes en de ontsluitingsstructuur 
dragen bij aan een bouwblok dat zich afkeert 
naar de omgeving. 
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Afb. 5.26: 3e verdieping 
schaal: 1:500

Volgende pagina:
Afb. 5.27: Zicht vanaf het 
balkon

Het optimale collectiviteitsgevoel, dat 
concluderend uit het onderzoek een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
een kwalitatief woonmilieu, wordt versterkt 
door de doorlopende balkons en de 
gezamenlijke buitenruimtes welke onderdeel 
zijn van de bebouwing grenzend aan de 
voetgangersstraat. Deze gezamenlijke 
buitenruimtes zijn gebaseerd op de extreme 
gedachten van de sociale utopisten waarbij 
het leven in een gemeenschap centraal stond. 
De doorlopende balkons en gezamenlijke 
buitenruimtes aan de binnenzijde van het 
blok zorgen voor interactie in de vorm van 
zichtrelaties en ontmoetingen tussen de 
deelnemers van de ‘Genossenschaft’. Deze 
ruimtes zijn gepositioneerd zodat altijd zicht 
behouden blijft over het collectieve binnenhof.
De hedendaagse maatschappij is steeds meer 
gericht op het individu. Binnen het collectieve 
samenleven wordt ruimte gecreëerd voor 
het individu aan de doorlopende balkons en 
zoals eerder beschreven door een afwijkende 
materialisatie aan het collectieve binnenhof. De 
private ruimte wordt echter niet afgeschermd, 
de doorlopende balkons worden ontworpen 
als collectieve ruimte waarbinnen ruimte wordt 
ontwikkeld voor het individu. 
De doorlopende balkons moeten als collectief 
beschouwd blijven omdat deze tevens dient 
als tweede vluchtweg wanneer gekozen 
wordt voor een invulling van driespanners. 
De balkons kunnen als tweede vluchtweg 
uitgevoerd worden wanneer een vrije ruimte 
van één meter behouden blijft. De overige 
woningen kunnen vanaf de buitenruimte 
van het blok worden ontsloten in geval van 
brand. De middelste vleugel welke omringd 
wordt door de verhoogde buitenruimte is niet 
toegankelijk voor de brandweerwagen maar 
doordat de tweede verdieping niet boven 
zeven meter is gepositioneerd kan hierbij 
een eventuele redding met behulp van een 
brandladder worden uitgevoerd. 
Een belangrijk aspect uit het vooronderzoek 
is het zorgen voor de aanwezigheid van 
mensen op verschillende momenten van de 
dag. Dit wordt in het ontwerp geoptimaliseerd 

door de diversiteit aan doelgroepen. De 
verschillende doelgroepen bestaan uit een 
samenstelling van huishoudens van singles, 
tweepersoonshuishoudens, families met 
kinderen tot ouderen. Op deze manier zal het 
leven aan het collectieve binnenhof versterkt 
worden door de andere leefpatronen van 
iedere doelgroep. Het collectiviteitsgevoel 
zal versterken door de sociale veiligheid die 
binnen het bouwblok ontstaat.
Naast een verscheidenheid aan 
leeftijdscategorieën wordt in het kader 
van de ‘Münchner Mischung’ een 
verscheidenheid van inkomensklassen 
bereikt. In het ontwerp zijn woningen 
ontwikkeld binnen het financieringsprogramma 
‘Einkommensorientierten Förderung’ (EOF) 
en als onderdeel van het ‘München Modell’. 
Deze financieringsprogramma’s zijn gericht op 
de onderste inkomensgrenzen (Stufe 1 en 3) 
en op huishoudens met een middeninkomen 
(tot maximaal Stufe 7). Hierdoor worden 
huishoudens met een lager inkomen gemengd 
met huishoudens met een middeninkomen. 
In het ontwerp wordt een verscheidenheid 
aan woninggroottes gecreëerd om aan te 
kunnen sluiten bij de vraag welke divers is 
voor de verschillende inkomensklassen en de 
samenstellingen van huishoudens. 
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STANDAARD APPARTEMENTEN

Afb. 5.28: Type 1: Maisonnette 
woning, 150m2

Afb. 5.29: Type 2: Twee kamer 
appartement grenzend aan 
balkon, 75m2

Afb. 5.30: Type 3: Woning 
grenzend aan kantoorgedeelte, 
55m2

Afb. 5.31: Type 4: Atelier-
woning, 110m2

Afb. 5.32: Type 5: Tweekamer-
appartement driespanner,55m2Type 1

Aansluitend op de verscheidenheid aan 
woninggroottes, welke tot stand komen door 
de diversiteit van de inkomensklassen en 
samenstellingen van huishoudens, zijn een 
aantal standaard appartementen ontwikkeld. 
De woninggroottes variëren van 55m2 als 
tweekamerappartement tot 150m2 als vijf-
kamerappartement. De afmetingen van de 
verschillende appartementen zijn gebaseerd 
op de regelgeving voor de eisen van een EOF 
woning en op de geanalyseerde woningen 
uit de wijk Theresienhöhe welke voor het 
‘München Modell’ bestemd zijn. Op deze 
manier worden er woningen gecreëerd voor 
zowel alleenwonende starters, jonge gezinnen, 
grote huishoudens en ouderen.
De ‘Baugenossenschaften’ zijn uitgezonderd 
van het voldoen aan de eisen van een EOF 
woning. Echter wordt geadviseerd om de 
beschreven groottes van de regelgeving 
aan te houden. Door het diverse aanbod 
van woninggroottes ontstaan woningen 

welke beschikbaar kunnen zijn voor een 
tweepersoonshuishouden binnen het 
‘München Modell’ evenals een drie- of 
vierpersoonshuishouden binnen een inkomens 
georiënteerde financiering (EOF). De types 
drie en vijf zijn als standaard appartement 
geschikt als EOF woning. 
Naast deze types zijn de eerder genoemde 
maisonnette woningen ontworpen met een 
directe toegang tot het collectieve binnenhof, 
langwerpige appartementen met een 
galerij ontsluiting en atelierwoningen. Deze 
atelierwoningen zijn ontstaan door aan de ene 
zijde het afkeren naar de omgeving door de 
verhoging en aan de andere zijde het willen 
aansluiten aan de openbare voetgangersstraat 
met de private buitenruimte. Hierdoor ontstaat 
een interessante invulling van de woning. 
Naast het ontwerp van deze standaard 
appartementen zijn verschillende flexibele 
appartementen ontworpen welke binnen de 
vleugels van het bouwblok tot stand komen.
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FLEXIBILITEIT

005:1gnipeidrev e2.3

Een flexibele indeling van het gebouw is 
een voordeel voor de ‘Baugenossenschaft’. 
Het gebouw kan op deze manier langdurig 
blijven aansluiten bij de wensen van de 
bewoners. Door het eenvoudig aan kunnen 
passen van de flexibele vleugels van het 
gebouw kunnen grotere of kleinere woningen 
gecreëerd worden. De flexibiliteit is gericht 
op het gebruik in de toekomst waarbij steeds 
kleinere gezinssamenstellingen worden 
gevormd en de vergrijzing toeneemt. Het kan 
wenselijk zijn om over twintig jaar een gehele 
verdieping anders in te kunnen delen, hiervoor 
is een strategische positionering van de 
vaste elementen nodig en een niet afleesbare 
ritmische gevel. 
In het gebouw wordt deze flexibele indeling 
geoptimaliseerd door de ontworpen 
constructie waardoor woning scheidende 
wanden over de gehele vleugel gevarieerd 
kunnen worden. Enkel de ontsluitingskernen 
en de leidingschachten zijn vaste elementen 
in het ontwerp van de verschillende 
verdiepingen.
In deze eerste variant zijn extra grote of extra 
kleine appartementen uitwisselbaar door 
het verschuiven van de woning scheidende 
wanden over het stramien. 

Type 6
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Afb. 5.33: Constructie schema

Afb. 5.34: 2e verdieping, 
schaal: 1:200

Afb. 5.35: Type 6: 
vierkamerappartement, 120m2

Afb. 5.36: Type 7: 
vierkamerappartement, 95m2

Afb. 5.37: Type 8: 
tweekamerappartement, 60m2

Type 7:
EOF geschikt

Type 8:
EOF geschikt
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De tweede variant is gebaseerd op het 
toepassen van driespanners. Hierdoor 
ontstaan drie kleinere woningen welke 
allemaal voor het financieringsprogramma 
EOF geschikt zijn. Door de flexibiliteit van de 
woningen wordt een verscheiden aanbod van 
EOF en ‘München Modell’ woningen ontworpen 
waardoor een menging van de verschillende 
inkomensklassen gecreëerd wordt in het 
gebouw.

Type 9:
EOF geschikt

Type 10:
EOF geschikt
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Afb. 5.38: 3e verdieping, 
schaal 1:200

Afb. 5.39: Type 9: studio 
appartement, 38m2

Afb. 5.40: Type 10: 
driekamerappartement, 72m2

Type 10:
EOF geschikt
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Afb. 5.41: 4e verdieping, 
schaal 1:200

Afb. 5.42: Type 11: 
driekamerappartement, 85m2

Afb. 5.43: Type 12:
tweekamerappartement, 55m2

Afb. 5.44: Type 13: 
tweekamerappartement, 65m2Type 11

De derde variant is gericht op het creëren van 
een afwijkende woonstructuur. Hierbij is een 
woning ontworpen waarbij een interessante 
invulling ontstaat door de verschuiving van 
woning scheidende wanden onafhankelijk van 
het stramien.
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Type 12:
EOF geschikt Type 13
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De flexibiliteit in de inrichting van de woningen 
is belangrijk voor het optimaal kunnen 
aansluiten bij de vraag naar woningen 
in de toekomst. Daarnaast is het voor de 
‘Genossenschaft’ van belang om in te kunnen 
spelen op de variatie aan functies. Zoals 
beschreven in het stedenbouwkundige 
onderzoek naar de wijk is een doelstelling van 

het toenmalige masterplan het omkeerbaar 
zijn van kantoor naar woongebruik. Een 
hedendaags probleem in iedere stad is de 
leegstand van de vele kantoorpanden. 
In het ontwerp is er rekening gehouden 
met het flexibel uitwisselbaar zijn van een 
kantoorfunctie naar een woonfunctie. Alle 
voorzieningen voor een invulling naar een 

Afb. 5.45: Indeling  begane 
grond kantoor, schaal 1:200
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woonfunctie zijn hiervoor meegenomen in 
het ontwerp. De ontsluitingskernen zijn op 
een strategische positie geplaatst in de 
hoeken van het kantoorgedeelte, daarnaast 
zijn de leidingschachten voor het eenvoudig 
aansluiten van een natte cel meegenomen in 
het ontwerp.  
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Afb. 5.46: Flexibele 
indeling  kantoorfunctie naar 
woonfunctie, schaal 1:200

Doordat de ontsluitingskernen in de hoeken 
worden gepositioneerd ontstaat een 
corridor ontsluiting in het gebouw. In deze 
ontsluitingsruimtes zijn vides ontworpen om  
interactie tussen de verschillende verdiepingen 
te creëren zodat de ontsluitingsruimte gaat 
fungeren als ontmoetingsruimte. De vides zijn 

als onderdeel van het kantoorgedeelte niet 
constructief dichtgemaakt en kunnen daardoor 
eenvoudig worden geopend bij de flexibele 
invulling naar een woonfunctie. Lichttoetreding 
wordt in deze ontsluitingscorridor verwezenlijkt 
door een daklicht welke de ontsluitingsruimte 
afsluit.  
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Volgende pagina
Afb. 5.47: Weergave vanaf 
het balkon aan het collectieve 
binnenhof
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Afb. 5.48: Gevel buitenzijde 
van het blok

Afb. 5.49: Gevel grenzend aan 
de straat

Afb. 5.50: Gevel aan het 
binnenhof

GEVELPRINCIPES

De sequentie van de openbare ruimte naar 
de collectieve ruimte is zichtbaar in de 
verschillende gevelprincipes. De buitenzijde 
van het blok grenzend aan de openbare 
ruimte heeft een gesloten uitstraling welke 
gekenmerkt wordt door de gesloten plint. 
Deze gesloten gevel creëert een afkerende 
uitstraling naar de openbare omgeving. Het 
gebouw vormt hierdoor een opzichzelfstaand 
geheel in de omgeving. Een uitzondering op 
de gesloten ritmische gevel en op de gesloten 
plint wordt gecreëerd bij het grand-café en het 
kantoorgedeelte aan de begane grond. Om 
een toegankelijke uitstraling voor deze functies 
te creëren zijn hier grote raamopeningen 
ontworpen welke het ritme van de gevel 
doorzetten. 
De gevel grenzend aan de openbare 
voetgangersstraat wordt gekenmerkt door een 
tussenvariant. De teruggeplaatste delen aan de 
collectieve buitenruimtes zijn meer open dan 
de gevel grenzend aan de voetgangersstraat. 
Hierin is het verschil zichtbaar tussen het leven 
aan een collectieve ruimte en de omgang 
met de openbare ruimte. De atelierwoningen 
gepositioneerd op de begane grond creëren 
grote gevelopeningen welke de verbinding met 
de private buitenruimte weergeven. 
Het gevelprincipe grenzend aan het collectieve 
binnenhof heeft daarentegen een open 
uitstraling. De grote openslaande deuren met 
daarboven de grote ramen met Franse balkons 
vormen een repetitie in de gevel waardoor een 
balans met de buitenruimte wordt gecreëerd. 
De teruggeplaatste delen grenzend aan 
de doorlopende balkons hebben dezelfde 
uitstraling als de teruggeplaatste delen aan 
de collectieve ruimte van de gevel aan de 
voetgangersstraat. De open gevel versterkt de 
interactie tussen het gebruik van de collectieve 
ruimte en de woningen. 
De gevelprincipes onderbouwen het concept 
van een naar binnen gekeerd gebied dat als 
eenheid in de omgeving wordt geplaatst. Door 
de open geveluitstraling aan de collectieve 
ruimtes en de gesloten gevel aan de openbare 
ruimte wordt het collectiviteitsgevoel versterkt 
en zichtbaar gemaakt naar de omgeving. 
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De uitstralingen van de gevels reflecteren 
in verschillende entrees. De entree van het 
kantoorgedeelte is gepositioneerd in het deel 
van de gevel wat gekenmerkt wordt door de 
grote raamopeningen aan de begane grond, 
de gesloten plint in deze gevel wordt niet 
onderbroken. Deze entree is karakteristiek 
voor deze gevel door de grote deuren welke 
benadrukt worden door de afwijking in het ritme 
en door de naar achter geplaatste ingang. 
Op deze manier wordt een toegankelijke 
uitstraling ontworpen wat passend is voor een 
kantoorfunctie en grand-café.
De entree gesitueerd aan de voetgangersstraat 
wordt benadrukt door de verhoogde ingang 
en de gesloten deur. Het ritme van de 
gevelopeningen wordt niet onderbroken, 
enkel het ritme van de private afscheiding 
wordt onderbroken door de opgangen. De 
gevelopening van de entree is gepositioneerd 
in het vlak van de gevel.
Kenmerkend voor de entree grenzend aan 
het collectieve binnenhof is de repeterende 
uitstraling in de gevel. De entree wordt enkel 
benadrukt door een andere materialisatie en 
door de teruggeplaatste positie in de gevel. 
Deze entree wordt het minste benadrukt om de 
grens van de collectieve buitenruimte over te 
laten gaan in de collectieve binnenruimte. 
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Afb. 5.57: Doorsnede gevel 
grenzend aan binnenhof,
schaal 1:50

Afb. 5.58: Gevel grenzend aan 
het binnenhof, schaal 1:50

Zoals eerder uitgelegd heeft de gevel 
gesitueerd aan het binnenhof een open 
uitstraling waarbij de doorlopende 
balkons zorgen voor interactie met het 
collectieve binnenhof. Om deze collectieve 
uitstraling te accentueren zijn de ramen 
in de gevelopeningen grenzend aan de 
collectieve buitenruimte in het vlak van de 
gevel gepositioneerd waardoor een zeer 
kleine negge ontstaat. Bij de gevel aan de 
doorlopende balkons wordt een diepe negge 
gecreëerd om op deze manier de private 
buitenruimte als onderdeel van het collectief te 
versterken. 
De balkons zijn in één lijn ontworpen met de 
positie van de gevel van de twee onderste 
verdiepingen om een modernistische 
uitstraling te creëren. Het fijne stucwerk in 
combinatie met de minimalistische detaillering 
van de raamopeningen en de natuurstenen 
balkonafwerking dragen bij aan het creëren 
van deze uitstraling. De zinken daktrim 
verwezenlijkt een einde aan de gevel maar 
zorgt er tevens voor dat het accent niet op de 
dakrandafwerking wordt gericht maar op de 
raamopeningen. 
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De afkerende uitstraling naar de omgeving 
van het blok door de gesloten gevel aan de 
buitenzijde wordt versterkt door de diepe 
negge van de raamopeningen. De private 
binnenruimte wordt op deze manier meer 
afgezonderd van de openbare ruimte. 
Een extra verstevigende isolatie laag moet 
worden aangebracht onder het stucwerk om 
het onderste deel van de gevel te beschermen 
tegen schade door opspattend water en 
vernielingen. De modernistische uitstraling 
wordt in het gebouw versterkt door de 
gekromde gevels. 
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CONCLUSIE

Aan de hand van het zojuist beschreven 
ontwerp, stedenbouwkundig en 
architectonisch, wordt een antwoordt gegeven 
op de onderzoeksvraag en hiermee op de 
hedendaagse stadsproblematiek:

Hoe kunnen de hedendaagse generieke 
nieuwbouwprojecten doorontwikkeld 
worden, met behulp van de binnenstedelijke 
kwaliteit, tot een kwalitatief sociaal 
nieuwbouwproject binnen de stad 
München?

De ontwerprichtlijnen zijn gevormd aan de 
hand van het historische onderzoek over de 
ontwikkelingen van de sociale woningbouw 
in München, het theoretische onderzoek over 
het thema binnenstedelijke kwaliteit en het 
typologisch onderzoek naar representatieve 
sociale nieuwbouwprojecten welke als 
voorbeeld gezien kunnen worden voor het 
ontwerp. 
Het ontwerp is gebaseerd op de 
gedachten van de sociale utopisten over 
het gemeenschappelijk samenleven in 
de steden van de 19e eeuw en op de 
ontwerpopvattingen van het familiaire leven 
van de jaren ’20 waarmee de basis is gelegd 
voor het kwalitatieve wonen. Daarnaast zijn de 
invloeden van Jane Jacobs en Henry Lefebvre 
over het creëren van stedelijke diversiteit en 
het belang van collectiviteit duidelijk zichtbaar 
in het stedenbouwkundige en architectonische 
ontwerp. De hedendaagse opvattingen 
over het leven in een ‘Genossenschaft’ en 
de huidige regelgeving hebben uiteindelijk 
voor een moderne variant gezorgd op het 
collectieve leven binnen een gemeenschap. 
In de uitwerking van het ontwerp spelen de 
sequenties tussen de openbare en collectieve 
ruimtes een belangrijke rol. Zowel in de 
ervaring van de verschillende buitenruimtes, 
de aansluiting van het wonen aan deze ruimtes 
als in het gevelontwerp is de opeenvolging van 
ruimtes duidelijk zichtbaar. De sequentie van 
ruimtes draagt bij aan het versterken van het 
collectiviteitsgevoel wat als basis wordt gezien 
van de hedendaagse opvatting over het 

creëren van een aangename leefomgeving. 
Het creëren van een afgekeerd gebied naar de 
omgeving versterkt het gevoel van het leven 
in een collectief en straalt dit collectieve leven 
uit naar de omgeving. Er zijn verschillende 
voordelen verbonden aan het leven in een  
collectief woonmilieu zoals sociale controle 
en sociale veiligheid maar ook interactie en 
ontmoetingen tussen verschillende mensen. 

Samen versterken deze ontwerpaspecten 
de kwaliteiten van het wonen en zal de 
ontwerpopgave een voorbeeld zijn voor 
een hedendaags a-generiek sociaal 
nieuwbouwproject waarbij de opvattingen over 
de binnenstedelijke kwaliteit hebben gezorgd 
voor een kwalitatief sociaal nieuwbouwproject 
in de stad München. 
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Volkswohnungen e.G. München 1909-2009. München: Franz 
Schiermeier Verlag
Collectieve ruimte Borstei. Bekeken April 14, 2014 op site: Gezien op 
14-04-2014 site http://www.borstei.de/
Collectieve ruimte Postversuchssiedlung. Bekeken Maart 16, 2014 op 
site: http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Frankfurter Küche. Bekeken April 27, 2014 op site: http://www.
museumderdinge.de/stand_der_dinge/stand_der_dinge/2010-06-10_
Frankfurter-Kueche.php
Münchener Küche. Bekeken Maart 03, 2014 op site: http://www.
mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Door overheids middelen gefinancierde woningen in München 1924-
1927. Bron: Ulrike, H., (1999) Kommunale Wohnungspolitik im Dritten 
Reich: Siedlungsideologie, Kleinhausbau und “Wohnraumarisierung” 
am Beispiel Münchens. München: Oldenbourg  
Vogelvlucht Neuhausen. Bekeken April 27, 2014 op site http://www.
flickr.com
Aanzicht Neuhausen, schaal 1:500. Bron: Afstudeeratelier. (2014) M3 
München Rekonstruiert
Plattegrond Neuhausen, schaal 1:500. Bron: Afstudeeratelier. (2014) 
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1.12

1.13
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1.15
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1.18

1.19

M3 München Rekonstruiert
Das Miethaus und die Mietvilla. Bron: Harlander, T., Fehl, G., 
(1986) Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945 Wohnungspolitik, 
Baugestaltung und Siedlungsplanung. Hamburg: Hans Christians 
Verlag
Gezonde ontsluitingsvormen van de nieuwe stad. Bron: Harlander, 
T., Fehl, G., (1986) Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945 
Wohnungspolitik, Baugestaltung und Siedlungsplanung. Hamburg: 
Hans Christians Verlag
Kleinhauskolonie Neuherberge. Bron: Walter, U,. (1993) Sozialer 
Wohnungsbau in München. Die geschichte der GWG (1918-1993) 
München: Bruckmann.
Vijf-familie woning Berg am Laim. Bron: Walter, U,. (1993) Sozialer 
Wohnungsbau in München. Die geschichte der GWG (1918-1993) 
München: Bruckmann.
Schautafel des Reichswohnungskommissars von 1944. Bron: 
Harlander, T., Fehl, G., (1986) Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-
1945 Wohnungspolitik, Baugestaltung und Siedlungsplanung. 
Hamburg: Hans Christians Verlag
Siemenssiedlung. Bekeken Mei 14, 2014 op site: http://www.flickr.
com/photos/antonschedlbauer/9184679277/in/photostream/
Gartenstadt ideaal van Ebenezer Howard. Bron: bekeken Februari 24, 
2014 op site: http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenstadt
Luchtfoto Fürstenried. Bron: Stracke, F., (2011). Wohnort München. 
Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert. München: Franz Schiermeier 
Verlag 
Hasenbergl. Bekeken Februari 24, 2014 op site: http://www.
vdwbayern.de/rw_e12v/main.asp?WebID=vdw2&PageID=58
Cardo Decumanus. Bekeken Mei 26, 2014 op site: http://www.
studyblue.com/notes/note/n/programming-planning-practice/
deck/10102598
Neuperlach Nord. Bekeken Mei 26, 2014 op site: http://derneueblick.
com/content/058_neuperlach-im-nebel_large.html
Neuperlach ring. Bekeken Juli 02, 2014 op site:
http://www.neuperlach.org/blog/?p=7934
Woningplattegronden Dreimühlenblock 1910. Bron: Rädlinger, 
C. (2009). Wohnen in der Genossenschaft 100 Jahre Verein für 
Volkswohnungen e.G. München 1909-2009. München: Franz 
Schiermeier Verlag
Woningplattegronden Dreimühlenblock na sanering. Bron: Rädlinger, 
C. (2009). Wohnen in der Genossenschaft 100 Jahre Verein für 
Volkswohnungen e.G. München 1909-2009. München: Franz 
Schiermeier Verlag
Dreimühlenblock na sanering. Bron: Rädlinger, C. (2009). Wohnen 
in der Genossenschaft 100 Jahre Verein für Volkswohnungen e.G. 
München 1909-2009. München: Franz Schiermeier Verlag
Theresienhöhe. Bekeken juli 04, 2014 op site: http://www.playground-
landscape.com/de/article/view/389.html
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1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35200



Overzicht van beschreven sociale woningbouw projecten. Eigen 
productie. 
Aandeel sociale woningen in stadsdelen. Bron: Kirchner, D., Piesch, 
C., (2010) Bericht zur Wohnungssituation in München 2008-2009. 
München: Druckerei Vogl GmbH & Co. KG
Nieuw centrum voor Hasenbergl. Bekeken Maart 24, 2014 op site: 
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen/belebung-der-
blodigstrasse-neue-mitte-fuer-das-hasenbergl-1.963895
Nieuwbouwproject Schwabinger 7. Bekeken op Februari 03, 2014 op 
site: http://www.neubaudirekt.de/fuerstenberg-schwabing-muenchen-
bayerische-hausbau-neubau-wohnung-kaufen-9051/
Inkomensgrenzen voor woningfinanciering. Bron: Piesch, C., Lang, 
A., (2012) Wohnen in München V- Wohnungsbauoffensive 2012-2016. 
München: Weber Offset GmbH. 
Inkomensgrenzen voor toekenning van een koopwoning binnen het 
‘München Modell Eigentum’. Piesch, C., Lang, A., (2012) Wohnen in 
München V- Wohnungsbauoffensive 2012-2016. München: Weber 
Offset GmbH. 

Multifunctionaliteit. Eigen productie
Fijnmazigheid. Eigen productie
Hoge dichtheid. Eigen productie
Greenwich Village. Bekeken Mei 25, 2014 op site: https://www.flickr.
com/photos/neunzehn/
Greenwich Village. Bekeken Mei 25, 2014 op site: http://missjeanett.
dk/2011/07/page/6/

Theresienhöhe. Eigen productie
Ackermannbogen. Bekeken Juli 22, 2014 op site:  www.architektur-
fotograf-meunchen.de/SM763-08-1440x1098
Messestadt Riem. Bekeken Juli 15, 2014 op site: www.flickr.com-
photos-leidorf-7391201894-sizes
Galerijflat Messestadt Riem. Bekeken Juli 22, op site: http://www.
mimoa.eu/projects/Germany/Munich/Galeriahaus%20Messestadt%20
Riem
Luchtbeeld München. Bekeken Juli 15, 2014 op site: http://www.
tangential.de/projects/munich

Overzichtskaart van onderzochte case-studies. Eigen productie
Overzichtskaart omgeving Postversuchssiedlung. Eigen productie
Uitsnede Postversuchssiedlung, schaal 1:3000. Eigen productie
Binnenhof van Postversuchssiedlung. Bekeken Maart 16, 2014 op 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch onderzoek: Binnenstedelijke kwaliteit

Hoofdstuk 3: Synthese van historie en theorie

Hoofdstuk 4: Typologisch onderzoek

site: http://journalistenakademie.blogspot.nl/2008_09_01_archive.html
Münchner Küche. Bron: Herde, C., (1993). Wohnen in München, 
Projekte, Ansätze, Ideen. Darmstadt: Verlag für Wiss. 
Münchner Küche in Postversuchssiedlung. Bekeken Maart 16, 2014 
op site: http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Biergarten Postversuchssiedlung. Bekeken Maart 16, 2014 op site: 
http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html
Analyse massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse contra-massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse ruimtelijk gebruik, schaal 1:3000. Eigen productie
Openbare ruimte. Bekeken Maart 16, 2014 op site: http://www.
mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Onderdoorgang naar het binnenhof. Bekeken Maart 16, 2014 op site: 
http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Ervaring van de  openbare ruimte. Eigen productie
Collectieve ruimte van het binnenhof. Bekeken Maart 16, 2014 op site: 
http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Ervaring van de collectieve ruimte. Eigen productie
Collectieve achterruimte. Eigen productie
Ervaring van de achterruimte. Eigen productie
Collectieve ruimte van het binnenhof. Bekeken Maart 16, 2014 op site: 
http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_galerie05.html 
Model van de Postversuchssiedlung in de jaren ’20. Bekeken 
Maart 16, 2014 op site: http://www.mietwohnen-eg.de/historisches_
galerie05.html 
Overzicht van de afgebeelde gevel. Eigen productie
Gevel buitenzijde blok. Eigen productie
Overzicht van de afgebeelde gevel. Eigen productie
Gevel grenzend aan de achterruimte. Eigen productie
Overzicht van de afgebeelde gevel. Eigen productie
Gevel grenzend aan het binnenhof. Eigen productie
Standaard plattegronden, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse toegankelijkheid, schaal 1:500. Eigen productie
Deel van de gevel aan het collectieve binnenhof, schaal: 1:200. Eigen 
productie
Collectieve ontsluiting, schaal:1:200. Eigen productie
Trap binnen de collectieve ontsluitingsruimte. Bekeken April 25, 2014 
op site: http://journalistenakademie.blogspot.nl/2008_09_01_archive.
html
Hedendaags collectieve binnenhof. Eigen productie
Sternhochhäuser Siemenssiedlung. Bekeken Maart 30, 2014 op site: 
http://www.german-architects.com/de/projects/27479_3_Siemens_
Sternhaus_Muenchen
Overzichtskaart omgeving Siemenssiedlung. Eigen productie
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4.67
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4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74

4.75

Uitsnede Siemenssiedlung, schaal 1:3000 Eigen productie. 
Derde woontoren door Steidle + Partner. Eigen productie
Strokenbebouwing Siemensseidlung. Bekeken Maart 30, 2014 op 
site: http://www.dai.org/oeffentlichkeitsarbeit/baukultur/beitraege/430-
denkmalkultur
Loggia van appartement in woontoren. Bekeken Maart 30, 2014 op 
site: http://www.architekten24.de/projekt/sternhochhaus-muenchen/
uebersicht/7315/index.html
Analyse massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse Contra-massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse ruimtelijk gebruik, schaal 1:3000. Eigen productie
Woontoren Steidle + Partner. Eigen productie
Ervaring van de openbare ruimte. Eigen productie
Overige twee woontorens. Eigen productie
Ervaring van de openbare ruimte. Eigen productie
Openbare ruimte grenzend aan de strokenbebouwing. Eigen 
productie
Ervaring van de openbare ruimte. Eigen productie
Gevel voorzijde gebouw, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
Gevel achterzijde gebouw, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
Deel van de gevel aan de openbare ruimte, schaal 1:200. Eigen 
productie
Collectieve ontsluiting, schaal 1:200. Eigen productie
Standaard plattegronden, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse toegankelijkheid, schaal 1:500. Eigen productie
Overzichtskaart omgeving Theresienhöhe. Eigen productie
Uitsnede Theresienhöhe, schaal 1:5000. Eigen productie
Woningen aan het einde van het ‘Bahntrasse’. Eigen productie
Wohnturm Theresienhöhe. Bekeken April 1, 2014 op site: https://www.
flickr.com/photos/27838417@N03/7907308676
Wohnhäuser Esplanade. Eigen productie
Woningen aan het begin van het ‘Bahntrasse’. Bekeken April 1, 2014 
op site: https://www.flickr.com/photos/daitozen/4555747133/
Uitsnede zuidelijk deel Theresienhöhe, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse contra-massa, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:3000. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:3000. Eigen productie
Weergave ontsluitings- en private gebieden volgens ontwerp. Bron: 
Architekturspaziergang 2010, van architekturforum-dachau.de, 
bekeken Februari 27, 2014
Ontsluitingsstructuur van gearceerde deel. Eigen productie

Analyse ruimtelijk gebruik, schaal 1:3000. Eigen productie
Openbare wijkontsluiting. Eigen productie
Ervaring openbare wijkontsluiting. Eigen productie
Openbare ruimte. Eigen productie
Ervaring openbare ruimte. Eigen productie
Openbare ontsluitingsruimte. Eigen productie
Ervaring ontsluitingsruimte. Eigen productie
Ervaring ontsluitingsruimte. Eigen productie
Openbare ontsluitingsruimte. Eigen productie
Ervaring private achterruimte. Eigen productie
Private achterruimte. Eigen productie
Ervaring openbare ruimte ‘Bahntrasse’. Eigen productie
Openbare ruimte ‘Bahntrasse’. Eigen productie
Oost gevel, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
West gevel, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
Zuid gevel, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
Noord gevel, schaal 1:500. Eigen productie
Overzicht van afgebeelde gevel. Eigen productie
Standaard plattegronden, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse toegankelijkheid, schaal 1:500. Eigen productie
Standaard plattegronden, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse functieverdeling, schaal 1:500. Eigen productie
Analyse ontsluiting, schaal 1:500. Eigen productie
Deel van de gevel aan de openbare ontsluitingsruimte, schaal 1:200. 
Eigen productie
Collectieve ontsluiting, schaal 1:200. Eigen productie

Inkadering Theresienhöhe, schaal 1:5000. Eigen productie
Grid met bebouwing, schaal 1:10.000. Eigen productie
Grid, schaal 1:10.000. Eigen productie
Grid met omgeving, schaal 1:10.000. Eigen productie
Primaire ontsluiting, schaal 1:10.000. Eigen productie
Secundaire wijkontsluiting, schaal 1:10.000. Eigen productie
Tertiaire ontsluiting, schaal 1:10.000. Eigen productie
Ontsluitingsstructuur, schaal 1:10.000. Eigen productie
Eerste uitwerking masterplan, schaal 1:10.000. Bron: 
Architekturspaziergang 2010, van architekturforum-dachau.de, 
bekeken Februari 27, 2014
Masterplan 2001, Steidle und Partner, schaal 1:10.000 Bron: 
Architekturspaziergang 2010, van architekturforum-dachau.de, 
bekeken Februari 27, 2014
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Hoofdstuk 5: Het ontwerp
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Volumes bouwblok wettbewerb. Eigen productie gebaseerd op 
bron: Architekturspaziergang 2010, van architekturforum-dachau.de, 
bekeken Februari 27, 2014
Volumes bouwblok nieuw ontwerp. Eigen productie
Functie invullingen. Eigen productie
Stedenbouwkundig ontwerp 1:3000. Eigen productie
Stedenbouwkundige maquette. Eigen productie
Stedenbouwkundige maquette. Eigen productie
Standaard blok. Eigen productie
Kromming. Eigen productie
Verlaging van verschillende vleugels. Eigen productie
Gehele blok 1m verhogen. Eigen productie
Optimale interactie door terug liggende doorlopende balkons. Eigen 
productie
Open naar collectieve ruimte, gesloten  naar openbare ruimte. Eigen 
productie
Perspectief van het ontwerp. Eigen productie
Begane grond, schaal: 1:500. Eigen productie
1e verdieping, schaal: 1:500. Eigen productie
3e verdieping, schaal: 1:500. Eigen productie
Zicht vanaf het balkon. Eigen productie
Maisonnette woning, schaal 1:200. Eigen productie
Twee kamer appartement grenzend aan balkon, schaal 1:200. Eigen 
productie
Woning grenzend aan kantoorgedeelte, schaal 1:200. Eigen productie
Atelierwoning, schaal 1:200. Eigen productie
Tweekamerappartement driespanner, schaal 1:200. Eigen productie
Constructie schema. Eigen productie
2e verdieping, schaal: 1:200. Eigen productie
Vier kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
Vier kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
Twee kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
3e verdieping, schaal 1:200. Eigen productie
Studio appartement, schaal 1:200. Eigen productie
Drie kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
4e verdieping, schaal 1:200. Eigen productie
Drie kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
Twee kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
Twee kamerapp, schaal 1:200. Eigen productie
Indeling  begane grond kantoor, schaal 1:200. Eigen productie
Flexibele indeling  kantoor naar wonen, schaal 1:200. Eigen productie
Weergave vanaf het balkon aan het collectieve binnenhof. Eigen 
productie
Gevel buitenzijde van het blok, schaal 1:400. Eigen productie
Gevel grenzend aan de straat, schaal 1:400. Eigen productie
Gevel aan het binnenhof, schaal 1:400. Eigen productie
Entree kantoor, schaal 1:100. Eigen productie
Entree aan voetgangers straat, schaal 1:100. Eigen productie
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5.58
5.59
5.60
5.61
5.62

Entree aan het binnenhof, schaal 1:100. Eigen productie
Gevel buitenzijde. Eigen productie
Doorsnede AA, schaal 1:200. Eigen productie
Doorsnede BB, schaal 1:200. Eigen productie
Doorsnede gevel grenzend aan binnenhof, schaal 1:50. Eigen 
productie
Gevel grenzend aan het binnenhof, schaal 1:50. Eigen productie
Doorsnede gevel buitenzijde woonblok, schaal 1:50. Eigen productie
Gevel buitenzijde woonblok, schaal 1:50. Eigen productie
Zicht over de voetgangers straat. Eigen productie
Zicht vanaf het collectieve binnenhof. Eigen productie
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Ein neuer Schritt zum bezahlbaren Wohnen




