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Dit afstudeerverslag is tot stand gekomen binnen het atelier ‘München reconstructed’ aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. In oktober 2013 zijn dertien studenten begonnen 
met de analyse van de stadsplattegrond van München (Duitsland, deelstaat Beieren) 
door middel van zogenaamde ‘Schwarzplänen’. Dit zijn kaarten van de stadsplattegrond 
waarbij de bebouwing volledig zwart getekend is. Een serie van deze tekeningen geeft 
het groeiproces van het stadslichaam weer en maakt een interpretatie van de stad op 
morfologisch niveau mogelijk. Parallel daaraan werd de geschiedenis van de stad bekeken, 
op zoek naar antwoorden op de vraag wat de groei van de stad nu stuurt.

Tijdens het proces van tekenen van de wijk Nymphenburg-Neuhausen bleek het daarin 
liggende slot Schloss Nymphenburg zich te gedragen als Primair Element uit de theorie 
van Aldo Rossi. Hij beschrijft het als een gebouw(complex) dat zich kenmerkt door een 
langdurige aanwezigheid in de stad en een katalytisch effect heeft op de verstedelijking. 
Door mijn persoonlijke interesse voor architectuurtheorie uit de jaren ‘60 en ‘70 
ben ik verder gaan zoeken in de theorie naar aansluitende architectuurtheoriën. 
Composiete architectuur, afkomstig uit architectuurtheorie Collage City uit de jaren 
‘70, bleek een interresante link te hebben met deze Primaire Elementen. Een composiet 
is een gebouwsoort (een echte typologie is het niet) die zich kenmerkt door dubbele 
leesbaarheid zowel als object en als textuur. Daarnaast spelen composieten een rol in 
stedelijke sequenties en/of creëren ze binnenwerelden. Ze vormen een hybride tussen 
primaire elementen en stedelijk weefsel, en profiteren van beide structuren.

De potentie van de onderzochte composiete architectuur is getest op een locatie achter 
Schloss Nymphenburg. Na analyse bleek dat er achter het slot zich terrein bevond dat 
de ordenende werking van dit Primair Element niet leek te voelen. Er ligt hier een leeg 
terrein tussen verschillende structuren in. Het maken van een nieuw Primair Element 
lag hier niet voor de hand, het zou eerder een ‘sluitstuk’ moeten zijn dat de leegte in het 
weefsel vult, en tegelijkertijd ook structuur aanbrengt voor omliggende kavels. Dit is 
uiteindelijk de ontwerpopgave geworden.
De combinatie van behoefte aan een sluitstuk en een leegte tussen verschillende 
structuren is gebruikt als testcase voor de composiete architectuur. Woningen en een 
museum zijn gecombineerd tot een gebouwcomplex dat zich voegt in het bestaande 
weefsel, maar het ook van nieuwe betekenis en structuur voorziet.

VOORWOORD



12



13

SAMENVATTING

Tijdens het proces van tekenen van het Schwarzplan van de wijk Nymphen-
burg-Neuhausen bleek het daarin liggende slot Schloss Nymphenburg zich te gedragen 
als Primair Element, een gebouw(complex) dat zich kenmerkt door een langdurige 
aanwezigheid in de stad en een katalytisch effect heeft op de verstedelijking.
Composiete architectuur, afkomstig uit architectuurtheorie Collage City, bleek 
een interresante voorbeeld te zijn van een Primaire Element. Een composiet is een 
gebouwsoort die zich kenmerkt door een dubbele leesbaarheid zowel als object en als 
textuur. Daarnaast spelen composieten een rol in stedelijke sequenties en/of creëren ze 
binnenwerelden. Ze vormen een hybride tussen primaire elementen en stedelijk weefsel, 
en profiteren van beide structuren.
Er zijn vier casussen geanalyseerd. Hieruit bleek dat de composieten geen echte typologie 
zijn, maar dat de gebouwen wel te classificeren waren naar de volgende eigenschappen:
1. Ze creëren ruimtelijke sequenties, hetzij stedelijk hetzij intern.
2. Ze maken gebruik van objecten in de massa ten behoeve van ruimtelijke sequentie 
danwel ordening van ruimte.
3. Gebouwmassa is in principe ondergeschikt aan de geometrie van de ruimte.
De potentie van de onderzochte composiete architectuur is getest op een locatie achter 
Schloss Nymphenburg. Na analyse bleek dat er voor het Schloss zich terrein bevond 
waar de ordenende werking van dit Primair Element niet werkzaam was, doordat er 
een monumentaal ensemble van Kavaliershuizen tussen lag. Dwars daar doorheen loopt 
het Biedersteiner Kanaal dat Nymphenburg met Olympiapark verbindt. Deze as is als 
uitgangspunt genomen in het ontwerp: het ontwerp ontleent er richting aan. Tevens is 
het kanaal opgenomen in een nieuwe stedelijke Corridor die Nymphenburg met de straat 
verbindt. Daarmee is een start gemaakt met het opwaarderen van deze as.
Aan deze Corridor ligt een leeg terrein tussen verschillende structuren in, horend bij 
een porseleinfabrikant. Het maken van een nieuw Primair Element lag hier niet voor de 
hand, het moest een ‘sluitstuk’ zijn dat de leegte in het weefsel vult, en tegelijkertijd ook 
structuur aanbrengt voor omliggende kavels. 
De composiet is vormgegeven door stapsgewijze operaties, waarbij de typische 
eigenschappen van sequentie en objecten in acht genomen is.
Er is gebruik gemaakt van uitholling van massa voor het woondomein zodat een zo 
dichtbebouwd mogelijk complex onstond. Voor de begrenzing van de Corridor zijn juist 
langgerekte gebouwstructuren gebruikt vanwege het kleine kavel. Er is in deze composiet 
dus sprake van zowel stedelijke sequentie als interne sequentie, dat bleek de juiste 
combinatie voor het creëren van een woondomein met een museum aan de Corridor. 
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BEGRIPPENKADER

Architectuurtheoretisch:

Primair element: elementen die in staat zijn tot het versnellen van het 
proces van verstedelijking in een stad. Ze kenmerken zich door een 
langdurige aanwezigheid in het stedelijk weefsel, onder wisselend gebruik. 
Onder andere monumenten. 
Uit: The Architecture Of The City, p.87 

Woongebieden: de woningen die stad maken, de kleinste bouwstenen. Ze 
kenmerken zich door een vluchtiger bestaan en transformeren snel. Samen 
creëren de woningen een textuur waarin de primaire elementen bestaan. 
Uit: The Architecture Of The City, p.71

Textuur: “de deugd van de traditionele stad: de solide en continue textuur 
van gebouwen geeft energie aan zijn inverse, de specifieke ruimte, de straat 
en het plein die werken als publiek ventiel en die een leesbare structuur 
geeft. “
Uit: Collage City p.63 (Vrij vertaald)
Het gaat dus om het omsluiten van ruimte door gebouwen, op danige 
wijze dat de ruimte een specifieke leesbare vorm krijgt. 

Rationalisme: Architectuur wordt opgevat als zelfstandige discipline, 
gereguleerd door eigen principes en normen. Middels analyse en 
ontwerpen kan dieper inzicht gekregen worden in deze principes en 
normen. 
Uit: De Logische Constructie Van De Architectuur

Analytisch:
Stadtkörper: ”the relation of the physical shape of the city and its image, as 
an aesthetic phenomenom as well as being a livable place”
Van: Fritz Neumeyer, lezing Dortmund.

Morfologie: in het algemeen vormleer, hier wordt dit geanalyseerd in de 
stadsplattegrond in drie lagen: wegenstructuur, verkaveling en gebouwen.

Typologie: de leer van gebouwtypen en hun genese, evolutie en 
transformatie in de tijd.
Uit: reader Architectuur En De Stad 2013, TU\e

Het vocabulair 

binnen 

architectonisch 

onderzoek heeft 

nog altijd geen 

heldere definities 

van gehanteerde 

begrippen. 

De voor deze 

thesis specifieke 

begrippen zijn  

gedefinieerd.
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INLEIDING

Vooronderzoek Master Project 3( M3)
Het onderzoeksgebied van het afstudeeratelier ‘München reconstructed’ is de stad 
München (deelstaat Beieren, Duitsland). De belangrijkste vraag waar antwoord 
op gezocht werd, is hoe de vorm van de stad in de loop der tijd tot stand gekomen 
is. Hiervoor is een collectie van kaarten geproduceerd die de ontwikkeling van de 
bebouwing in de stad expliciet zichtbaar maakt. Parallel daaraan is onderzocht hoe deze 
ontwikkeling tot stand kwam en welke gevolgen dit had voor hoe we de stad nu ervaren
München heeft een historische binnenstad waarvan vele bezoekers wellicht niet beseffen 
dat deze bijna volledig herbouwd is na de oorlog. De oude binnenstad is in veel gevallen 
nieuwer dan de periferie. De stad is namelijk zwaar gebombardeerd in de Tweede 
Wereldoorlog, net als veel andere Duitse steden. Waar andere steden echter een kans 
zagen om de herinneringen van de oorlog uit te wissen, koos München voor een geheel 
andere manier van wederopbouw. Er werd niet letterlijk gereconstrueerd, maar er 
ontstond ook geen totale revisie in de vorm van de stad. De stadsplattegrond, gevormd 
door economische, politieke en sociaal-culturele factoren in opeenvolgende tijdslagen, 
werd gebruikt als leidraad bij de wederopbouw om zo het beeld van de stad te herstellen.
Om grip te krijgen op de complexe invloed van deze factoren op de stadsplattegrond is er 
in dit onderzoek gekozen voor een tweeledige methode.
De eerste manier gaat uit van een chronologische aanpak, waarin de ontwikkeling van 
het stedelijk weefsel aan de hand van zeven hoofdstukken wordt beschreven. Hierin 
worden zeven ontwikkelingsperiodes in de geschiedenis van München behandeld, 
die de totstandkoming van de stad beschrijven aan de hand van de destijds aanwezige 
architectonische, politieke, economische, maatschappelijke en topografische invloeden. 
Deze indeling is gedurende het vooronderzoek tot stand gekomen en beschrijft ach-
tereenvolgens: Die strategische Landschaft, Königszeit, Gründerzeit, Zwischen den 
Kriegen, Wiederaufbau, die fröhlige Spielen en als laatste Krisen und Konsolidierung. De 
geproduceerde groeikaarten die de ontwikkeling van de stadsplattegrond in kaart brengen 
vormden het uitgangspunt voor het onderzoek.
De andere aanpak beschrijft de stad aan de hand van zeven overkoepelende thema’s die 
niet in één enkele periode te duiden zijn, namelijk: Sakralbauten, Wissenschaft, Kunst 
und Kultur, Grün in München, Wasser, Verkehr und Infrastruktur en Stadtplanung seit 
1890. Deze zeven thema’s zijn op hun beurt weer globaal in te delen in vier categorieën 
bestaande uit topografische, politieke, economische, en maatschappelijke factoren.
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De stadsontwikkeling is uiteindelijk, als conclusie, geabstraheerd tot vier karakteristie-
ke fases. Voor de complete conclusies verwijs ik naar het groepsonderzoek München 
reconstructed

Individueel onderzoek
Na het groepsfase heeft er een individueel onderzoek plaatsgevonden dat het 
hoofdonderwerp van deze thesis vormt. Tijdens het proces van tekenen van de stadsont-
wikkeling bleek Schloss Nymphenburg zich te gedragen als structurerend element in de 
stad. De kanalen van het slot en bijhorende symmetrie-as ordenen de wijk. Vervolgens 
is bekeken welke rol het slot precies gespeeld heeft in de stadsgeschiedenis en in de 
ontwikkeling van de wijk
Als gevolg daarvan rees de vraag of dit een ‘Primair Element’ genoemd zou kunnen 
worden. Het Primair Element is afkomstig uit de theorie van Aldo Rossi ‘L’Architettura 

Fase 1. Het Strategisch Landschap

Fase 3. Groei langs de Stadscorridoren Fase 4. Massa versus Leegte

Fase 2. Koninklijke Stadsplanning
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della Citta’*, waarin hij zijn visie op het fenomeen stad uiteenzet. 
Door mijn persoonlijke interesse voor architectuurtheorie uit de jaren ‘60 en ‘70 ben ik 
verder gaan zoeken in de theorie naar aansluitende architectuurtheoriën. Composiete 
architectuur, afkomstig uit architectuurtheorie Collage City uit de jaren ‘70, bleek 
een interessante link te hebben met deze Primaire Elementen. Een composiet is een 
gebouwsoort die zich kenmerkt door dubbele leesbaarheid zowel als object en als 
textuur. Daarnaast spelen composieten een rol in stedelijke sequenties en/of creëren ze 
binnenwerelden. Ze vormen een hybride tussen primaire elementen en stedelijk weefsel, 
en profiteren van beide structuren.
Na onderzoek bleek dat er achter het slot zich terrein bevond dat de ordenende 
werking van dit primair element niet leek te voelen.  Er ligt hier een leeg terrein tussen 
verschillende structuren in. Het maken van een nieuw Primair Element lag hier niet 
voor de hand, het zou eerder een ‘sluitstuk’ moeten zijn dat de leegte in het weefsel vult, 
en tegelijkertijd ook structuur aanbrengt voor omliggende kavels. Dit is uiteindelijk de 
ontwerpopgave geworden.

Structuur verslag
In Hoofdstuk I wordt de wijk rondom slot Nymphenburg geanalyseerd, met als 
belangrijkste vraag welke rol het slot heeft gespeeld in de ontwikkeling van de wijk. Uit 
de analyses zal blijken dat het een structurerende en katalytische werking op de stads-
ontwikkeling had. Hierin wordt het ‘Primair Element’ uit Aldo Rossi’s theorie ‘The 
Architecture Of The City’ herkent. 
In Hoofdstuk II wordt de definitie en werking van het Primair Element van Rossi 
uitgelegd, en verder verrijkt door het in de context van architectuurtheorie in de jaren 
‘60 en ‘70 te plaatsen. Tussen een drietal postmoderne theorieen worden dwarsverbanden 
gevonden die ertoe leiden dat de zogenaamde composiete gebouwen uit Collage City 
ondergebracht worden in de definitie van de Primaire Elementen.
In Hoofdstuk III wordt de collage van Hans Kollhoff ‘The City of Composite Presence’ 
gedeconstrueert en delen ervan worden als casestudy gebruikt. Vier composiete 
gebouwen worden typomorfologisch geanalyseerd om het gedrag en de karakteristieken 
van het type te ontrafelen. 
In Hoofdstuk IV wordt het type uitgetest op een locatie in Nymphenburg achter het 
slot, waar de structurerende werking ervan niet merkbaar is. De ontwerpstappen worden 
toegelicht en het architectonische project dat daaruit volgt wordt toegelicht. 

* In het Engels vertaald 

naar:

The Architecture Of The 

City
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Ansichtkaart:

‘Das Alte 

München

Marienplatz mit 

dem Rathaus um 

1930’

Gekocht tijdens 

eerste bezoek 

aan München, 

November 2013
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Visie: continuïteit
De vernietigende gevolgen van de bombardementen in München waren het belangrijkste 
referentiepunt tijdens het gezamelijke onderzoek naar de stadsontwikkeling. Een 
van de belangrijkste vragen was in feite ‘hoe ontwikkelde de stad zich tot aan de 
bombardementen?’ en ‘waarom is de stad op deze wijze herbouwd?’.  
De bombardementen zorgden, hoe tragisch ook, voor een interessante ontwikkeling door 
de continuïteit van de stadsontwikkeling op ontwrichtende wijze te onderbreken. In veel 
Duitse steden werd deze reset aangegrepen om een nieuwe start te maken.
Het weiterbauen aan München kenmerkt zich juist door de hoge mate van continuïteit 
in de ontwikkeling: het bestaande vormde een belangrijk uitgangspunt tijdens de 
wederopbouw. Daaraan lagen zowel ideologische als praktische redenen ten grondslag. 
Dat maakt van München een ideaal laboratorium om ontwerpmethodieken te testen die 
zich niet concentreren op totale vernieuwing, maar op een ambachtelijk* doorbouwen op  
bestaande structuren en kwaliteiten. Dat is de rode draad door deze thesis, het onderzoek 
is gericht op het begrijpen van bestaande structureren en kwaliteiten om die in te zetten 
in het ontwerpproces

Alte Pinakothek

Hans Döllgast

1957

Weiterbauen

Without copying 

one single 

architectural 

element the 

fill-in of the 

facade avoids the 

literal and aims at 

the intentional, 

leaving the 

fracture visible.

Uit: aankondiging 

Afstudeeratelier 

Munchen 

reconstructed

Volgens Vittorio 

Lampugnani kenmerkt 

ambacht zich door 

het ‘werk voor 

werk iets voor 

zichzelf opbouwen’ 

en ‘het vraagt om 

continuïteit’

OASE 92
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 1 Analyse: de rol van Schloss Nymphenburg

Welke rol heeft het Schloss Nymphenburg gespeeld in de vorming van het Nymphenburg-Neuhausen?

1
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1.1  De wijk Nymphenburg-Neuhausen

Studiegebied
In het vooronderzoek is de stadsplattegrond in verschillende fragmenten uitgetekend. De 
wijk Nymphenburg-Neuhausen lag in een van deze fragmenten. Alvorens de rol van het 
Schloss Nymphenburg te bespreken zal eerst de omliggende wijk zelf beschreven worden. 
De wijk Nymphenburg-Neuhausen ligt ingesloten tussen het spoor en de 
Dachauerstraße. De Dachauerstraße is een weg die de oude kern van München verbindt 
met Dachau. Deze weg begrenst de wijk in oostelijk en noordelijke richting.
Het spoor, een van de eerste verbindingen vanuit München, loopt naar Augsburg en 
vertakt ook nog noordelijk naar Dachau. Hierdoor wordt de wijk in het zuiden en westen 
begrensd. 
Dit is het kader waarbinnen het stadslichaam zich bevindt. Binnen dit kader is een 
overgang te zien van een bouwblokken structuur naar een open verkaveling. Er 
botsen twee stedelijke patronen op elkaar.  Hoe heeft het stadslichaam zich plaatselijk 
ontwikkeld?

10
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Nymphenburg-Neuhausen

Centrum München

Stadslichaam, van het 

Duitse Stadtkörper: 

”de relatie tussen de 

fysieke vorm van de 

stad en haar beeld, 

zowel als esthetisch 

fenomeen en leefbare 

plek”

Prof. Dr. Fritz 

Neumeyer, 

Lezing

voorjaarsakademie

Dortmund
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Het stadslichaam groeit in de 19e eeuw langs drie radiale straten: de Dachauerstraße, de 
Nymphenburger Straße en de Arnulfstraße. De bouwblokken uit de stadskern groeien 
hierlangs richting Schloß Nymphenburg. Begin twintigste eeuw beginnen villawijken 
zich rondom het Schloßgartenkanal te vormen. Deze systemen van open verkaveling en 
gesloten bouwblokken botsen aan de Landsberger Allee.

In dit geval is dat het Schloß Nymphenburg en twee bijbehorende kanalen. De kanalen 
brengen structuur aan in het gebied: de kavels en wegen ondervinden er ordening van. 
Het is een aftakking van de Würm, een rivier die ten westen van München stroomt. 
Het meest zichtbaar in de stad is het Schloßgartenkanal. Het kanaal werd aangelegd in 
het landschap buiten de stadskern. In deze vorm heeft het kanaal de tijd doorstaan. Langs 
het kanaal staan rijen met bomen die wegen aan weerszijden van het kanaal begeleiden: 
de Nördliche en Südliche Auffahrtsallee. Dit was bedoeld als grootse entree voor schloß 
Nymphenburg. 

fig. 1. Stadslichaam 

Nymphenburg-Neuhausen 

2013 De drie radialen 

met rood aangegeven.

fig. 2.  deel 

historische kaart  

rond Nymphenburg

fig. 3.  Waisenhaus 

en vijver.
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studiegebied: begrensd door spoor, Dachauerstraße en 
Schloss Nymphenburg
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Tegenwoordig ligt er een klein monumentje aan de vijver die het 
kanaal beeindigd, en daarachter een groots monumentaal gebouw: het 
Waisenhaus. Dit is beschadigd geraakt in de oorlog, de bij de herbouw 
ervan is het afsluiten van de as die ontstaat door het kanaal niet geheel recht 
aangedaan. 

Minder zichtbaar is het Nymphenburg Biedersteiner Kanal. Het kanaal 
loopt vanaf de vijvers van het slot, dat aangesloten is op de rivier de Würm, 
richting de Olympiasee. Dit meer ligt in het Olympiapark dat aangelegd 
werd als terrein voor de Olympische Spelen van 1972. Het betreft dus een 
verbinding tussen twee belangrijke terreinen van de stad. 

Langs het kanaal lopen wegen aan twee kanten, de Kuglmüllerstraße en de 
Zamboninistraße. Een dichte rij bomen flankeert het kanaal waardoor deze 
niet meer zichtbaar is in het straatbeeld. Enkel waar het kanaal overkluisd is 
maken hekwerken duidelijk dat er een kanaal tusen de bomen ligt.

fig. 4. L: Historische 
foto Waisenhaus

fig. 5. R: huidige staat

fig. 6. Biedersteiner 
Kanaal 
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Deze twee kanalen werken als assen in het stedelijk weefsel van de wijk Nymphen-
burg-Neuhausen: de bebouwing ontleent er richting aan. Daarnaast spannen ze ook nog 
transversale ringen op waarmee de gehele wijk structuur krijgt. 

Door de nu volgende ontwikkelingskaarten te bestuderen lettend op deze twee kanalen 
wordt het belang van deze duidelijk.

Würm

Nymphenburg

Olympiasee

radiaal

 transversaal

fig. 7. Rivieren 
en wateren 
München

fig. 8. Assen en 
transversalen
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fig. 9. Stadsli-

chaam 1833

Laim

Gern

Nymphenburg

Neuhausen
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Maxvorstadt

Stadscentrum Munchen
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Legenda 1808-1833

Bebouwing 1808

Bebouwing 1833
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Legenda 1833-1858

Bebouwing 1833

Bebouwing 1858
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Legenda 1858-1883

Bebouwing 1858

Bebouwing 1883
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Legenda 1888-1908

Bebouwing 1888

Bebouwing 1908
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Legenda 1908-1933

Bebouwing 1908

Bebouwing 1933



40



41

Legenda 1933-1958

Bebouwing 1933

Bebouwing 1958
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Legenda 1958-2013

Bebouwing 1958

Bebouwing 2013
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1.2 Schloss Nymphenburg

De kanalen vinden hun oorsprong in het Schloß Nymphenburg. Het 
Schloßgartenkanal ligt op de symmetrie-as van het hoofdvolume van het 
slot en brengt de invloed van het slot in stedebouwkundig en architect-
onisch opzicht diep de wijk in. Door bruggen over het kanaal (zie foto) 
wordt het slot van verre zichtbaar.
De bouw van Schloß Nymphenburg begon in 1664 met het centrale 
volume. Het werd gebouwd voor prinses Maria Henriette Adelaide als huis 
buiten München. Vele koningen en keizers bouwen verder aan het paleis, 
waarvan later ook weer delen afgebroken werden. 
Een belangrijke stap was die van keizer Max III Joseph, die enkel het 
interieur wijzigde en de tuin uitbreidde, maar vooral de porceleinproductie 
een boost gaf. Dit porcelein begon bekender te worden dan het paleis zelf 
en was bedoeld om de overheidsfinancieen op orde te brengen.

fig. 10. Schloß 

Nymphenburg, gezien 

vanaf Schloßgarten-

kanal.
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Hoe brengt schloß Nymphenburg structuur aan in de wijk?
De vijver en kanalen brengen ordering aan in het weefsel. Vanuit de vijver 
ordenen radialen het zogenaamde Schloßrondell: een serie Kavaliershäuser 
verbonden door een tuinmuur. De bouw begon in 1728 met de fundering 
van het meest zuidelijke Kavaliershaus. 
Keizer Karl Albrecht starte deze ontwikkeling als onderdeel van een groter 
plan: er moest een satelietstad ontstaan genaamd ‘Karlstadt’ waarin Schloß 
Nymphenburg centraal lag. Hij vernoemde de satelietstad naar zichzelf, 
en trachtte er een succes van te maken door belastingvoordelen te geven 
aan toekomstige inwoners. Het voorbeeld voor Karlstadt was destijds 
Karlsruhe. Schloß Nymphenburg zou het midden moeten vormen. Het 
kanaal zou de hoofdas van de nieuwe stad zijn. Aan beide zijdes van het 
kanaal zouden huizen komen, naar voorbeeld van hofarchitect Effner als 
een eenheid ontworpen.1

Het lag destijds te ver uit het centrum, waardoor er geen stedelijk 
ontwikkeling plaats vond. Het zou nog eeuwen duren tot de bebouwing 
van de stadskern het slot bereikt.
Het complex bestaat uit een centraal volume met symmetrische zijhoven. 
Daartegenover ligt een wand die een halve cirkel beschrijft en zo de 
tussenruimte inkadert. Onderdeel van deze wand is een serie van 
monumentale huizen. Samen heet dit ensemble de Schlossrondell. Vanuit 
het centrum is er een radiale ordening die de Schlossrondell ordent. 

 

fig. 11. Ordening 

Schloß Nymphenburg

1. Klaus G. Förg, 

2004, Schloss 

Nymphenburg,  

Munchen :  

Rosenheimer 

Verlagshaus
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fig. 12. Lucht-

beeld 1895

Schematische 

weergave

Nymphenburg en 

Schloss Rondell
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Welke rol heeft het Schloss Nymphenburg gespeeld in de vorming van de wijk Nymp-
henburg-Neuhausen? Het slot werd gebouwd in een nog verder vrij leeg landschap. De 
grote van het complex en de expressie van de Monarchie maken het tot een dominant 
element in de stad. Uit de huidige stad is af te lezen hoe het gegroeid is binnen de 
structuur die het slot aanbracht in het lege landschap. Daarnaast werd de verstedelijking 
rond het slot met financiele prikkels  versterkt. Het speelde een beslissende rol in de ver-
stedelijking van de wijk Nymphenburg-Neuhausen.

In deze eigenschappen wordt de omschrijving van het Primair Element herkent. 
Aldo Rossi omschrijft de Primaire Elementen in zijn architectuurtheorie uit 1966: 
L’Architettura della Città. Met behulp van deze theorie zal dieper gezocht worden naar 
antwoord op de vraag hoe met Primaire Elementen moet worden omgegaan in een 
toekomstige architectonische interventie in de wijk.

1.3 CONCLUSIE
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2 Theoretische Verdieping

I: Hoe moet met het Primair Element worden omgegaan bij toekomstige architectonische interventies?

II: Zijn er aansluitende archituurtheorien die de relatie tussen primair en secundair nog beter kunnen duiden?

2
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I: Hoe moet met het Primair Element worden omgegaan bij toekomstige architectonische interventies?

Om de werking van het slot beter te begrijpen wordt de theorie van Aldo Rossi gebruikt 
als theoretische referentiekader. Zijn theorie schreef hij in jaren ‘60, een productieve 
tijdsperiode in de architectuurtheorie. Die wordt tevens als context in beschouwing 
genomen.

Rossi
Aldo Rossi, geboren in Milaan in 1931, studeerde vlak na de oorlog aan de Milan 
Polytechnic. Al zeven jaar na zijn diploma, op zijn vijfendertigste, publiceerde hij 
L’Architettura della Città. In het boek, ondertussen een standaardwerk te noemen, 
behandelt Rossi zijn visie op het fenomeen stad. Na deze publicatie wijkt Rossi uit 
naar Zwitserland: tussen 1972 en 1975 gaf Rossi les aan de Eidgenossische Technische 
Hochschule (ETH)in Zürich. 
Zijn vertrek naar Zürich was niet geheel vrijwillig. Rossi’s positie in op de linkervleugel 
van het politieke landschap leidde tot een verbanning uit Italië: het was hem vier jaar 
lang niet toegestaan onderwijs te geven. Niet geheel ontoevallig werd in die periode, 
1975 om precies te zijn, L’Architettura della Città vertaald naar het Duits: Die 
Architektur der Stadt. 
Rossi’s aankomst aan de ETH had ‘een traumatisch effect’ op de generatie van Jacques 
Herzog, Pierre de Meuron, Roger Diener, Marcel Meili bij hun vorming tot architect.2 
Rossi pleitte er voor een autonome architectuur, wat geheel inging tegen de tendenzen 
om architecten op te leiden tot ‘politically engagned agents’. Zijn post-moderne ideeen 
te laten landen in het architectuuronderwijs ging niet geheel vloeiend. 
In 1975 werd het hem weer toegestaan onderwijs te geven in Italië, en hij werd gevraagd 
naar Venetië te komen om daar an de IAUV les te geven. Een jaar later in 1976 gaf hij 
ook les aan Cornell.
De jaren tachtig waren voor Rossi productief, hij won diverse ontwerpcompetities en 
had zo de kans zijn theorie uit te testen met ontwerpen. Het ontwerpen op basis van 
een stevig theoretisch fundament zou er toe leiden dat hij in 1990 de Pritzker Prize, een 
soort nobelprijs voor architecten, won. 

L’Architettura della Città
Rossi’s theorie betreft in de eerste plaats een leeswijze van de stad: “The city will be 

2.  Caruso, 

A. (2009). 

Whatever happened 

to analogue 

architecture. AA 

Files(59), 74-75.

fig. 13. omslag 

‘L’architettura 

della citta’

2.1  HET PRIMAIR ELEMENT
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seen as an architecture of different parts or components, these being principally the dwelling and 
the primary elements.” 3 De stad bestaat dus voor hem uit twee componenten: primaire 
elementen en woongebieden.  Het zijn elkaars tegenpolen. Hij komt daartoe door een 
theorie van polarisatie van Hans Paul Bahrdt uit Die Moderne Grossstadt: “[..] a city is 
a system in which all life, including daily life, reveals a tendency to polarize, to unfold in terms of 
social aggregrations which are either public or private.” 4 De stad heeft dus volgens Bahrdt een 
natuurlijk neiging tot splitsing in privaat en publiek. Deze splitsing herkent Rossi in de 
primaire elementen en de woongebieden: publieke gebouwen en private woningen. 
Samen vormen deze twee elementen het ‘urban artifact’, waarmee Rossi niet alleen de 
stad zelfs als kunstwerk (als in: een gigantisch door mensen gemaakt object) bedoeld maar 
ook haar geschiedenis, geografie, structuur en verbinding met het dagelijks leven. Dat is 
oorspronkelijk betekenis van het Italiaanse ‘fatto urbano’ legt Rossi uit.

Verbonden met het verdeling in het publieke en private is de langdurige aanwezigheid van 
bepaalde elementen in het stadslichaam. Publieke gebouwen zijn over het algemeen een 
langer leven beschoren.  Het belang van permanentie zit in het DNA van het fenomeen 

stad verweven: haar raison d’être zit in haar continuiteit, het verleden is bepalend voor de 
huidige en toekomstige condities van de stad.5

De manifestatie van permanentie in het stadslichaam zijn voornamelijk de Primaire 
Elementen. Ze zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor ‘het beeld van de stad’ , 
doordat de vorm van de Primaire Elementen een over lange periode gelijk blijft. Vaak zijn 
ze al decennia, zo niet eeuwen, aanwezig in de stad. Soms spelen ze een doorslaggevende 

3.  Rossi, 

A. (1982). 

Architecture of the 

City. Cambridge: 

MIT Press.

4. Ibid 2, p86

5.  Ibid 2,p51

fig. 14. Alhambra, 

Granada, Spanje. 

Voorbeeld van een 

‘pathologisch’ 

primair element
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rol in het ontstaan van de stad, zoals bij paleizen.
Rossi verdeelt de Primaire Elementen verder onder in vitale en pathologische elementen. 
Als voorbeeld noemt hij het Pallazo della Ragione in Padua. Het heeft een permanent 
karakter, niet alleen de historische vorm is nog steeds ervaarbaar maar die vorm heeft ook 
verschillende functies in de loop der tijd in zich opgenomen. Het blijft daarmee de stad 
conditioneren en een ‘belangrijke urbane concentratie’.6 Het Alhambra in Granada is een 
voorbeeld van een pathologisch element: het staat geisoleerd en functioneert niet meer als 
stedelijk element, er kan ook niets meer aan toegevoegd worden. 
Rossi’s definitie van de Primaire Elementen schuurt dicht aan tegen die van 
monumenten. Rossi verklaart dit doordat volhardende stedelijke gebouwen vaak tot 
monument verklaard worden, ook omdat ze het zijn en het geheugen van de stad 
voorstellen. Opgemerkt moet wel worden dat permanentie niet alleen een eigenschap van 
monumenten is: straatpatronen en wegen hebben deze eigenschap ook, net als pleinen. 
Sommige hiervan kunnen dan ook als Primair Element worden aangemerkt. 
Typische eigenschap van Primaire Elementen is een katalytische werking: ze hebben 
de eigenschap de verstedelijking te versnellen danwel te vertragen. Het zijn vaak grote 
complexen in het stadslichaam, die als zwarte vlekken opvallen op de plattegrond van de 
stad. Ze zijn de uitzonderingen in de stad.
De woongebieden daarentegen zijn het substraat van de stad, de grote massa. Ze zijn in 
elke stad aanwezig, in elke stad wordt wel gewoond. Ze bedekken het grootste gedeelte 
van het stedelijk oppervlak en zijn zelden permanent, hun evolutie dient daarom 
volgens Rossi onderzocht te worden in samenhang met het gebied waar ze staan: het 
woongebied.7

Individuele woningen spelen nauwelijks een rol in de beleving van de stad, als collectief 
des te meer. Als ensemble kunnen we ze vaak wel voor de geest halen, het lukt meestal 
niet te focussen op één enkele woning. Ze vormen dus ‘de regel’ in de stad, en vormen 
een contrastmateriaal voor de primaire elementen.

Collectief Geheugen & identiteit
De identiteit van steden is nauw verbonden met hun geschiedenis en architectuur. 
Rossi omschrijft het als ‘de ziel van de stad’ die je terugvind in het onderscheidende 
en definierende karakter: het collectieve geheugen van de stad. Net als bij ons eigen 
geheugen is het gebonden aan plaatsen en objecten. Dit collectief geheugen speelt een 

6. Ibid 2, p59

7.  Rossi, 

A. (1982). 

Architecture of the 

City. Cambridge: 

MIT Press. p.61
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belangrijke rol in de transformatie van ruimte naar collectieve ruimte. Doordat we, 
collectief, een bepaalde waarde aan objecten hechten verankeren ze zich als preciese 
afbeeldingen in ons geheugen. 
De Primaire Elementen, en specifieker de monumenten die daaronder vallen, spelen een 
belangrijke rol bij de tot stand koming van zo’n collectieve beeld dat uiteindelijk aan de 
identiteit bijdraagt. De geschiedenis “spreekt via architectonische monumenten, die de 
expressie van macht zijn, of dat nu van de macht van de Staat of van religie betreft” 8 

Deelconclusie
Welke rol moeten Primaire Elementen spelen, nadat de rol in de verstedelij-
king grotendeels uitgespeeld is? Naast de katalytische werking structuren ze het 
stadslichaam en spelen ze een belangrijke rol in de identiteit van gebieden. Zaak is dus 
de Primaire Elementen in een studiegebied te identificeren en te begrijpen hoe ze het 
gebied structuren en welke rol ze in de identiteit spelen. In het geval van het Schloß 
Nymphenburg is vooral het structurerende aspect van het complex met haar assen van 
belang. Die kan helpen bij interventies om structuur te vinden.
De theorievorming over stad en stedelijke architectuur begint pas bij Rossi’s theorie, 
later volgt bijCollage City die het begrip Primair Element nog van diepere betekenis kan 
voorzien.  De historische periode van de jaren ’60 en ’70 in de theorie is als context 
genomen omdat er een aantal goed vergelijkbare theorieën geschreven zijn. De vraag 
hierbij is welke theorieën de relatie tussen Primair Element en woongebied nog verder 
kan duiden.

8. Rossi, 

A. (1982). 

Architecture of the 

City. Cambridge: 

MIT Press. p.131
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Postmoderne architectuurtheorieën
L’Architettura della Città behoorde tot de eerste echte postmoderne theorieën. 
Theorizing A New Agenda For Architecture An Anthology Of Architectural Theory 1965-1995 
8 waarin postmoderne architectuurtheorieen verzamelt zijn over onder andere typologie, 
historicisme, urbanisme, stijl, fenomenologie en tektoniek geeft een goed inzicht in de 
postmoderne architectuurtheorieën.
Het boek begint met een introductie van het postmodernisme in de architectuur. Als 
historische periode is het begin van het postmodernisme volgens Charles Jencks duidelijk 
gemarkeerd door de sloop van het Pruitt-Igoe appartementencomplex in Missouri in 
1972, het einde ervan is door het gebrek aan historische afstand niet zo duidelijk. De 

9. Nesbitt, K. 

(1996). Theorizing 

a New Agenda for 

Architecture:: 

An Anthology of 

Architectural 

Theory 1965 - 1995 

New York: Princeton 

Architectural 

Press.

fig. 15. Sloop 

van het Pruitt-Igoe 

Apartementencomplex

2.2 ARCHITECTUURTHEORIE IN DE JAREN ‘60 EN ‘70
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jaren ‘60 en ‘70 vormen een omslagpunt in de geschiedenis.
De jaren ’60 en ’70 waren productieve jaren voor de architectuurtheorie, die geka-
rakteriseerd wordt door ‘wonderbaarlijke publicaties van boeken en artikelen over de 
professionele crisis’.13 Twee instituten, in New York en Venetië, speelden hier een 
bijzondere rol in.  Doordat deze twee instituten zo sterk bijdroegen aan de theoretische 
discussies over architectuur trad er voor het eerst een institutionalisering van de theorie 
op. 
Het IAUS in Manhattan, geleid door Peter Eisenman, publiceerde onder andere 
Oppositions en October en een aantal boeken onder de vlag van Oppositions Books. 
Ondanks dat deze boekserie maar een kort leven beschoren was, had ze wel één 
belangrijk wapenfeit: The Architecture Of The City (Rossi, 1982), een vertaling van 
het in 1966 verschenen L’Architettura della Città (Rossi, 1966). Hierdoor kwam het 
Amerikaanse publiek in aanraking met Europese architectuurtheorie. 
Een belangrijke rol in de Europese architectuurtheorie in deze periode speelden de 
Italiaanse architecten, specifiek die in het architectuurinstituut van de universiteit van 
Venetië (IAUV). Aldo Rossi(1931-1997) en Vittorio Gregotti (1927) horen bij de 
zogenaamde Neo-Rationalisten die bekend staan als de ‘School of Venice’. Doordat ze 
actief waren in het onderwijs aan de IAUV, editors waren voor het architectuurtheo-
retische tijdschrift Casabella en actief deelnamen aan het publieke debat hadden ze veel 
invloed op het architectuurdiscourse.

10. Nesbitt, K. 

(1996). Theorizing 

a New Agenda for 
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Press.
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Kritiek op de Modernen
De kritiek op het modernisme lijkt in 1966 op een hoogtepunt: niet alleen verschijnt 
Rossi’s  L’Architettura della Città maar ook het fameuze Complexity and Contradiction 
in Architecture van Robert Venturi. Rossi’s theorie is niet uitgesproken kritisch op 
het modernisme, maar probeert eerder een andere zienswijze van de stad en haar 
architectuur te uiteen te zetten. Dat maakt het tot een prescriptieve theorie, die nieuwe 
oplossing brengt voor specifieke problemen. Venturi’s theorie is echter duidelijk een 
kritische theorie: het bekritiseert zeer uitgesproken het modernisme. Hij is daarin een 
van de eerste en Nesbitt schrijft aan hem het begin van de Amerikaanse kritiek op de 
Modernen, maar ook het herstellen van het historisch besef toe. 11

Hoewel Complexity and Contradiction niet veel met stadstheorie te maken heeft, maar 
eerder een echte architectuurtheorie is, introduceert Venturi wel voor deze thesis twee 
belangrijke begrippen: ambiguiteit en ‘both-and’. 
Complexity and Contradiction is een pleidooi voor een ‘inclusieve’ benadering, in 
tegenstelling tot wat Venturi het ‘reductionism’ noemt van de Modernen. Hij pleit voor 
een houding waarin niet enkel selectief bepaalde problemen behandelt worden. Zijn 
inclusieve benadering uit zich in begrippen als ‘both-and’, ‘ambiguity’, ‘more is not less’ 
en ‘difficult unity of inclusion’. Deze begrippen worden daarom toegelicht.

Ambiguiteit
Ambiguiteit betekent voor Venturi een verwarring in de perceptie van een object 
die ontstaat door de optelling van wat een beeld is en wat het lijkt. Om dit idee als 
argument in te zetten in de architectuur maakt Venturi de link naar de kunstwereld. Hij 
refereert naar de duitse kunstenaar Joseph Albers, die de discrepantie tussen ‘physical 
fact’ en ‘physical effect’ als tegenstelling aan de oorsprong van de kunst in het algemeen 
ziet. Venturi herkent dit ook in de literatuur, en vraagt zich daarom af waarom de 
architectuur (nog) geen ambiguiteit en complexiteit duldt. 11

Onder het modernisme waren complexiteit en ambiguiteit geen typische eigenschappen 
van de moderne architectuur: die trachtte juist zuiver en eenvoudig te zijn. Venturi 
claimt dat juist door het streven naar zuiverheid en eenvoud, zoals bijvoorbeeld Mies van 
der Rohe deed, resulteert in een architectuur die ‘sterk selectief was in welke problemen 
ze wilde oplossen’. Hij haalt daarvoor Paul Rudolf aan, die moderne architecten 
selectiviteit verwijt in hun keuze welke problemen op te lossen. “Mies for example makes 
wonderful buildings only because he ignores many aspects of a building”12

11. Nesbitt, K. 
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Ambiguiteit of dubbelzinnigheid in de architectuur komt voor Venturi vrij letterlijk. De 
voorbeelden die hij gebruikt betreffen dubbele leesbaarheden, zoals de plattegrond van 
Villa Savoye (is die vierkant of niet?) en Bernini’s pilaster op de Pallazo di Propaganda 
Fide (komen de pilaster naar voren in het vlak of zijn de panelen teruggezet?).  
Uiteindelijk leidt deze dubbele leesbaarheid tot een rijkheid aan betekenis, waar een 
enkele leesbaarheid eerder tot helderheid leidt. 

both-and
Het tweede begrip dat Venturi introduceert in zijn pleidooi is het fenomeen ‘both-and’: 
‘zowel - en’. Het both-and verschijnsel treedt door (schijnbare) tegenstellingen. Je 
kunt het herkennen aan een omschrijving waarbij meerdere eigenschappen gelijktijdig 
optreden: Villa Savoye is eenvoudig aan de buitenzijde, maar complex aan de 
binnenzijde. Het Tudorplan is symmetrisch maar ook assymmetrisch. both-and refereert 
dus naar de relatie tussen deel en geheel. In een deel mag een compromis gemaakt 
worden, ten gunste van het geheel (dat dan bijvoorbeeld symmetrisch blijft). “The 
decision for such valid compromises are one of the chief tasks of the architect”13

Venturi typeert de moderne architectuur als een ‘either-or’ architectuur: “een 

13. Venturi, R. 

(1969). Complexity and 

Contradiction. p.20
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Mies van der Rohe, 

1968
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ondersteuning is zelden een omsluiting, een muur is niet vervuild met opening maar is 
geheel van glas, programmatische funcites zijn overmatig gearticuleerd in verschillende 
gebouwvleugels of paviljoens.” Het is een eenduidige architectuur, die Venturi niet alleen 
als ‘saai’ typeert, maar vooral ook niet op het niveau van de moderne wetenschap en 
poezie, die allen complexiteit en contradictie accepteren.14

Historismus: de gemene deler
De begrippen die Venturi introduceert komen niet uit het niets, hij leidt ze af uit 
historische precedenten en onderbouwt zijn stelingen ermee. Zijn twee jarig verblijf 
in Rome aan de American Academy waar hij de Roomse architectuur bestudeerde 
zal allicht hier debet aan zijn. Om dit historisch besef beter te duiden is het  begrip 
historicisme hier op zijn plaats. 
Alan Colquhoun schreef hier een essay over, en beschrijft drie interpretaties van dit 
begrip, alszijnde een geschiedenistheorie, een houding en een kunstzinnige praktijk. 
De geschiedenistheorie is afgeleid van het Duitse Historismus, dat stelt dat de mens niet 
bestudeert moet worden in relatie tot de natuur(wet) maar juist in haar eigen historische 
ontwikkeling. Waarden zijn dan niet eeuwig en constant (omdat ze bijvoorbeeld uit 
de natuur afgeleid zijn) maar juist veranderlijk en dynamisch. Het leidt ertoe dat in de 
19e  eeuw historici anders de geschiedenis gaan bestuderen: niet langer is het doel om 

14. ibid p.16
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vooringenomen idealen bevestigd te zien (zoals de Engelse en Franse historici in de 18e 
eeuw deden), maar juist om de onderleggende motiven onder historische ontwikkelingen 
bloot te leggen. 
Onder het Modernisme ontwikkelt zich een houding waarin de geschiedenis plotseling 
geen bron meer lijkt voor ontwikkeling. De Modernen lijken te denken dat de enige 
wijze om getrouw te zijn aan de zeitgeist is om vooruit te blijven kijken naar de 
toekomst, wat leidde tot constante vernieuwingsdruk. Dit bleek echter niet vol te 
houden, critici wezen erop dat het systematisch uitbannen van historische referenties 
in de architectuur op lange termijn niet vol te houden was. De deel van postmoder-
nisten zette daar een 180 graden draai tegenover door het ‘gedachteloos’ kopieren van 
historsiche architectuur. 15 Deze hernieuwde interesse in de historie leidt tot eclecticisme 
in het postmodernisme: het kopieren en samplen uit verschillende historische architec-
tuurstijlen.

15. Nesbitt, K. 

(1996). Theorizing 

a New Agenda for 

Architecture:: 

An Anthology of 

Architectural 

Theory 1965 - 1995 

New York: Princeton 

Architectural 

Press. p. 72

fig. 19. Thomas 

Cole

The Architects 

Dream

1840

een samenraapsel 

van Egyptische, 

Griekse, Romeinse  

en Gotische 

architectuur
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Collage City 
Rossi en Venturi delen een fascinatie voor de historie met Colin Rowe en Fred Koetter, 
naast een interesse in morfologie en ambuigiteit. Historisch bewustzijn, interesse in 
morfologie en ambuigiteit komen namelijk mooi samen in Colin Rowe en Fred Koetter’s 
Collage City (1978). Net als Complexity and Contradiction in Architecture betreft het 
een kritiek van het modernisme, maar ook de traditionele stad blijft niet gespaard. De 
auteurs zien de stad als ‘complexe structure of spatial and temporal relations that bestow a 
historical dimension on it as well as a poetic-visionary one’ (Cepl, 2004, p.13). De auteurs 
stellen een ‘collage’ stad voor waarin meerdere idealen tegelijkertijd voor komen. 
Op de omslag staat een Schwarzplan van Wiesbaden (hoofdstad deelstaat Hessen, 
Duitsland), een stad waar een harde grens te zien is tussen bouwblokkenlogica en een 
‘confetti’ van vrij verkavelde gebouwtjes. De auteurs zien dit als een voorbeeld waarin 
beide logica’s naast elkaar kunnen bestaan. 

De stedebouw van de Modernen krijgt het zwaar te verduren in deze kritische theorie. 
Rowe maakt de Modernen belachelijk met pseudopsychologische termen als ‘object 
fixatie’ en ‘stradaphobia’: de obsessie van de modernen met een objectmatige stedebouw, 
die de publieke ruimte geen leesbare vorm meegeeft. Rowe toont dit aan met een analyse 
van het Schwarzplan van steden: het blijkt dat de Modernen de verhouding bebouwd-on-
bebouwd omgekeerd hebben, met als gevolg dat er geen straten en pleinen ontstaan. 
Vervolgens worden twee utopische modellen (nostalgisch en profetisch) besproken die 
los van elkaar te extreem zijn, maar ten opzichte van elkaar van belang kunnen zijn. Als 
alternatief dragen zij daarom ‘collage’ voor als techniek en denkhouding. Hierin worden 
verschillende fragmenten verenigd die meerdere idealen naast elkaar toestaan: “the city 
of collage...might be a means of accomodating emancipation and allowing all parts of a 
pluralist situation their own legitimate expression.”16

Urbane Collage
Na het pleidooi voor een Collage City, waarin meerdere idealen naast elkaar bestaan, 
sluiten de auteurs af met een serie historische voorbeelden als een urbanistische collage. 
Ze geven voorbeelden van publieke ruimtes:  memorabele straten, pleinen (stabilatoren 
volgens de auteurs) en tuinen. Maar belangrijker voor deze thesis zijn een gebouwsoort 
die ze introduceren: ambigue en composiete gebouwen

16. Nesbitt, K. 

(1996). Theorizing 

a New Agenda for 

Architecture:: 

An Anthology of 

Architectural 

Theory 1965 - 1995 

New York: Princeton 

Architectural 

Press. p. 267
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De auteurs omschrijven de composiete gebouwen als ‘urban megastructures’ die alleen 
zeer contextueel zijn, maar tegelijkertijd op zichzelf kunnen staan. Als voorbeelden 
worden het Weense Hofburg, de Munchner Residenz en het Dresdense Bruhlscheterras-
se, slot en de Zwinger genoemd. “These are, all of them, regular/irregular and more than 
a little wild. They, all of them, oscillate (and in different parts) between a passive and an 
active behaviour. They, all of them, both quietly collaborate and strenuously assert. They 
are, all of them, are occaisionally ideal. But, above all, this series is highly accesible to a 
present sensibility and, of it’s nature, is capable of almost every local accomodation”17. 
De invloed van Complexity and Contradiction wordt hier duidelijk: het is een typische 
voorbeeld van de both-and architectuur waar Venturi over spreekt. Daarnaast voldoen ze 
ook nog aan de principes van ambiguiteit: de gebouwen hebben een dubbele leesbaarheid 
in zich. 
Collage City verenigt in zich de invloed van twee sterke theorieën uit de jaren 60, zowel 
Rossi’s primaire elementen als Venturi’s ambiguiteit. Daarnaast komt de herwaardering 
van de historie, die we zowel bij Rossi als Venturi aantreffen, ook sterk terug bij Rowe. 

Conclusie
Hoe kan de betekenis van de Primaire Elementen verder verrijkt worden? Uit de theorie 
Collage City komen de zogenaamde composieten. Deze kunnen gezien worden als 
Primaire Elementen omdat ze ook de verstedelijking versnellen en langdurig aanwezig 
zijn in de stad. Naast de typische monumenten die als object in de stad staan bestaan er 
dus meer gebouwsoorten die zich tot de Primaire Elementen kunnen rekenen. 
Onderzocht zal worden hoe deze gebouwsoort zich gedraagt door middel van typomor-
fologische analyse. 

17. Rowe, C. 

(1978). Collage 

City. Cambridge: 

MIT Press.
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fig. 20. Het 

Augusti forum, ter 

illustratie van de 

ruimte-omsluitende 

karakterstiek van 

het forum.
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2.3  CITY OF COMPOSITE PRESENCE 

De schakel tussen Rossi’s ‘Architecture of the City’ en Rowe’s Collage City kan 
gevonden worden in de persoon van Hans Kollhoff. Hij vertrok naar de Cornell 
University om daar met Ungers te studeren, wiens ontwerpmethodiek waarbij de 
architectuur zich ontwikkelde uit de logica van de plek hem sterk aansprak. Het eerder 
al beschreven klimaat aan Cornell bleek een ideaal laboratorium voor de vorming van 
visies op de stad. Hier maakte Kollhoff samen met David Griffin in 1976 de collage ‘City 
of Composite Presence’. In de collage wordt de verhouding tussen object en textuur 
bevraagd. Hierin word de morfologische aanpak van Ungers en de contextuele aanpak 
van Rowe gecombineerd.17

De City of Composite Presence stelt een denkbeeldige stad voor, waarin ‘geisoleerde’ 
gebouwen en publieke ruimte samenkomen in een textuur. Door gebruik te maken van 
typisch Europesche typologieën ontstaat een modelstad, een Europese modelstad. In de 
collage komen grote complexen uit de Europese architectuurgeschiedenis samen, een 
collage van Primaire Elementen. 
Rowe gebruikt de ‘City of Composite Presence’ in het begin van Collage city als 
voorbeeld van een gecollageerde stad. 
De link naar de plattegrond van Rome is snel gelegd, die lijkt de basis te zijn geweest 
van Kollhoff’s collage. In de stadsplattegrond van historische fora in Rome kan ook deze 
collage van typologieën gelezen worden namelijk.  
Rowe zette twee stadsmodellen tegenover elkaar: het Romeinse forum en de griekse 
acropolis. Bij de acropolis zijn de gebouwen dominant, zij staan in de ruimte. De 
ruimte zelf is vormloos. Bij het forum zijn de ruimtes sterk gedefinieerd maar blijven de 
gebouwen zelf vrij vormloos.19 

fig. 21. Plat-

tegrond van Rome 

rond het keizer-

lijke forum.

18. Cepl, J. 

(2004). Kollhoff 

& Timmerman 

Architects. Milaan: 

Electarchitecture.

19. Rowe, C. 

(1978). Collage 

City. Cambridge: 

MIT Press. p.83
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 3 De architectonische composiet

Wat zijn de typomorfologische karakteristieken van architectonische composieten?

2

3

1

5

4

7

8

9

6

1 Unité d’Habitation

Marseille

2 Münchner Residenz*

München

3 Pergamom

Bergama

4 Villa Farnese

Caprarola

5 Piazza dell’Anfiteatro

Lucca

6 Strada Nuova

Genua

7 Villa Madama

Rome

8 Galleria Vittorio Emanuele ii*

Milaan 

9 Uffizi*

Florence

3
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3.1 Ontwerpend Onderzoek
Om een antwoord te geven op de vraag wat de typomorfologische karakteristieken van 
architectonische composieten zijn, is er een onderzoeksmethode nodig die dit soort 
eigenschappen kan beschrijven. Een typomorfologische analyse lijkt hier de juiste aanpak, 
gezien de onderzoeksvraag. Het instrumentaliseren van deze uitkomsten ten behoeve van 
een ontwerp opgave vraagt om een visie op de relatie tussen analyse en ontwerp. 
De wetenschappelijk onderbouwde wijze van onderzoek van Giorgio Grassi, die zijn 
werk baseerde op de werken van Aldo Rossi, lijkt het beste aan te sluiten op de focus 
van deze thesis. In “De Logische Constructie Van De Architectuur” legt Grassi een 
basis voor wetenschappelijke onderzoek en ontwerp. Manfredo Tafuri omschrijft de 
methode als een studie die uitgaat van ‘rationele criteria van beschrijvingen, classificaties 
en bewerkingen van de constante wetten van de architectuur met als doel tot logische en 
uniforme analyse- en ontwerpmethoden te komen.20

Grassi legt daarvoor de link naar het Rationalisme, omdat deze denkstroming volgens 
hem ‘een onontkoombare actualiteit voor een gefundeerde en dynamische analyse van 
de architectuur’21 kan bieden. Grassi definieert het Rationalisme dus niet als stilistische 
stroming, maar als een denkhouding waarin de rede een grote speelt. Hij preciseert dit 
als volgt: “Als de benaming ‘architecten van de rede’ al zin heeft, dan moet die naar mijn 
idee slaan op die ervaring binnen architectuur die concreet een analyse en een constructie 
van de architectuur nastreefde in rationale termen, dus door gebruik te maken van voor 
de rede specifieken technieken’. Daarmee geeft Grassi impliciet aan dat niet alleen de 
analyse aan rationele termen onderhevig is, maar ook de constructie van de architectuur; 
het ontwerpen. 22

In de methode in deze thesis trekken de analyse en het ontwerpen gelijk met elkaar op, 
ze verschillen niet wezenlijk van elkaar, beide hebben als doel kennisvergadering: “het 
ontwerp kan worden gezien als een bijzondere manier van analyse”.23 
De typomorfologische analyse is tekenend van aard en tracht de kern van de composiete 
architectuur bloot te leggen: wat delen deze gebouwen op een abstract niveau? 
De definitie van de composiet is voor aanvang van de analyse nog onscherp, doel van 
de analyse is dan ook deze definitie te verhelderen. Drie cases zijn uit de collage City 
Of Composite Presence van Hans Kollhoff gehaald, een case komt uit Collage City.  De 
casestudies zijn uitgekozen op de volgende grond: ze moesten een combinatie maken 
tussen een gebouwmassa en een duidelijk ‘object’ dat zich autonoom presenteert in de 
massa.

20. Grassi, G. 

(1997). De logische 

constructie van 

de architectuur. 

Nijmegen: 

Uitgeverij SUN. 

p.183

21. Ibid. p.15

22. Ibid. p.16

23. Ibid. p.209

7
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fig. 22. Triomfboog 

aan de Piazza del 

Duomo
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Beschrijving

Graaf Luigi Belgioioso wordt in 1859 benoemd tot burgemeester van het bevrijde 
Milaan, per decreet van koning Vittorio Emanuele II. Hij maakt het tot zijn opgave 
het dompleinproject te versnellen. Hij stelt daarom aan de koning in Turijn voor twee 
pleinen, Piazza della Scala en Piazza del Duomo te verbinden met een passage of bazaar. 
Het project gaat nog vele fases door, een prijsvraag is daar ook onderdeel van. Deze 
wordt uiteindelijk gewonnen door Giuseppe Mengoni. De passage werd opgeleverd in 
1877, dat maakte Mengoni niet meer mee door een fatale val van een steiger van het 
bouwproject. 

De Galleria Vittorio Emanuele II is het bekendste winkelcentrum in Milaan. De vier 

 3.2 Galleria Vittorio Emanuele ii, Milaan.

fig. 23. Triomfboog 
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verdiepingen hoge passage verbindt twee pleinen: de Piazza del Duomo en de Piazza della 
Scala. De passage ligt precies zo uitgelijnd dat vanaf het Piazza del Duomo naar Piazza 
della Scala gekeken kan worden en het beeld van Leonardo Da Vinci zichtbaar wordt, 
ondanks de hoekverdraaiing tussen beide pleinen. 

Dwars op deze verbinding ligt nog een passage die Via Selvio Pellico en de Via Ugo 
Foscolo verbindt. Dit leidt tot een kruisvormige plattegrond. Deze is overdekt door 
een gietijzeren dak, een typische 19e-eeuwse passage constructie. De kruisvormige 
plattegrond leidt ertoe dat de ruimte van de passage niet alleen als doorvoer werkt, maar 
ook als autonome ruimte werkt.

In de begane grond en entresol zitten winkelruimtes van verschillende groottes, exposi-
tieruimtes, cafés en restaurants. Bovenverdiepingen zijn verhuurd aan clubs, kantoren en 
studio’s. In de drie etages daarboven wordt gewoond. 

fig. 24. axio-

metrie Piazza Del 

Duomo
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De binnengevel is niet gelijk aan de buitengevel, ze delen enkel de arcades. De 
binnengevel is op de korte as geaccentueerd met op dubbele sokkels rustende 
tweeverdieping hoge ionische pilasters, met ornamenten uit de Vroegrenaissance. 
Deze pilasters dragen een balkon op de tweede verdieping.  Daarboven veranderen ze 
in kariatiden met daartussen vierkante ramen. De staalconstructie ligt vervolgens op 
hetzelfde stramien. 
De gevel krijgt van dit uitgebreide decor een representatief karakter waardoor het kan 
fungeren als gevel naar een publieke ruimte.

fig. 25.  fragment  

interne facade 

Galleria Vittorio 

Emanuele ii Sokkel 1

Sokkel 2

Ionische pilaster

Balkon

Kariatiden

Stalen 

dakconstructie met 

glasdak
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Satelliet Foto

Te zien is dat Galleria ingebied is in 
een stedelijk weefsel. De ruimtes in de 

composiet zijn leesbaar als een uitholling 
van de massa van het complex.

Stedelijke inbedding

1. Piazza Del Duomo
2. Galleria Vittorio Emanuele ii

3. Piazza della Scala
4. Dom van Milaan

1 4

3

2
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Kavels Wegenstructuur
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Hoekverdraaiing
De Piazza del Duomo en de Piazza della Scala liggen gedraaid ten opzicht van elkaar. De 
triomfbogen, die werken als objecten in de massa, liggen loodrecht op de pleinruimte. 
Hierdoor ontstaat een hoekverdraaiing  die in de ruimte van de triomfboog aan piazza 
scala wordt opgelost: ein Triumphtor, das aber nur durch Mauerschlitze gegen die 
angrenzende Fassaden abgesetzt ist. Der Torbogen ist eine apsidiale Öffnung mit zwei 
kleineren Toren unter 45°. Nur die eine öffnet sich zur Passage.”*(CIJFER)

Door de exacte uitlijning ontstaat een zichtas van de Piazza del Duomo naar de Piazza 
della Scala die eindigt op het standbeeld van Leonardo Da Vinci. 
Deze oplossing geeft de ruimte in de passage voorrang boven de massa van het gebouw. 
De massa moet de hoek oplossen, waardoor die massa secundair wordt in de hierarchie 
tussen ruimte en massa.

 

Zichtas op standbeeld Detail oplossing hoekverdraai-
ing 
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fig. 26. Doorzicht op 

standbeeld
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Hierarchie
De hierarchie tussen de ingang aan de Piazza Del Duomo en Piazza Della Scala wordt 
duidelijk uit de analyse van de compositie van de gevels. Aan de Piazza Del Duomo, 
waar de gevel met de dom van Milaan moet concurreren, is de gehele gevel symmetrisch 
rondom de poort. 
Daarnaast ligt de massa van het gebouw terug naast de poort, waardoor de daklijn omlaag 
zakt rondom de poort. Die lijkt hierdoor hoger, vrijstaand en krijgt zo extra nadruk. Aan 
de Piazza Della Scala is dit niet het geval: enkel de poort is symmetrisch vormgegeven, de 
aangrenzende bebouwing is niet symmetrisch in daklijn noch facade. 
De ingang aan de Piazza Del Duomo staat daarmee bovenaan in de hierarchie.

Piazza Del Duomo Piazza Della Scala

symmetrie as

Piazza Del Duomo Piazza Della Scala

symmetrie as
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De Galleria verbindt de Piazza del Duomo aan Piazza della 
Scala. Door middel van triomfbogen worden de ingangen 
gemarkeerd. De Piazza del Duomo is de meest belangrijk van die 
twee pleinen: hij is vier keer zo groot en de Duomo di Milano 
(Dom van Milaan) grenst er aan. Daar moet de zuidgevel mee 
concurreren. 
De Piazza Del Duomo, ofwel Domplein, wordt aan de 
noordkant begrensd door een continue arcade, waar de 
Triomfboog die de ingang markeert onderdeel van is. 

fig. 27. Domplein
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Plattegrond

De open ruimte vormt een latijns kruis, die in het midden 
tot een achthoek verwijdt. Twee belangrijke pleinen en 
twee ‘onbeduidende Nebenstraßen’ worden met elkaar 

verbonden. 
De massa van het gebouw is geintergreerd in de 

blokbebouwing van de  omliggende wijk. 

Ritme

De binnenruimte is omsloten door een met 
kolommen geritmeerde gevel. Deze is overal in 
de passage hetzelfde, waardoor een homogene 
ruimte ontstaat. Deze gelijkwaardigheid is van 

belang voor de winkelruimte, die daardoor geen 
voorkeur voor bepaalde delen van de passage 

ontwikkeld.
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Familie van Proporties
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Ontsluitingen & LichthovenHierarchie in ruimtes
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Conclusie
De verhouding tussen object en textuur wordt hier ingezet om de toegang tot de 
uitgeholde ruimte van de passage aan te duiden. De triomfbogen werken als markeringen 
in de massa die op iconische wijze als poort fungeren. De hierarchie tussen de ingangen 
wordt duidelijk uit de verhouding tussen triomfboog en omliggende gevel: die aan het 
domplein is het belangrijkst. De stedelijke sequentie wordt versterkt door het rechte 
doorzicht door de triomfboog van het ene plein door de passage naar het andere plein, 
waar het zicht eindigt op een standbeeld. 
De kruisvormige plattegrond zorgt ervoor dat de ruimte niet enkel als ‘stedelijke gang’ 
kan functioneren maar ook als autonome ruimte kan werken. Door de centrale ruimte te 
verwijden werkt die als organiserend middelpunt. De ruimte structuur is primair gericht 
op de passage, in de lichthoven vindt de ontsluiting van de private ruimtes plaats. Deze 
maken geen onderdeel uit van de stedelijke beleving van de passage. 
De verhoudingen van de lichthoven zijn onderling vergelijkbaar waardoor er een familie 
van proporties ontstaat. Er onstaat daardoor een logica in de uitholling van de massa.



84



85

 3.3 Chateau Fontainebleau, Fontainebleau.

Beschrijving
Het Chateau Fontainebleau is een kasteel 50 kilometer onder Parijs. Het is in fases 
gebouwd, het oudste deel stamt uit 1137. In de Renaissance behoorde het toe aan koning 
Francis I, die een grote impuls gaf aan de uitbreiding van het kasteel. 
In 1858 begon het werk aan de uitbreiding van de galerij. Deze was bedoeld als 
wandelruimte voor de koning, uitkijkend over de Cour de la Fontaine en de Jardin de la 
Reine. 
Henry IV droeg stevig bij aan de verdere uitbreidingen, waardoor het kasteel zijn huidige 
omvang verkreeg. 
Ter voorbereiding voor de komst van paus Pius VII werd Fontainebleau gerenoveerd door 
Napoleon I. De Ferrara vleugel werd afgebroken om de Cour du Cheval Blanc te openen 
naar de stad. Deze hof werd later de Cour d’Honneur.
Onder Napoleon III werd er verder gewerkt aan de plannen uit het begin van de eeuw. 
Delen van het gebouw werden hersteld naar de staat onder Henry IV. Het gebouw 
functioneert nu als museum met vier collecties en toeristische attractie.

fig. 28. Cour 

d’Honneur: het hof 

voor de ingang van  

Chateau Fontaine-

bleau
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Stedelijke inbedding

Fontainebleau gedraagt zich 
autonoom van het omliggende 

weefsel

Satelliet foto

Fontainebleau ligt aan de rand 
van de gebouwde omgeving. 
Het koppelt zich middels een 

open hof aan de straat, en 
creeert vervolgens een eigen 
binnenwereld, afwisselend 

gericht op het hof zelf en op de 
tuin en vijvers.
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Wegen Kavels en wegen
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fig. 29. Gevel in 

de Cour d’Honneur. 

Entree is geaccentu-

eerd met monumentale 

trap en verhoogd 

volume. De doorgang 

(rechts) valt weg in 

de massa

fig. 30. Oude 

plattegrond Fon-

tainebleau (180 ° 

gedraaid), waarbij 

de Cour d’Honneur 

nog ‘Cour de Cheval 

Blanc’ heette en nog 

gesloten was.
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Hofstructuur
Palais Fontainebleau bestaat uit een schakeling van cours. De originele cour (3) werd als 
eerste uitgebreid met de huidige cour d’honneur (1). Cour de la Fontaine was toen nog 
een restruimte, die in de volgende fase door de aanbouw van een vleugel ook tot een 
geometrisch plein transformeerde. Aan de noordzijde werd vervolgens een omsloten 
hofstructuur toegevoegd, die later weer opgebroken werd en tuin werd.

Bouwfases:

1

2

3

4
fig. 31. Plat-

tegrond structuur 

Fontainebleau

1. Cour d’Honneur

2.Cour de la 

Fontaine

3. Cour Ovale

4. Cour des Offices
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1

2

3

4

Hoven, Doorgangen & 
Symmetrieassen

Doorgang is altijd symmetrisch geplaatst in de massa. Hiervoor 
worden terugliggende wanden en vooruitspringende elementen 
gebruikt.

De symmetrie-as van de entree, die als object in de massa werkt, 
ordent de Cour d’Honneur. De overige cours hebben dit niet 
zo sterk, de objecten werken hier alleen om de sequentie te 
versterken. 
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Hof 1: Cour d’Honneur

Hof 2: Cour de la Fontaine

Hof 4: Cour Offices

Hof 3: Cour Ovale
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De verschillende hoven vormen een familie van 
proporties: vierkante proproties en een liggende 
proportie. 
De sequentie van hoven vanaf de Cour d’Honneur 
is om en om vierkant en liggend. De hoven met 
liggende proporties sturen beweging in de lange as. 
De meer vierkante lokken verblijf uit. Beweging en 
verblijf wisselen elkaar af in de sequentie.

Hofproporties & sequentie
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Hoofdobjecten

Secundaire objecten

textuur 

Object & textuur

Objecten accentueren en 
ordenen de hoven door middel 
van symmetrie-assen en 
presentie. Ze spelen een rol in 
de sequentie van hoven.
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Sequentie van hoven vanaf de Cour d’Honneur

sequentie van hoven vanaf 
Cour d’honneur

paviljoen in het water

torenpoort
hoofdentree
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Conclusie: sequentie van hoven door middel van objecten
Het in de loop der tijden ontstane gebouwcomplex creeert een eigen binnenwereld. De 
koninklijke en presidentiele historie vormen hier de reden voor: zij konden zich vrij 
bewegen in een gecontroleerde wereld. De hoven, cours genoemd, worden gevormd 
door een langgerekte worst van gebouwen. 
De relatie met het landschap en de stad worden opgezocht in Fontainebleau. De eerste 
cour verbindt het kasteel met het stedelijk weefsel door middel van een cour d’honneur 
(een hof met drie zijdes gesloten) als grootse entree. De tweede cour richt zich niet 
langer op de architectuur van het kasteel, maar juist op de vijver. De hof daarna richt 
zich op de tuin. Door de locatie aan de rand van het stedelijk weefsel is het mogelijk met 
beide een relatie te creeeren
De interne sequentie is versterkt doordat er een arch regel te ontdekken is die het door-
gangprincipe verhelderd: elke doorgang ligt symmetrisch in de facade van het kasteel. 
Waar dat niet voor de gehele gevel kan, zijn naar vorenspringende massa’s gebruikt om 
daartussen alsnog symmetrie te bereiken.

sequentie van hoven vanaf 
Cour d’honneur

paviljoen in het water

torenpoort
hoofdentree
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Beschrijving
De Münchner Residenz is het (voormalig) koninklijk paleis van het Beierse konigshuis 
Wittselsbach die tot 1918 de macht hadden over het Beierse koninkrijk. De basis voor 
het complex werd gelegd in de 14e eeuw. Het bestaat uit meerdere te onderscheiden 
gebouwen (zoals de Königsbau en de Opera) en werd in de loop der eeuwen steeds verder 
uitgebreid. Dit gefaseerde ontstaan verklaart de collage van architectonische stijlen waar 
de architectuur van de Residenz uit bestaat.

3. 4 Die Münchner Residenz, München

fig. 32. Façade 

Königsbau München, 

onderdeel van de 

Residenz. Samen 

met de Opera 

begrenst dit de 

halve Max-Joseph-

fig. 33. Bouwfases
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Satelliet Foto

De Residenz werkt actief samen met 

het stedelijk weefsel in het creeeren van 

(stedelijke) ruimte. Daarnaast ontstaat 

een binnenwereld in de massa van het 

complex.

Stedelijke inbedding

1. Hofgarten

2. Max-Joseph platz

3. Marienhof

4. Wittelsbachersplatz

2

3

1

4
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Hoven en proporties

2

3

1

4

Er is een hele range aan verhoudingen aanwezig in 
het complex
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Plattegrond Structuur

Het complex creert zowel 
ruimte door uitholling van 
massa als uitstrekking en 

omhuling van ruimte.

Hofstructuur:

De ruimte is rechthoekig, de 
massa van het gebouw niet. De 
ruimte is primair.
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Symmetrie: ordening

De assen van de objecten 
ordenen de ruimtes

Hofrouting

Er is sprake van een zeer 
permeabele structuur
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Axiometrie

Tussen 1826 en 1835 werd het door Von Klenze ontworpen 
Königsbau gebouwd. Het was bedoeld als appartement voor 
Ludwig I en zijn vrouw Therese. De architectuur is behoorlijk 
geinspireerd op Italiaanse voorbeelden, Von Klenze gebruikte 
elementen afgeleid uit Pallazo Pitti en Pallazo Rucellai voor de 
gevel aan de Max-Joseph-Platz. Achter de Königsbau ontstond het 
Königsbauhof, die verder nog begrensd wordt door het Cuvvi-
lie-theater. 
Ludwig I was samen met Von Klenze verantwoordelijk voor nog 
twee andere belangrijke bouwdelen. 
Bijna gelijktijdig liet Ludwig I de Allerheiligenkerk bouwen, 
eveneens ontworpen door Von Klenze. Hierbij diende de 
Markusdom als voorbeeld. De kerk was van binnenuit bereikbaar 
voor Ludwig I, anderen dienden via de Marshallplatz binnen te 
gaan.
Ook de  Festsaalbau werd door Von Klenze ontworpen voor 
Ludwig I. Hierin is de troonzaal opgenomen.
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Conclusie

De complexe compositie van massa waar hoven uitgespaard 
zijn met karakteristieke objectene erin is terug te leiden naar 
de koninklijke geschiedenis. Het paleis functioneerde als 
gecontroleerde binnenwereld waar de koningen zich vrij konden 
bewegen. Er is geen sprake van een stedelijke sequentie, er wordt 
geen relatie gezocht met omliggende stedelijke ruimtes.
De objecten in de massa van de Residenz huisvesten specifieke 
programmatische functies, zoals kerk, opera, appartement en 
banketzaal. Hun gevels zijn opgezet richting de open ruimte, met 
symmetrie-assen die voor ordening zorgen in de pleinruimte. 
De architectuur kenmerkt zich door een collage van verschillende 
stijlen die door de verschillende machtshebbers over de jaren is 
gevraagd.

fig. 34.  

Pallazo Piti

fig. 35.  

Königsbau
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Beschrijving
De Uffizi werd gebouwd in 1581 op verzoek van Granduca Francisco de’ Medici, 
zoon van Cosimo I. Het ontwerp is van Giorgio Vasari, een vooraanstaand schild en 
architect uit de 15de eeuw. Het gebouw had een strategische locatie tegenover het paleis 
van de Medici familie en strekte tot aan rivier de Arno, over de brug Ponte Vecchio. 
Van oorsprong waren de ruimtes bedoeld voor kantoren (Uffizi betekent kantoor in het 
Italiaans) en bureaucratische meetings van magistraten.
De Uffizi verbindt het Piazza della Signoria met de kade van de rivier Arno. Toen Vasari 
begon aan de werkzaamheden was er al vier jaar gewerkt aan de straat. Zijn voorstel was 
een gevel met diepe loggia’s die de achterliggende structuren verhulde. Achterliggende 
constructies en funderingen werden opgenomen in het ensemble.
Hierdoor kon de pleinruimte permanent blijven, terwijl achterliggende structuren in 
de loop der tijd transformeerden. Zo bezien is hier de publieke ruimte van Uffizi en de 
flinterdunne facade die er als film omheen ligt een primair element dat de loop der tijd 
doorstaat.

3.5  Uffizi, Florence.

fig. 36. De 

Uffizi, een lang-

gerekte openbare 

ruimte als schakel 

tussen plein en 

kade. 
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Stedelijke inbedding

1 Piazza della Signoria

2 Piazzale Degli Uffizi

3 Kade van de Arno

4 Rivier Arno

5 Pallazo Vecchio

6 Loggia dei Lanzi

Satteliet foto

1

2

3

4

5

6
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Gevel aan kade 

Arno: symmetrie 

as om ‘object’ te 

versterken

Gevel aan kade 

Arno: 

Ramen

Doorgang

Lengte Doorsnede

Uit: Dennis 

Museums****

Doorsnede
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Ruimtestructuur en Gevel
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sequentie
plein - straat - kade

uitzicht op bebouwing en rivier Arno

loggia dei lanzi

pallazo
vecchio

piazza
della
signoria

piazzale 
degli 
Uffizi

fiume
arno

lugarno 
anna maria luisa
de’ medici

Sequentie
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Conclusie
Wat zijn de typomorfologische karakteristieken van architectonische composieten?
De composiet is geen echte typologie: er is geen duidelijk relatie tussen functie, gebruik 
en vorm. Het is eerder een soort: ze delen een aantal gemeenschappelijke thema’s. Er zijn 
in ieder geval twee belangrijke thema’s te onderscheiden:
1. het creëren van een sequentie in ruimtes, hetzij stedelijk hetzij in de composiet zelf 
(intern). 
2. het bestaan van autonome volumes in de massa van het gebouw, objecten, die 
bijdragen aan de ordening van ruimte en het creëren van sequentie in ruimtes. 
De wijze waarop de ruimte in de composiet te lezen is, gebeurt op grofweg twee 
manieren: uitholling dan wel uitstrekking. Hoewel dit geen relatie heeft met de sequen-
tie-principes of objecten, kan het wel bruikbaar zijn in  een ontwerpopgave. 

3.6    Classificatie

Composiet

Münchner Residenz 

Uffizi

Chateau Fontainebleau

Galleria Vittorio Emanuele II

Sequentie

Intern: hof - hof - hof

Stedelijk: plein - corridor - plein

Intern: hof - hof - hof

Stedelijk: plein - passage - plein
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Effect Objecten

Ordening

Sequentie

Ordening & Sequentie

Sequentie

Ruimteconcept

Uitgehold + Uitgestrekt

Uitgehold

Uitgestrekt

Uitgehold
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 4     Münchner Komposit

Hoe kan de onderzochte composiete architectuur ingezet worden als sluitstuk voor het porseleinterrein?

4
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4.1 ONTWERPOPGAVE

Opgave
De analyse van de wijk Nymphenburg wees uit dat het terrein achter de Schlossrondell 
bestond uit een aantal botsende structuren. Een typisch fabrieksterrein met ortogonaal 
op het kanaal geordende schuren en ateliergebouwen in langgerekte gebouwtypologie 
botst op een confetti van villa’s die zich orienteren op doodlopende straten. Zowel de 
vrij verkavelde villa’s als het fabrieksterrein ondervinden geen ordening aan het Schloss 
Nymphenburg. De tussenliggende Schlossrondell lijkt deze werking te blokkeren.
Analyse van de plek wees drie potentie uit: allereerst om verbinding te leggen tussen 
Nymphenburg en de Menzingerstraße met het Biedersteiner kanaal als uitgangspunt. 
Daarmee kan een start gemaakt worden met het opwaarderen van dit kanaal dat 
Nymphenburg met Olympiapark verbindt. Daarnaast is er de mogelijkheid om het deels 
lege terrein te verdichten, een opgave die in de hele stad München speelt. Gezien de 
kwaliteiten van het Schlosspark van Nymphenburg en de nabijheid van de binnenstad 
kan hier een zeer interessant woonklimaat ontstaan. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 
de doodlopende straten van de villawijken te koppelen aan een straat dwars door het 
porseleinterrein heen. Deze zou dan eveneens onderdeel uit gaan maken van het 
stedelijke milieu, waardoor deze verborgen fabriek onderdeel van de stad kan worden.
Met de onderzochte composiete architectuur is het mogelijk deze stedelijke verbinding 
te creëren en tegelijkertijd een geloofwaardig woondomein te scheppen. De vraag is met 
welke ontwerpstrategie?

Strategie
Het ontwerpproces valt in grofweg drie fases op te delen. In fase 1 is, parallel aan 
het onderzoeken van de casestudies, getracht om een gebouw te ontwerpen die het 
porseleinterrein ongemoeid zou laten en tegen het terrein zou aangroeien. Deze variant 
had als probleem dat 1) geen sterke eigen ruimte zou scheppen, en daarmee dus geen 
geloofwaardig woondomein en 2) geen toegevoegde waarde voor het porseleinterrein zou 
vormen.

Fase 2 begon toen de casestudies afgerond waren. Er is geprobeerd om een primaire 
verbinding te maken van de Menzingerstraße naar de tuin van Schloss Nymphenburg. 
Twee secundaire verbindingen daar dwars op verbonden de Menzingerstraße en de 
woonwijk met de hoofdverbinding. Dit zou als variant twee in het onderzoek beschreven 
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kunnen worden. Deze variant had wel een sterk eigenheid, maar de relatie tot het 
porseleinterrein was wederom lastig. Die had nog steeds geen baat bij deze operatie.
In beide ontwerpvarianten werd geprobeerd onderdelen van de onderzochte composiete 
architectuur te transplanteren naar een andere locatie. Door dit te doen werd duidelijk dat 
de onderdelen van de composiete architectuur niet zozeer de kracht ervan waren, maar 
eerder de diverse onderliggende principes. Die kunnen als volgt worden samengevat:

1. De stedelijk en interne ruimte in de composiet is belangrijker dan de massa van het 
gebouw. Als gevolg is de ruimte geometrisch, en het gebouw amorfe. 

2. De composiet neemt actief deel aan het vormen van stedelijke ruimtes door als schakel 
te fungeren in een sequentie, dan wel een eigen (haast) stedelijke sequentie te maken. 

3. De composiet verenigd terughoudende architectuur die ruimte omsluit en dominante 
objecten in de massa van gebouw om ruimte te ordenen en sequentie van ruimte te 
creëren.

Deze principes leiden tot een ontwerphouding waarmee in fase 3 is verder ontworpen. 
Was in fase 1 en fase 2 het transplanteren van onderdelen van de composiete architectuur 
het uitgangspunt, in fase 3 werd duidelijk dat een rationele aanpak nodig was om aan de 
ontstane randvoorwaarden te voldoen. Die zijn (in het proces) als volgt uitgekristalliseerd:

Aannames
1. Het porseleinterrein wordt in de toekomst openbaar(der). Hiervoor wordt het 
porseleinmuseum uit Schloss Nymphenburg gehaald en naar de locatie verhuisd. Hier 
gaat het dienen als object in de massa van de composiet die de ruimte ordent.
2. De straat langs het Biedersteiner kanaal, door het porseleinterrein heen, wordt een 
verbinding van de Menzingerstraße naar de tuin van Schloss Nymphenburg. Aan deze 
corridor zal de composiet liggen, die mede ook deze corridorruimte vorm geeft. Dit 
duidt het belang van de verbinding van Nymphenburg naar Olympia verder aan.
3. Dwars hierop ontstaat een secundaire informele verbinding die de corridor met de villa 
wijk verbindt. 
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Er is vervolgens getest hoe met opeenvolgende ontwerpstappen een composiet zou 
kunnen worden gemaakt. Deze morfologische schema’s leiden stapgewijs van het 
inplanten van het museum als ordend Primair Element, naar het creëren van een 
hofsequentie. 
In het proces werd duidelijk dat concurrentie tussen de twee stedelijke ruimtes een 
probleem was. Daarom is als 4e uitgangspunt gesteld dat de twee ruimtes niet met elkaar 
mogen concurreren, om de hierarchie helder te houden. Dit leide ertoe dat de basishoven 
vierkant werden in de ontwerpstappen. Dit is enigszins willekeurig: ze hadden evengoed 
rond or rechthoekig kunnen zijn, zolang ze maar niet met de lange corridorruimte in 
strijd zijn. Echter, het voordeel van vierkante hoven met een maat van 36 meter bij 36 
meter was dat op het kavel een serie van vier hoven zou passen. Waren ze groter geweest, 
dat zouden er minder hoven zijn en zou er minder sprake zijn van sequentie. Het creëren 
van een sequentie werd wenselijk geacht om een divers woonklimaat te maken met 
verschillende woonsferen.
Alvorens deze morfologische schema’s worden behandeld, zal eerst de locatie nader 
besproken worden. 

Ligging van de 

composiet aan de 

as van Nymphenburg 

naar Olympiapark
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Doodlopende
Woonstraat

Woningen
Hofkeukens

Porseleinopslag

Schlossrondell

Ateliers

Biedersteiner Kanaal

Schloss Nymphenburg

Porzellan Manufaktur Nymphenburg

4.2 PLANGEBIED

De contouren van het terrein zijn met een licht vlak aan 
gegeven. Te zien is dat naast de gebouwen er een groot 
deel van het terrein braak ligt. Daarnaast is er een gat in 
de straatwand aan de Menzingerstraße te zien waar enkele 
afgebrande woninkjes staan. Het kanaal dat door het terrein 
heen loopt, gaat onder de Menzingerstraße door en loopt 
naar het Olympiapark.
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Leeg kavel aan straatwand

Menzingerstraße
Doodlopende woonstraat
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Het porseleinterrein bestaat uit ateliergebouwen, een oven om het porselein te bakken 
en een aantal schuren voor opslag. De Schlossrondell is een half ronde ommuring met 
daarin enkele monumentale villa’s die dienst deden als ‘Kavaliershäuser’: gebouwen 
waarin mensen verbleven die niet tot het Hof zelf behoorden. Twee Kavaliershuizen in de 
zogenaamde “Schlossrondell” horen bij het bedrijf en worden gebruikt als kantoor. 
Aan de Odeonsplatz in de binnenstad is een verkooppunt gevestigd. 

De porseleinproductie begon in de 18e eeuw als manier om de balans van de staats-
financiën te verbeteren. In 1761 verplaatste men de productie van Neudeck naar de 
Schlossrondell van Schloss Nymphenburg. Tot op heden is het de enige locatie waar 
het zogenaamde Nymphenburger porselein gemaakt wordt. Het is een bekend export 
product van Beieren.

Op het terrein wordt ruwe porselein verwerkt tot handgeschilderde objecten. De 
grondstof wordt opgeslagen op het terrein en later in mallen gegoten en afgebakken. 
Tenslotte wordt het met de hand beschilderd door ter plekke getrainde schilders. Zij 
volgen een opleiding op het terrein. 

Dwars door het terrein loopt het Biedersteiner Kanaal. Dat is geen toeval, het werd zoals 
wel vaker in München het geval is, gebruikt als krachtbron voor het productieproces.

4.3 PORZELLAN MANUFAKTUR NYMPHENBURG
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fig. 37. Impres-

sies  productie-

proces
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4.4  Morfologische Ontwikkeling

Verbindingen

Het uitgangspunt van het ontwerp is het creëren van een verbinding van 1) de 
Menzingerstraße naar 2) de tuin van Schloss Nymphenburg. Daarnaast moet 
3) de wijk op een informele wijze verbonden worden met de Menzingerstraße. 
Deze nieuwe stedelijke Corridor neemt het Biedersteiner Kanaal in zich op 
en maakt die onderdeel van de stad. Daarmee is een start gemaakt met het 
opwaarderen van deze as die Nymphenburg met Olympiapark verbindt. 

Bebouwing
Biedersteiner Kanaal

1

2

3
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Primair Object

Bebouwing
Biedersteiner Kanaal
Woondomein
Porseleinmuseum

Aan de corridor wordt het porseleinmuseum (A) geplaatst als een ideale 
rechthoekig gebouwtype. De voorgevel zal aan een plein liggen in de composiet, 
zodat de corridor zuiver als verbindingsruimte kan fungeren. Het museum 
vormt mede ruimte van de Corridor, maar ordent die niet. Het resterende kavel 
is zo klein mogelijk gelaten zodat de woonwijk nog ruimte heeft voor groei, 
maar zo groot dat een realistisch woondomein kan ontstaan.

A
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projectie van ‘ideale’ hoven

Uit de casestudies is afgeleid dat de meeste composieten een beperkt repetoire 
aan ruimteproporties hebben. Hierdoor ontstaat formele samenhang tussen de 
hofruimtes. Dit principe is gecombineerd met een maat die een relatie toelaat 
met het porseleinterrein waar de composiet een relatie mee wil aangaan. De 
ruimte (1) opgespannen tussen twee schuren is aangehouden als halve maat van 
een hof, waardoor een familie van proporties in het geheel kan ontstaan. Er zijn 
vier ideale hoven op het gebied geprojecteerd, zonder geheel rekening te houden 
met bestaande bebouwing.

Bebouwing
Biedersteiner Kanaal
‘ideale’ hoven: 36 m bij 36 m
Porseleinmuseum

1
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Relatie met omgeving

Tenslotte zijn de hoven zo getransfomeerd dat ze samenwerken met de 
omliggende ruimtes en bebouwing. 1)  Aan de oostzijde ontstaat samen met 
bestaande gebouwen een tuinhof. 2) In het midden ontstaat een woonhof dat 
geheel autonoom is, gescheiden van de wijk door een dunne wand. 3) Aan de 
westzijde is een hof gemaakt dat in maat refereert aan het porseleinterrein. 
Aan de corridor is een representatief plein (4) gemaakt voor het porseleinmuse-
um. De straatwand aan de Menzingerstraße is gevuld met een hotel.

Bebouwing
Biedersteiner Kanaal
‘ideale’ hoven: 36 m bij 36 m
Porseleinmuseum

1
2

43
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A'

A

B'

B

5

4

3

2

1

6

ACHTERHOF

ENTREE COMPLEX

WOONHOF

MUSEUMHOF

TUINHOF

ATRIUM

COMMERCIELE

RUIMTE

COMMERCIELE

RUIMTE

COMMERCIELE

RUIMTE

NOODTRAP

7

8

110
10

11

12

Stedelijk Inbedding

30m

1 Keuken
2 Opslag
3 Tentoonstelling
 productieproces
4 Bezoekerscentrum
5 Grote Zaal
6 Entree Museum
7 Foyer Hotel
8 Ontbijtzaal
10 Opslag
11 Commerciele ruimte
12 Receptie

De operaties uit schema’s 
1-4 vormen de basis voor het 
ruimtelijk ontwerp. Hierin ligt 
het ‘composiete’ van het gebouw 
besloten. Er is zowel van uitstrekking 
als van uitholling gebruikt gemaakt 
om de composiet te ontwerpen. 
Uitholling is gebruikt om de interne 
hofsequentie te maken.
Uistrekking is gebruikt om de 
corridor vorm te geven. Langgerekte 
gebouwstructuur wordt hier 
gebruikt om de ruimte te omsluiten. 
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Plattegrond en stedelijke inbedding

A'

A

B'

B

5

4

3

2

1

6

ACHTERHOF

ENTREE COMPLEX

WOONHOF

MUSEUMHOF

TUINHOF

ATRIUM

COMMERCIELE

RUIMTE

COMMERCIELE

RUIMTE

COMMERCIELE

RUIMTE

NOODTRAP

7

8

110
10

11

12
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GSEducationalVersion

Porseleinterrein

Achterhof

Woonhof

Porseleinmuseum

Tuinhof

Museumhof

Hotel

Axiometrie
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GSEducationalVersion
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De noordfaçade bestaat uit een lange geperforeerde wand. Er zijn drie delen te 
onderscheiden: het linkse geveldeel waarin de puien voor in het vlak van de gevel liggen 
om de groen omgeving te weerspiegelen. Het middendeel waarin geen puien in de 
openingen zitten: dit is slechts een dunne gevel om de hof te begrenzen. Het rechterdeel 
is wederom met puien gevuld die terugliggen op hun normale positie. 
Deze verschillende delen brengen een verdeling aan in een anders vrij lang gevelvlak en 
reageert op omringende situaties. 

noordfaçade vanuit de wijk

4.5 GEVELS & DOORSNEDES
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De zuidfaçade is een collage van verchillende architecturen. Links het bestaande gebouw 
van de Porzellanmanufaktur. Het is een lange witgestucte gevel geperforeerd door ramen 
met staande proporties. Daarnaast de museumgevel bestaande uit een stucwerk basement, 
geleed met schaduwranden in de stuc. Daarboven betonnen cassettes met een welving 
naar binnen toe. Hierdoor ontstaat een sculpturaal effect. Daarnaast de facades van het 
woondomein, bestaande uit stucwerk gevels met wederom staande raamproporties. 

zuidfaçade vanuit de corridor
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De oostgevel ligt aan de Menzingerstraße. Links de gevel van het hotel. Het vult een 
gat in de huidige straatwand. De gevels rechts daarvan verdwijnen achter bestaande 
bebouwing, waarmee deze gevel een tuin insluiten. De puien liggen voor in het vlak van 
de gevel om het groen van de tuin te weerspiegelen.De twee-verdiepingen hoge doorgang 
is zichtbaar in het midden van de gevel. 

Oostgevel vanaf de Menzingerstraße
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De westgevel grenst aan het porseleinterrein. Links is een deel van het woondomein te 
zien met daarin de entree, betreedbaar vanaf de noordgevel. De overspanning wordt 
gedragen met ronde kolommen die geen onderdeel zijn van het vierkante decor dat zich in 
de binnenzijde van hoven bevindt. Het materiaal is een grijs beton, zodat het meedoet in 
de architectuur van de doorgang. 

Westgevel gezien van af het porseleinterrein
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Deze snede loopt door het tuinhof, woonhof en achterhof. De tuinhof is verbonden met 
een doorgang van twee verdiepingen en een trap om het niveauverschil van 1,5m op te 
lossen. De woonhof is vier verdiepingen hoog, de stucgevel is bekleed met een geel beton 
arcade als decor. Het decor maakt de ruimte representatief zodat de hof als schakel kan 
fungeren tussen de privatere tuin- en achterhof. 
De achterhof heeft geen representatief decor. Zichtbaar is een fragment van de gevel van 
het museum. De grijze betonkolommen duiden de doorgang richting de wijk. 

Snede door tuinhof - woonhof - achterhof
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Deze snede loopt door het museumhof. Vanaf de corridor betreed je de composiet via 
het museumhof.  Een doorgang leidt vervolgens naar de woonhof. Die is van de wijk 
gescheiden door een dunne wand met openingen, waardoor de ruimte ingekaderd is en 
naar alle vier de zijdes gelijk is. 

snede corridor - museumhof - woonhof
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In de achterhof is een doorgang richting de wijk. De doorgang is vormgegeven in grijs 
beton met ronde kolommen zodat het past in de architectonische taal van de doorgang. 
Dit versterkt de sequentie van de composiet.

gevelfragment doorgang achterhof
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Het museum is vormgegeven als dominant object in de massa van de composiet. Hij eist 
het museumhof op door middel van een symmetrie as. De gevel bestaat uit een stucwerk 
basement met schaduwrandjes in de stuc en een laag van betonnen cassettes met een 
welving naar binnen. De lichttoren bovenop versterkt de symmetrie-as van het gebouw 
en werkt zo als ordend element voor het museumhof.

gevelfragment museumgevel
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De rationaliteit waarmee de plattegrond van de composiet is ontworpen is doorgezet in 
het ontwerp van de gevels. De pleinproporties van 36 meter zijn als basismaat genomen. 
Die is opgedeeld in negen delen van vier meter. Per vier meter zijn er twee ramen in de 
gevel.
Deze gestucte ongearticuleerde gevel is de basis voor de hele composiet. Vervolgens is 
hiermee verder ontworpen. Afhankelijk van de condities is de gevel vervolgens verder 
ontworpen. Voor representativiteit is een decor van gele betonnen arcade gebruik 
gemaakt. De gele kleur refereert naar de typisch Münchense pastelstuctinten. 
Voor de doorgang is een grijze betonnen vloerplaat gebruikt met een hekwerk erop.  
Om een samenhang in het gehele woondomein te krijgen is een maatsysteem gebruikt 
dat telkens te herleiden is naar de 36 meter van de hof. Zo onstaan basismaten die de 
maten van alle elementen voorspelbaar maken. Het systeem is zodanig als een taal op te 
vatten, met vaste elementen en relaties tussen elementen. 

4.6 Woondomein: architectonische taal
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1. Corridor, zicht richting Schloss Rondell en Museumhof
2. Museumhof, zicht richting Museum
3. Woonhof, zicht richting Achterhof

4.7 IMPRESSIES ONTWERP
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1. Corridor
2. Museumhof
3. Woonhof I

Impressies Ontwerp
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2 Hoofdstuktitel
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2 Hoofdstuktitel
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Hoe kan de onderzochte composiete architectuur ingezet worden als sluitstuk 
voor het porseleinterrein?

De onderzochte casestudies brachten twee typische morfologische eigenschappen van de 
composieten naar voren: 
1. creëren van  ruimtelijke sequenties hetzij intern, hetzij stedelijk 
2. afzonderlijk waarneembare objecten in de massa van het gebouw die een rol spelen in 
de sequentie of in de ordening van ruimtes

Daarnaast waren er nog andere eigenschappen die vaak voor kwamen waren,  maar die 
niet voor elke case geldig zijn: 
a. Het actief vormgeven van (stedelijke) ruimte, niet alleen als object in de ruimte staan.
b. Gebouwmassa is ondergeschikt aan deze ruimte. De gebouwmassa wordt zo in 
sommige gevallen amorfe in plaats van geometrisch. 

Het transplanteren van gebouwdelen van onderzochte cases bleek geen vruchtbare 
aanpak. Dat kan te wijten zijn aan de nogal rommelige, niet binnen-stedelijk locatie. 
Pogingen om de composiet vorm te geven via stapsgewijze operaties, daarbij de typische 
eigenschappen in acht nemend van sequentie en objecten werkt daarentegen wel op deze 
locatie. 

Er is gebruik gemaakt van uitholling van massa voor het woondomein zodat een zo 
dichtbebouwd mogelijk complex onstond. Voor de begrenzing van de Corridor zijn juist 
langgerekte gebouwstructuren gebruikt vanwege het kleine kavel. Er is in deze composiet 
dus sprake van zowel stedelijke sequentie als interne sequentie, dat bleek de juiste 
combinatie voor het creëren van een woondomein met een museum aan de Corridor. 

4.8   CONCLUSIE
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