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Voorwoord

Voor u ligt de scriptie ‘Het dorp in de stad’. Dit is een onder-
zoek binnen het Atelier Architecture of Smart Mobility. Deze 
scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen bin-
nen de faculteit Architecture, Building and Planning aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven.

Dit onderzoek is verricht gedurende september 2013 tot en 
met augustus 2014. Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders, 
de heer Pieter van Wesemael en de heer Franz Ziegler voor 
hun goede feedback. Ook dank ik mijn collega’s van het atel-
ier voor de gezelligheid van het afgelopen jaar.

Natuurlijk dank aan mijn ouders, familie en vrienden voor 
hun ongelooflijke steun en geloof in de afronding van de 
studie en dit project.
 
Helmond, augustus 2014

Ing. Laura van Loon



 

6

Analyse van de stadHet dorp in de stadArchitecture of Smart Mobility 



 

7

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Inhoudsopgave

3. Colofon

5. Voorwoord

7 Inhoudspagina

9 Introductie

13 Ontwikkelinng van Chinatown

17 Analyse van het gebied
  Infrastructuur 
31  straatkwaliteit
41	 	 Demografie	van	Chinatown

45 Masterplan

51 Phillips Square
  Concept
57  Ontwerp
69  Strategietest

75 Conclusie

79 Bronnen



 

8

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad



 

9

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Introductie



 

10

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad



 

11

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Het onderwerp Smart Mobility is in het atelier 
‘Architecture of  Smart Mobility’ onderzocht in 
twee verschillende steden, waar het onderwerp 
door de jaren heen is ontwikkeld. Er is gekozen 
voor een Europese stad, Eindhoven, en een 
Amerikaanse stad, Boston. 

De twee steden zijn geanalyseerd op de volgende 
onderdelen:	Morfologie,	geschiedenis,	specifieke	
stedenbouwkundige projecten en ontwikkelin-
gen. Deze analyses zijn gedaan met behulp van 
literatuur en kaarten. Om een beter overzicht 
te krijgen zijn de onderzoekgegevens verwerkt 
in kaarten. Door deze kaarten te vergelijken en 
te combineren zijn er 20 interessante plekken 
ontdekt in Boston binnen het onderwerp Smart 
Mobility. De 20 plekken zijn onderverdeeld in de 

als een ‘racebaan’ ook omdat de gebouwen in de 
straat niet zijn georiënteerd op Essex Street. 

Op zoek naar de grens van het onderzoeks-
gebied is er verder gekeken dan de straat en 
werd in het gebied in het zuiden een structuur 
ontdekt van lege plekken die opgevuld worden 
als parkeerplaatsen binnen het stedelijke weef-
sel. De structuur van lege plekken is geselecteed 
als onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is 
het commerciële hart van Chinatown in Bos-
ton. Naast de gebiedsanalyse wordt er ook een 
onderzoek naar de gemeenschap gedaan.

categorieën lege plekken, infrastructurele knoop-
punten, gebouwen en parkeerplaatsen. Van deze 
20 zijn uiteindelijk zeven plekken gekozen voor 
verder onderzoek. 

Een van deze zeven plekken is de Phillips 
Square. Deze naam suggereert een plein, maar er 
is geen noemenswaardig plein te vinden. Aan de 
westzijde is een parkeerplaats en klein restaurant 
en aan de oostzijde het Verizongebouw met de 
uitbreiding genaamd Annex. Die twee gebouwen 
zijn nogal gesloten richting de straat. 

Phillips Square wordt doorkruist door Essex 
Street. In deze straat zijn meer parkeerplaatsen 
te vinden op plekken die eigenlijk gewoon lege 
plekken zijn. Hierdoor wordt deze straat ervaren 

Introductie
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Ontwikkeling van  
Chinatown.
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Om het ontstaan van de structuur van lege 
plekken beter te begrijpen is de ontwikkeling 
van de wijk onderzocht. Zoals al eerder ver-
meld is bevindt het onderzoeksgebied zich in 
Bostons Chinatown. Over het algemeen zijn 
Chinatowns ontstaan in ongewenste gebieden, 
die zijn verlaten door de stadselite. Deze wijken 
bestaan grotendeels uit immigranten met lage 
inkomens. Doordat zoveel Chinese immigranten 
op elkaar leefden werden deze gemeenschappen 
uit noodzaak zelfvoorzienend. Dit resulteerde 
in dienstverlening zoals doctoren, boekhouders, 
financiële	adviseurs,	winkels	met	verse	pro-
ducten en een sociaal netwerk aan verenigingen 
binnen de Chinatowns. Deze structuur onderste-
unde nieuwe en oude families van immigranten. 
“Voor vele Aziatische Americanen is Chinatown 
een essentieel gedeelte van hun erfgoed en 
geschiedenis. Maar Chinatowns aan de Oostkust 
van Amerika staan op het punt te verdwijnen.” 
(Chinatown Then and Now)

Bostons Chinatown is de derde grootste Chi-
nese wijk in Verenigde Staten van Amerika en 
één van de oudste. De locatie is gecreëerd met 
behulp van drooglegging in het begin van 1800 
voor middenklasse families. In 1840 vertrokken 
deze families en werd de locatie bewoond door 
Chinese, Ierse, Italiaanse, Joodse en Syrische 
immigranten vanwege de goedkope woningen 
en de werkgelegenheid in de regio.
Tijdens de voltooiing van de spoorweg rond 
1870 vestigden de Chinese spoorwerkers zich in 
de wijk. Uiteindelijk volgden de Chinese immi-
grantenfamilies en vestigden zich in dit gebied. 
Bostons Chinatown was hiermee geboren en 
bestond uit zes blokken, en bevond zich tussen 
de straten Harrison Avenue, Essex Street, Hud-
son Street en Kneeland Street. Deze blokken 
liggen in het centrum van Boston. De gemeente 
had weinig aandacht voor de behoeften van de 

immigranten. De wijk werd het doel van meer-
dere stadsvernieuwingen door de jaren heen. 
De stadsvernieuwingen sloopten vele betaalbare 
woningen en commerciële ruimte. De eerste 
stadsvernieuwing was de Southeast Expressway 
ook wel Central Artery genoemd in de jaren 50 
van de vorige eeuw. Hiervoor zijn 300 families 
verplaatst uit Chinatown. Toch bleef  de popu-
latie van Chinatown groeien. De tweede grote 

stadsvernieuwing was de bouw van de twee 
grote snelwegen I-93 en Massachusetts Turn-
pike. Deze stadsvernieuwing zorgde ervoor dat 
1200 woningen in Chinatown werden gesloopt. 
Dit	was	een	flinke	hap	uit	het	betaalbare	wonin-
gaanbod. De instituten Tufts University en New 
Engeland Medical Center bezitten één derde van 
het gebied van Chinatown. De instituten kregen 
steeds toestemming om te mogen uitbreiden 

De ontwikkeling van Chinatown
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uitzondering. Daardoor werd ieder bestemming-
splan en masterplan vrijwel zinloos. Het ene na 
het andere luxe complex kreeg vrijstelling van 
het bestemmingsplan in Chinatown.” (China-
town Then and Now)

In de 21ste eeuw heeft het eerdere “Adult Enter-
tainment”-district zich ontplooid in het Wash-
ington Street Theatre District. De kavelwaarde 
in Chinatown steeg hierdoor en de historische 
en culturele betekenis werd totaal genegeerd ten 
gunste van luxe complexen en bedrijven. Dit 
zorgt ervoor dat Chinatown zijn kracht als thuis 
en gemeenschapscentrum voor de nieuwe immi-
granten aan het verliezen is. De geschiedenis van 
volksbuurt van immigranten is ironisch genoeg 
benut om toeristen en welvarende bewoners aan 
te trekken naar de wijk. Het externe beeld van 
Chinatown  is ´exotische´ producten en inter-
essante ervaringen, terwijl de welvarende be-
woners in Chinatown daar wonen vanwege het 
hippe element en de locatie als nieuwe ´frontier´ 
in de stad. De bewoners met een laag inkomen 
en de kleine bedrijven worden meer en meer 
geconfronteerd met verschuiving van bevolking. 

van de gemeente, maar in de jaren 80 vocht 
Chinatown tegen de institutionele uitbreiding 
van Tufts University en New Engeland Medical 
Center. Dit protest was de aanleiding voor het 
maken van een Masterplan voor Chinatown.  In 
het Masterplan van 1990 werden onder meer 
hoogtelimieten voor gebouwen voorgesteld.
Chinatown was niet alleen het doelwit van 
stadsvernieuwingen maar werd ook doelwit bij 
het toekennen van bestemmingen. De gemeente 
besloot bijvoorbeeld in 1974 om alle ‘volwassen 
vermaak’ te concentreren in één gebied oftewel 
een Red Light district. Ze kozen hierbij voor 
een gebied aan de westgrens van Chinatown. 
Hierdoor werd de wijk dagelijks bedreigd met 
prostitutie, drugs en andere kleine criminaliteit. 
In de jaren 90 bestond het “Adult Entertain-
ment”-district nog steeds maar was het bijna 
verdwenen.	De	opkomst	van	de	pornografie	op	
home video en het inzicht bij  de gemeente dat 
het niet lukte om dit vermaak te concentreren 
zijn de twee hoofdredenen voor het verdwij-
nen van dit vermaak. Dit zorgde ervoor dat de 
kavelwaarden van Chinatown stegen. Hierdoor 
werd de verkoop van gebouwen aangemoedigd 

en verdwenen de voormalige huurders.
Door de stijging van de kavelwaarde en nieuwe 
huurders begon Chinatown een aanzienlijke 
gentrificatie	te	ervaren.	De	eerste	luxe	hoogbou-
wcomplexen zoals de Ritz-Carlton’s Millenium 
Place, Liberty Place (nu Archstone), 9 en Kens-
ington Place verschenen. De bewoners, arbei-
ders, kleine ondernemers en maatschappelijke 
organisaties van Chinatown begonnen te vech-
ten voor hun eigen plek en protesteerden tegen 
de ontwikkeling van luxe hoogbouwcomplexen. 
Zij zochten naar alternatieve oplossingen voor 
gemeenschapsontwikkeling die het immigranten-
netwerk en de middelen van de wijk moeten 
versterken in plaats van te bedreigen.
“De pogingen om het Chinatown Master 
Plan uit 1990 te vernieuwen in 2000 en 2010 
heeft geresulteerd in documenten met bewon-
derenswaardige doelen maar hebben weinig 
overtuigingskracht. Chinatown heeft ervaren 
dat particulier belang eerst komt en dan pas 
gemeenschapsbelang . Er zijn bijvoorbeelde 
bestaande bouwvoorschriften over hoogte en 
massa voor projecten maar vrijstelling van het 
bestemmingsplan werd meer regel dan een 
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De huur stijgt waardoor betaalbare woningen 
en commerciële ruimte schaars wordt. Daarbij 
blijft de gemeente zich nog steeds in zijn oude 
patroon vallen. Tijdens een enquête is ontdekt 
dat de vuilniswagen in de nabij gelegen wijk 
Beacon Hill drie keer vaker langskwam dan in 
Chinatown. 

Al deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat de grenzen van Chinatown over de tijd zijn 
verschoven. Vandaag de dag bevindt Chinatown 
zich tussen Boston Common, Downtown Cross-
ing, The South End en de Massachusetts Turn-
pike. De hedendaagse Chinatown is het resultaat 
van een halve eeuw slechte stedelijke planning 
en ontwerp. De structuur van lege plekken is het 
resultaat van slopen en geen rekening houden 
met de behoeften van de bewoners van de wijk. 
Hierdoor liggen vele nieuwbouw plannen stil 
door protesten van de bewoners. De hoogbou-
wtorens brengen de stad de broodnodige belast-
inginkomsten, terwijl het bouwen van betaalbare 
woningen heel duur is en maar voor een paar 
van de velen het voordeel geven van een schone, 
veilige en betaalbare plek om te leven. Hierdoor 
is de bevolking van Chinatown opgesplitst in 
twee groepen met grote inkomensverschillen, 
die	reflecteren	naar	afkomst	van	de	bewoners.
Gebiedsanalyse
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Analyse van het 
gebied
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Analyse van het gebied

bestaat uit pubs, cafés, theaters en clubs. Voor het onderzoeksgebied is de historische 
kern van Chinatown gekozen omdat zich hier 
de structuur van lege plekken bevind en in de 
volksmond is erkend als het sociale en culture 
hart van Chinatown. Dit gebied is afgebakend 
door vier straten met een hoge verkeersintens-
iteit. De Bolyston/Essex street in het noorden 
met verkeersrichting van west naar oost en de 
Stuart/Kneeland Street met twee verkeersricht-

ingen in het zuiden, Surface Road aan de oostzi-
jde grens van Chinatown en de Tremont Street 
met de verkeersrichting naar het zuiden aan de 
westgrens. Washingston Street is de denkbeeld-
ige scheiding van functies binnen de historische 
kern van Chinatown. De oostzijde is de com-
merciële kern, die vooral bestaat uit restaurants 
en op Kneeland Street is meer detailhandel. 
De westzijde is de amusementskern, die vooral 
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Analyse van het gebied
Infrastructuur

Auto:

De verzamelde verkeersgegevens door CTPS 
geven aan dat Tremont street en Surface road 
functioneren als de primaire verkeersroutes 
van en naar Chinatown. Tremont heeft rond de 
15.000 voertuigen per dag en Surface Road meer 
dan 20.000 voertuigen per dag. 
Boylston-Essex Street en Stuart/Kneeland 

Street zijn de belangrijke oost-west aders voor 
doorgaand verkeer. Boylston-Essex Street heeft 
tussen de 5.000 en 8.000 voertuigen per dag en 
Stuart/Kneeland Street meer dan 20.000 voer-
tuigen per dag. Washington Street en Harrison 
Avenue zijn gebouwd als primaire verkeersad-
ers maar functioneren als een lokale straat met 
ongeveer 2.000 voertuigen per dag. Beach Street, 
Tyler Street, Oxford Street en Hudson Street 

zijn lokale wegen en worden gekenmerkt door 
een brede straat met éénrichtingsverkeer. Deze 
straten zijn vooral belangrijk voor het laden 
en lossen van goederen. Deze straten vormen 
samen met Harrison Avenue de commerciële 
kern van Chinatown.
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Voetgangers

De dominante manier van reizen is in China-
town is wandelen. 96% van de reizen binnen de 
wijk Chinatown is te voet. Tevens is het auto-
bezit het laagste in deze wijk in vergelijking met 
de rest van de stad. Het gebruik van openbaar 
vervoer van en naar Chinatown ligt daarente-
gen ruim boven het gemiddelde van de stad. 

De aantrekkingskracht van het gebied wordt 
weerspiegeld doordat 43% van alle reizen in 
het gebied niet van of  naar werk/thuis gerela-
teerd zijn. De theaters, restaurants en aanwezige 
bezienswaardigheden in deze wijk brengen veel 
mensen naar het gebied buiten de normale 
woon-piekuren. Het verkeer in deze wijk is vaak 
s ’avonds en vooral in het weekend overbelast in 
deze drukke buurt.   

Voetgangers: 
 
 
 
 

Distribution of Trips - Boston 
 Auto Transit Walk* 
Chinatown 29% 32% 40% 
City Average 51% 19% 30% 
*Walk includes bicycle 
 
 
 
 
 

Geographic Distribution of Trips - Chinatown 
% of trips Destination: Auto Transit Walk 

30% Within Neighborhood 4% 1% 96% 
13% Rest of Core 20% 24% 57% 
22% Rest of Boston 33% 52% 15% 

 Origin:    
19% Inner Communities 40% 60% 0% 
16% Outer Communities 64% 36% 0% 

 
 
 
 
 

Activity Distribution of Trips - Chinatown 
Trips Activity  Auto Transit Walk 

9% Home 33% 20% 47% 
48% Work 23% 46% 31% 
43% Other 35% 18% 47% 

 
 
 
 
 
 
Openbaar vervoer: 
 
 
 
 
 
 
 

Daily use of Metro stations - Chinatown 
Station Boarding Counts 
Boylston 5950 
Chinatown 4000 
New England Medical Center 6600 
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De voetgangers binnen het onderzoeksgebied 
kunnen verdeeld worden in drie bezoekers-
groepen, de plaatselijke, stadsgenoten en 
regionalen. De drie groepen hebben verschil-
lende “magneten en generators”. Magneten 
zijn gebieden van belang, zoals supermarkten, 
cafés, clubs, openbaar vervoer, parkeermogeli-
jkheden en de Boston Common. Generatoren 
zijn knooppunten van activiteiten en kunnen 

een gebied zijn zoals China Gate park, The Ritz 
Carlton en plaatselijke kerken.

De plaatselijke, 

de Aziatische bewoners van Chinatown en an-
dere wijken. De bewoners van de andere wijken 
zijn voor het overgrootste deel oude bewoners 
die nog niet terug kunnen naar Chinatown. De 

magneten voor deze voetgangersgroep zijn de 
supermarkten, winkels met dagelijkse producten, 
werk en ontmoetingsplekken zoals gemeen-
schapscentra.

Analyse van het gebied
Infrastructuur
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De stadsgenoten, 

de overige bevolkingsgroepen in de wijk en de 
bewoners van de andere wijken in Boston. De 
magneten van deze voetgangersgroep zijn res-
taurants, cafés en clubs. Chinatown word bez-
ocht voor de sfeer en het amusement. 
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De “regionalen”, 

de bezoekers van buiten de stad en zelfs buiten 
de V.S. De magneten voor deze voetgangers-
groep jn de winkels, restaurants en bezienswaar-
digheden. Chinatown word bezocht voor de 
’exotische’ producten en de “culturele ervaring”.

Analyse van het gebied
Infrastructuur



 

25

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Door het samenvoegen van de magneten van 
de drie groepen ontstaan er enkele generatoren. 
Het park Boston Common, de kruising Wash-
ington Street met Boylston street en de grootste 
generator is de Beach Street met het China Gate 
Plaza Park. Op Beach Street bevinden zich de 
restaurants, winkels, supermarkten en bezien-
swaardigheden en is daardoor de hoofdstraat 
van de commerciële kern. Vanuit  Beach Street 

waaieren de restaurants, winkels, supermark-
ten en bezienswaardigheden uit naar de Knapp 
Street, Harrison Avenue, Tyler Street, Oxford 
Street en Hudson Street.
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Fietsers:

Op	dit	moment	is	er	in	Chinatown	één	fietspad	
op de Essex Street dat is gecombineerd met de 
busbaan. Het Boston Department of  Transpor-
tation stelt met het Boston Bike Network Plan 
een	verhoging	van	tien	procent	van	het	fietsver-
keer voor van en naar het werk in het jaar 2020 
voor de hele stad. In de stad worden geleidelijk 
de	fietsvoorzieningen	uitgevoerd.	

In het Boston Bike Network Plan wordt China-
town	een	waar	fietsparadijs.	Voor	het	onderzo-
eksgebied	zijn	de	volgende	fietsvoorzieningen	
voorgesteld:

l	 Een	Cycle	Track,	een	apart	fietspad	gesc-
heiden van weg en voetpad, op Tremont Street, 
La Grange Street en Beach Street in tweerichtin-
gen.
l Een Shared – Lane Marking, auto en 
fietser	gebruiken	dezelfde	weg	en	signalen	waar	
niet harder dan 50 km per uur wordt gereden, 
op Washington Street in Noordelijke richting.
l	 Een	contraflow	Bicycle	Lane,	fietsers	
mogen reizen in twee richting terwijl het gemo-
toriseerd verkeer één-richting blijft, op Harrison 
Avenue
l Een Neighborway, een rustige wijk weg 
waar	fietsers	en	voetgangers	voorrang	hebben,	
op Tyler Street.

De	voorgestelde	fietspaden	in	Chinatown	bieden	
een kans om de straten volledig te renoveren.

 

Analyse van het gebied
Infrastructuur
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Openbaar vervoer:

Chinatown is zeer goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. De oranje metrolijn gaat 
door de wijk met twee stations New England 
Medical Center en Chinatown. Aan de grens 
van Chinatown loopt de groene metrolijn met 
station Boylston. Er gaan vier bus routes door 
de wijk met meerdere stops. De meest gebruikte 
busverbinding, route # 49, wordt vervangen 
door de Silver Line, een sneldienst busverbind-
ing en is momenteel onder constructie. Het zal 
een directe verbinding met het centrum, nieuwe 
voertuigen en verbeterde opstapplaatsen heb-
ben.
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Parking Programs.  There are also many large
garages in these districts.
Walking is the dominant mode of travel in these dis-
tricts, representing 96% of trips within the
Chinatown/Theater District area.  Walk-to-work
trips, for example, account for almost a third of all
work trips.  Conversely, car ownership is amongst
the lowest in the city.  Transit share to the
Chinatown/ Theater District from all parts of the
Boston region is well above the City average.  The
43% of trips which are not home or work based
reflect the attractiveness of this area for all purpos-
es. The theaters, restaurants and attractions present
in this neighborhood bring many people to the area
outside of typical commuter peak hours.  Transit is
well utilized, and traffic is often congested at nights
and especially on weekends in this busy neighbor-
hood.
—————————————————
Distribution of Trips and Mode Shares in
Chinatown/Theater District

Auto Transit Walk
All destinations and purposes 29% 32% 40%

City Average 51% 19% 30%
(“walk” mode includes bicycle)

Geographic Distribution of Trips
% of Origin or
Trips Destination Auto Transit Walk
30% Within Neighborhood 4% 1% 96%
13% Rest of Core 20% 24% 57%
22% Rest of Boston 33% 52% 15%
19% Inner Communities 40% 60% 0%
16% Outer Communities 64% 36% 0%

Activity Distribution of Trips
% of Activity in
Trips Neighborhood Auto Transit Walk

9% Home 33% 20% 47%
48% Work 23% 46% 31%
43% Other 35% 18% 47%

—————————————————
The area is served by the Chinatown and New
England Medical Center stations on the Orange Line
and Arlington and Boylston Stations on the Green
Line. Six bus routes also stop in the district. The
most heavily used, Route #49, is being replaced by
the Silver Line, a bus rapid transit service currently
under construction.  It will have direct routing to
Downtown, new vehicles, and improved stations.
Daily MBTA Use by Station or Route*
Rapid Transit
Chinatown 4,000
New England Medical Center 6,600
Boylston 5,950
Bus Routes
3 South Boston Waterfront – Chinatown 350
11 City Point – Downtown 3,700
43 Ruggles-Downtown (Tremont St.) 3,700
49 Dudley-Downtown (Washington St.) 7,600
*Boarding counts only, not including transfers with-
in stations.  Source: MBTA and CTPS

Commuter rail and station

MBTA bus route

Multiple MBTA bus routes

16

16 17

LEGEND

Point of Interest

Station names in black served
by more than one transit line

Transit lines and station

TRANSIT NETWORK

BOSTON TRANSPORTATION DEPARTMENT CHINATOWN /THEATER DISTRICT19

Voetgangers: 
 
 
 
 

Distribution of Trips - Boston 
 Auto Transit Walk* 
Chinatown 29% 32% 40% 
City Average 51% 19% 30% 
*Walk includes bicycle 
 
 
 
 
 

Geographic Distribution of Trips - Chinatown 
% of trips Destination: Auto Transit Walk 

30% Within Neighborhood 4% 1% 96% 
13% Rest of Core 20% 24% 57% 
22% Rest of Boston 33% 52% 15% 

 Origin:    
19% Inner Communities 40% 60% 0% 
16% Outer Communities 64% 36% 0% 

 
 
 
 
 

Activity Distribution of Trips - Chinatown 
Trips Activity  Auto Transit Walk 

9% Home 33% 20% 47% 
48% Work 23% 46% 31% 
43% Other 35% 18% 47% 

 
 
 
 
 
 
Openbaar vervoer: 
 
 
 
 
 
 
 

Daily use of Metro stations - Chinatown 
Station Boarding Counts 
Boylston 5950 
Chinatown 4000 
New England Medical Center 6600 

 
Daily use of Bus routes - Chinatown 

Route Boarding Counts 
3     South Boston Waterfront - Chinatown 350 
11   City Point - Downtown 3700 
43   Ruggles – Downtown (Tremont Street) 3700 
49   Dudley – Downtown (Washington Street) 7600 
 
 
 
 
 
 
Populatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population 
 Chinatown 

1990 
Chinatown 

2000 
Chinatown 

2010 
Boston 
2010 

Total 6887 9196 11757 617594 
White 19% 29% 41% 47% 
Black 7% 7% 5% 22% 
Asian 70% 57% 46% 9% 
Hispanic or Latino 3% 5% 5% 18% 
Other 0% 2% 0,4% 1,6% 
Multi racial - - 2,6% 2,4% 
 
 
 
 
 
 
 
Leeftijd: 
 
 
 
 
 

Age group composition and change 
 Chinatown 1990 Chinatown 2000 Chinatown 2010 

 number share number share number share 
Total pop. 6887 100% 9196 100% 12843 100% 
Up to 17 1277 18,6% 1210 13,2% 1210 9,7% 
18-24 741 10,6% 2081 22,6% 3859 30% 
25-64 3521 51,2% 4015 43,7% 5897 46,0% 
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Parkeren

Er zijn circa 5.100 openbare parkeerplaatsen 
beschikbaar in parkeergarages binnen China-
town, of  binnen acceptabele loopafstand van 
Chinatown.  Dit levert een belangrijke bijdrage 
aan de publieke parkeerplaats binnen het 
studiegebied. Op de lege plekken zijn er circa 
200 openbare parkeerplaatsen, wat 3,5% van het 

Analyse van het gebied
Infrastructuur

totaal aantal parkeerplaatsen is. In het onderzo-
eksgebied is het verboden om op straat te park-
eren en mag alleen geladen en gelost worden. 
Probleem is dat deze regel niet wordt nageleefd 
en er dan ook veel auto geparkeerd staan op de 
straten.
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Openbaar groen

Chinatown grenst aan de Boston Common in 
het westen en in het oosten bevind zich het Chi-
na Gate Plaza Park. Dit zijn de enige groenvoor-
zieningen en openbare verblijfsruimtes die zich 
in het onderzoeksgebied bevinden of  op een ac-
ceptabele afstand van het onderzoeksgebied. En 
dat terwijl Boston een rijke geschiedenis heeft in 
het creëren van buitengewone openbare ruimtes 
zoals de Emerald Necklace ontworpen door 
Frederick	Law	Olmsted.	Door	de	topografische	
ligging van Boston is het mogelijk een ketting 
van parken te creëren, dat gunstiger is als één 
groot intern park. De ketting van parken dient 
dan voor de hele stad en niet alleen voor de di-
chtstbijzijnde wijken. De Boston Common is de 
start van het park en bevindt zich aan de west-
grens van Chinatown. Deze waardevolle erfenis 
verloor zijn kracht door de komst van de auto. 

De verbreding van wegen zorgde ervoor dat ver-
schillende groenverbindingen verloren gingen. 
De Boston Redevelopment Authority wil deze 
erfenis van Frederick Law Olmsted doorzetten 
met de Crossroad Initiative. The Crossroad 
Initiative is het programma om straten op-
nieuw aan te kleden en groenvoorzieningen te 
realiseren voor de stad Boston. Twaalf  Cross-
roads doorkruizen de Rose Fitzgerald Kennedy 
Greenway en verbinden mensen met wijken en 
bestemmingen aan beide kanten van de Rose 
Fitzgerald Kennedy Greenway. Essex Street 
is één van deze wegen die de Rose Fitzgerald 
Kennedy Greenway doorkruist. Phillips Square 
is een prioriteit van de stad om de Boston Com-
mon en Rose Fitzgerald Kennedy Greenway te 
verbinden. Ook biedt het de mogelijkheid om 
met landschapsarchitectuur te zorgen voor een 
vriendelijker, levendiger en meer toegankelijke 
openbare ruimte voor Chinatown zelf. 
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De infrastructuur van Chinatown geeft 
veel informatie over het gebied. Ten eerste 
werd meteen duidelijk dat het gebied als 

een voetgangerszone wordt gebruikt, maar 
voor gemotoriseerd verkeer is gebouwd. 
Het gebied is interessant voor bezoekers 

en bewoners door de variatie aan amuse-
ment. Chinatown zou een verbeterde infra-

structureel netwerk moeten krijgen voor 
fietsers en voetgangers. Deze verbeteringen 

houden onder andere in meer openbare 
ruimte en groen. De verbetering van infra-
structuur is een impuls voor het gebied en 

geeft het gebied een betere toekomst.

Analyse van het gebied
Infrastructuur
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Analyse van het 
gebied

straatkwaliteit
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De straat kwaliteit is bekeken vanuit twee 
punten. Als eerst naar de indeling van de straat. 
Hoeveel	ruimte	is	er	voor	voetgangers,	fietsers,	
gemotoriseerd verkeer en groen. Het tweede 
punt is de kwaliteit van het straatbeeld. 

De indeling

Op dit moment is de hoogste prioriteit van de 
straat het gemotoriseerd verkeer, terwijl de voet-
gangers de dominante verkeerstroom zijn. Er 
is weinig ruimte voor voetgangers en de ruimte 
word ook vaak verkleind door kraampjes, recla-
meborden en geparkeerde motoren. Hierdoor is 
de voetgangersruimte overbelast.

Analyse van het gebied
Straat kwaliteit
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Straatbeeld

In steden is wandelen zoveel meer dan alleen 
wandelen. Er ontstaat direct contact tussen 
mensen en omliggende gemeenschappen, 
ervaringen en informatie worden uitgewisseld. 
Wandelen is het vertrekpunt en vanuit daar 
ontstaan ander andere activiteiten zoals genieten 
van het weer en stadsleven.
De activiteiten kunnen opgedeeld worden in 
vereiste activiteiten en optionele activiteiten. De 
vereiste activiteiten zijn activiteiten die moeten 
gebeuren, zoals het verplaatsen naar werk of  
school,	wachten	op	de	bus,	goederen	afleveren,	
enz. Deze activiteiten vinden onder alle omstan-
digheden plaats. De optionele activiteiten zijn 
activiteiten die kunnen gebeuren, zoals wandelen 
over de promenade, genieten van het uitzicht of  
het goede weer. Een groot deel van de aantrek-
kelijke en populaire stadsactiviteiten behoren tot 
de groep van optionele activiteiten. 
Een belangrijke factor voor het ontstaan van op-
tionele activiteiten naast de vereiste activiteiten is 
het weer. Als het weer goed genoeg is, dan groeit 
de duur van de vereiste activiteiten. Als het weer 
goed is, dan wordt de duur van vereiste activitei-

ten langer en soms uitgebreid met een optionele 
activiteit.
Een andere belangrijke factor is de fysieke 
kwaliteit van de stadsruimte. Steden en stedeli-
jke gebieden kunnen een podium creëren voor 
een	specifieke	activiteit,	zoals	in	New	York.	De	
straten	in	het	centrum	van	New	York	boden	
voor 2009 geen ruimte voor iets anders dan je 
verplaatsen van punt A naar punt B. In 2007 
wilde	de	gemeente	New	York	hier	verandering	
in brengen. De commissaris Janette Sadik-Khan 
van	New	York	City	Department	of 	Transpor-
tation heeft samen met de Deense stedenbou-
wkundige Jan Gehl een plan ontwikkeld om de 
openbare ruimte te verbeteren door te concen-
treren op pleinen, volledige straatontwerpen en 
Summer Street-stijl evenementen voor voet-
gangers	en	fietsers.	Met	deze	maatregelen	willen	
ze	de	straten	van	New	York	veranderen	in	een	
omgeving die zowel plezierig als “functioneel” is 
voor	voetgangers,	fietsers	en	openbaar	vervoer	
reizigers	van	alle	leeftijden.	(Streetblog	NYC)	
Een goed voorbeeld is Times Square van het 
Broadway Boulevard Plan 2009. Broadway, de 
diagonale straat door het raster van Manhattan, 
werd	aangepast	voor	voetgangers	en	fietsers.	De	

veranderingen worden in het begin opgelost met 
tijdelijke toepassingen en nadat de veranderingen 
zichzelf 	bewijzen,	zullen	er	definitieve	ontwerp-
en gemaakt worden voor de veranderingen. De 
knooppunten van Broadway met andere straten 
werden overzichtelijk gemaakt door Broadway 
volledig of  gedeeltelijk af  te sluiten van gemo-
toriseerd verkeer. Hierdoor ontstonden er voet-
gangerspleinen waar tijdelijk meubilair geplaatst 
werd. Times Square is een van deze pleinen. Het 
effect van de verandering is dat er 11% meer 
voetgangers komen op Times Square en langer 
blijven. Er zijn 63% minder ongelukken gebeurd 
tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers. 
Times Square is nu een voetgangersplein ge-
worden in plaats van een gemotoriseerd plein. 
De kwaliteit van de stedelijke ruimte heeft een 
grootte invloed op het karakter en omvang van 
het stadsleven. Als de stedelijke ruimte uitnodi-
gend is om te verblijven dan komen er mensen 
en als er mensen komen, komen er meer. 
Mensen komen samen waar dingen gebeuren 
en zoeken naar de aanwezigheid van andere 
mensen. Als men kan kiezen uit een verlaten of  
een levendige straat, kiezen de meeste mensen 
voor de straat met leven en activiteit. De wande-

Analyse van het gebied
Straat kwaliteit
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ling is dan interessanter en voelt veiliger. Studies 
van binnenstedelijke winkelstraten in Kopenha-
gen door Jan Gehl laten zien dat gebeurtenissen, 
evenementen en bouwplaatsen meer mensen 
trekken en blijven hangen om mensen te zien 
optreden, muziek luisteren of  bouwen dan win-
kels langs gevels. Studies van banken en stoelen 
in de openbare ruimte tonen aan dat zitplekken 
met de mooiste uitzichten op het stadsleven veel 
vaker gebruikt worden dan zitplekken die geen 
uitzicht bieden op het stadsleven.
Levendige straten zijn vaak straten waar een 
actieve begane grond aanwezig is. Voetgangers 
ervaren begane gronden nauw en intens. Geniet-
en intens van alle details van de gevels en etal-
ages. Ervaren van dichtbij de ritmes van gevels, 
materialen, kleuren en de mensen in of  nabij 
de gebouwen en daarmee wordt bepaald of  de 
wandeling interessant en bewogen is. De kwal-
iteit van de rand van de straat heeft een directe 
verbinding met de levendigheid van de straat. De 
rand kan in twee extremen uitgedrukt worden: 
een zachte of  harde rand. Een ‘zachte rand’ is 
een rand met winkels, transparante gevels, grote 
ramen, veel openingen en toont vele goederen. 
Mensen vinden daardoor goede redenen om te 
vertragen en zelfs even te stoppen. Een ‘harde 
rand’ is een rand met een gesloten begane grond 
met lange stukken gevel van donker glas, beton 
of  metselwerk. Er zijn weinig tot geen deuren 
aanwezig en er is weinig te ervaren. Het aantal 
mensen dat tijdens wandelen stopt is zeven maal 
groter in een straat met een zachte rand dan in 
een straat met een harde rand. Tevens wordt de 
snelheid van  wandelaars trager in een straat met 
zachte rand en versneld zelfs in een straat met 
een harde rand. De straten met een ‘zachte rand’ 
hebben een belangrijke invloed op de activiteits-
patronen en de aantrekkelijkheid van de stedeli-
jke ruimte. De transparante, gastvrije en aant-
rekkelijke gevels geven de stedelijke ruimte een 
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fijne	menselijke	schaal	op	ooghoogte,	de	belan-
grijkste hoogte voor de voetgangers. De hogere 
verdiepingen van de gebouwen vallen niet in het 
directe zichtveld van de voetgangers. De afstand 
is aanzienlijk groot, waardoor detail en intensite-
it van de hogere verdiepingen gemist worden. 

Het in kaart brengen van de aantrekkelijke en 
actieve begane grond van het onderzoeksgebied 
geeft een duidelijk beeld van de situatie en de 
probleemgebieden.  Beach Street, de commer-
ciële hoofdstraat, heeft een aantrekkelijk en 
actieve begane grond. Een ‘zachte rand’ met 
grote ramen, veel toegevoegde ornamenten op 
de bestaande gevels, voorzetgevels, luifels en 
reclameborden met Chinese tekens en Chinese 

armaturen. De begane grond bezit alleen deze 
karakteristieken, de hogere verdiepingen zijn 
de bestaande gevels van gebouwen. Hierdoor 
worden het volume van het gebouw ervaren als 
een stedelijk landschap en ligt de nadruk op de 
begane grond. Al deze elementen en karakter-
istieke zorgen ervoor dat de straat als een dorp 
aanvoelt.
De zijstraten ten zuiden van de Beach Street zijn 

Analyse van het gebied
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aantrekkelijk, actief  en hebben ook een dorps-
gevoel. De zijstraten ten noorden van Beach 
Street hebben voor groot gedeelte of  volledig 
een ‘harde rand’ door gesloten gevels zonder or-
namenten, luifels, reclameborden of  armaturen. 
Het dorpsgevoel wordt in deze straten abrupt 
afgebroken.
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Ondanks het grote aantal voetgangers in Chi-
natown, is er geen aanwezigheid van openbare 
ruimte waar optionele activiteiten kunnen 
plaatsvinden. China Gate Plaza Park is de enige 
mogelijkheid voor optionele activiteiten maar 
bevindt zich aan de grens van Chinatown naast 
een ‘harde rand’ waardoor het meer een door-

gaand voetgangersgebied is geworden. Er zijn 
nergens bankjes of  stoelen, alleen op China 
Gate Plaza Park. 

Analyse van het gebied
Straat kwaliteit
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Er is duidelijk verandering nodig voor de straten in China-
town. Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor voet-
gangers en niet alleen voor vereiste activiteiten, maar ook 
voor optionele activiteiten. De afwezigheid van groenvoor-
zieningen moet veranderen in een mooie verbinding tussen 
de Boston Common en China Gate Plaza Park die zowel op 
stadsniveau als op wijkniveau een toegevoegde waarde heeft.

De grote variatie van visuele karakteristieke elementen in de 
straten van Chinatowns, zoals de luifels en reclameborden 
met Chinese tekens, behoren tot Chinatown en mogen niet 
verdwijnen. Het moet juist aangemoedigd worden. De nieu-
we projecten moeten een blanco doek zijn waar de eigenaren 
zelf  hun attributen aan toevoegen, om zo de karakteristieke 
elementen te behouden van Chinatown. Het behouden en 
verder ontwikkelen van de aantrekkelijke begane grond is 
cruciaal voor de toekomst van het onderzoeksgebied als een 
dorp.
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Populatie 

Vanaf 	1990	is	de	gentrificatie	begonnen	in	
Chinatown, het duidelijkste teken hiervan is de 
afname van Chinatown Aziatische bevolking. In 
1990 was nog 70% van Aziatische afkomst en 
in 2010 nog maar 46%. De onbetaalbare wolk-
enkrabbers trekken meer blanke bewoners naar 
de wijk, de toename van 19% in 1990 naar 41% 
in 2010 is een duidelijk voorbeeld hiervan. Dit 
betekent dat de blanke bewoners zijn verdubbeld 
in 20 jaar tijd. Chinatown is de dichtstbevolkte 
wijk van Boston. In 2000 leefden hier 44 perso-
nen per hectare en in 2010 zijn het 56 personen 
per hectare. Boston zelf  is constant geblev-
en met 20 personen per hectare, Chinatown 
daarbinnen heeft bijna het driedubbele.

Huishoudens

De daling van de Aziatische bevolking en veran-
dering van de leeftijd binnen de bevolking zorgt 
voor verandering van de structuur van de hu-
ishoudens. Het aandeel van niet-gezinshuishoud-
ens steeg van 21 naar 29 procent. Tegelijkertijd 
nam het deel gezinshuishoudens drastisch af  van 
73 naar 47 procent.  Chinatown, als traditionele 
allochtone gezinsbuurt is drastisch veranderd 
door de groei van studenten in de buurt. De 
eenpersoons-eenheden zijn altijd in Chinatown 
aanwezig geweest maar niet in zo’n overvloed als 
nu in de wijk. De groepshuisvesting met een-
persoons-eenheden is van 5,2 procent in 1990 
gestegen naar 21,4 procent in 2000. De tien jaar 

eenheden gebouwd. Door die strategie ging 
de ontwikkeling van lage-inkomens-eenheden 
verloren. De bewoners pleiten juist voor de 
bouw, ondersteuning en stabilisering van la-
ge-inkomens-eenheden. De lage-inkomens-een-
heden zouden voor zowel eenpersoonshu-
ishoudens zijn als gezinshuishoudens, maar er 
werden niet veel van deze eenheden gebouwd. 
Hierdoor wonen er ook minder gezinnen in 
Chinatown.

Inkomen en welvaart

Een	ander	duidelijk	kenmerk	van	gentrificatie	is	
de verandering van het mediaan inkomen. Het 
mediaan inkomen van blanken in Chinatown 
ging van $40.554 in 2000 naar $84.255 in 2009. 
In contrast: het mediaan inkomen van de Aziat-
en daalde van $16.820 in 2000 naar $13.057 in 
2009.

Het percentage Aziaten dat onder de armoede-
grens leefde ging van 39 procent in 2000 naar 
44 procent in 2009. Dit is het hoogste percent-
age dat onder de armoedgrens leeft voor een 
bevolkingsgroep binnen Boston. Dit verschil 
is	een	klassieke	indicatie	van	gentrificatie	en	zal	
tot gevolg hebben dat Chinatown nog onbetaal-
baarder wordt voor de arbeidersklasse van Azia-
tische immigranten.

Huisvesting

Het grootste deel van de woningvoorraad in 
Chinatown bestaat uit oude, smalle gebouwen 
met 2 tot 6 appartementen per gebouw of  uit 
grote, nieuwe, hoge woontorens. Verschillende 
van de oudere, smallere gebouwen zijn omge-
bouwd voor commercieel gebruik of  voor 
opslag. Het merendeel van de grote huisvest-
ingscomplexen zijn gebouwd in 1960s en be-
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Population 
 Chinatown 

1990 
Chinatown 

2000 
Chinatown 

2010 
Boston 
2010 

Total 6887 9196 11757 617594 
White 19% 29% 41% 47% 
Black 7% 7% 5% 22% 
Asian 70% 57% 46% 9% 
Hispanic or Latino 3% 5% 5% 18% 
Other 0% 2% 0,4% 1,6% 
Multi racial - - 2,6% 2,4% 
 
 
 
 
 
 
 
Leeftijd: 
 
 
 
 
 

Age group composition and change 
 Chinatown 1990 Chinatown 2000 Chinatown 2010 

 number share number share number share 
Total pop. 6887 100% 9196 100% 12843 100% 
Up to 17 1277 18,6% 1210 13,2% 1210 9,7% 
18-24 741 10,6% 2081 22,6% 3859 30% 
25-64 3521 51,2% 4015 43,7% 5897 46,0% 

Leeftijd

Naast de daling van de totale Aziatische bevolk-
ing, is ook de samenstelling van de bevolking 
veranderd. De stijging van 181 procent tussen 
1990 tot 2000 voor de leeftijdsgroep 18 tot 
24-jarige	is	een	duidelijk	indicatie	van	gentrifi-
catie. Deze leeftijdsgroep stijgt nog eens een 85 
procent tussen 2000 tot 2010. De stijging van 
deze leeftijdsgroep komt door het overschot van 
de studenten en afgestuurde van de hogescholen 
en universiteiten van Boston, die de omgeving al 
kennen vanwege de studentenhuisvestingen van 
de in het centrum gecentreerde Suffolk, Emer-
son en Tufts campussen, en huren in de particu-
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65 and over 1348 19,6% 1890 20,6% 1877 14,3% 
Huishoudens: 
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Population in Households by Households types 
 1990 2000 2010 
 number share number share number share 
Total Population 6807 100,0% 9191 100,0% 12843 100,0% 
Family Households 5002 73,5% 5079 55,3% 6086 47,4% 
Non-Family Households 1448 21,3% 2150 23,4% 3697 28,8% 
Group Quarters 357 5,2% 1962 21,4% 3060 23,8% 
 
 
 
 
 
 
 
Huisvesting: 
 
 
 
 
 
 
 

Housing Tenure 
 Chinatown Boston 
Owner occupied 20,3% 33,9% 
Renter occupied 79,7% 66,1% 

 
Housing vacancy 

 Chinatown Boston 
Occupied 66,3% 61,6% 
vacant 33,7% 38,4% 
 
 

daarna is deze vorm van huisvesting nog eens 
gestegen naar 23,8 procent. De studenten verja-
gen de gezinshuishoudens uit Chinatown.
De strategie in het Master Plan 1990 was om 
meer variatie in huisvesting te ontwikkelen ter 
versterking voor het bestaansrecht van Chi-
natown in de toekomst. De wijkontwikkeling-
smaatschappijen ondersteunden de bouw van 
familie-eenheden bij nieuwe projecten. Om 
de familie-eenheden te subsidiëren werden er 
binnen dezelfde projecten dure marktconforme 

liere sector. 
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horen tot de sociale woningbouw. Een gedeelte 
van de projecten uit 1980 en 1990 is een mix van 
sociale en marktconforme appartementen. In 
1990 bedroeg de huur van een eenkamer appar-
tement nog $700-900 per maand, in de nieuwe 
luxe woontorens kost eenkamer-appartement 
$3.000 per maand. De koopappartementen in 
het nieuwe luxe complex genaamd Millenium 
Place, kosten $600.000 dollar voor een eenkam-
er-appartement en $3.000.000 dollar voor een 
penthouse (3 kamers). 

Omdat de inkomens van Chinatown zo laag zijn, 
kunnen vele bewoners zich niet eens betaalbare 
woningen veroorloven. De formule van de stad 
om	een	woning	als	betaalbaar	te	klassificeren	
is een gezin van vier leden dat samen $67.000 
moet verdienen. Dat is ongeveer vijf  keer het 
gemiddelde inkomen in Chinatown, aldus Sheila 
Dillon, directeur wijkontwikkeling in Boston.

Chinatown heeft het hoogste percentage betaal-
bare woningen van alle wijken in boston. Het 
is tevens de dichtstbevolkte wijk van de stad en 
heeft veel bewoners die een betaalbare woning 
nodig hebben. Er is niet meer veel plaats over 
om betaalbare woningen te bouwen in China-
town.

65 and over 1348 19,6% 1890 20,6% 1877 14,3% 
Huishoudens: 
 
 
 
 
 
. 
 

Population in Households by Households types 
 1990 2000 2010 
 number share number share number share 
Total Population 6807 100,0% 9191 100,0% 12843 100,0% 
Family Households 5002 73,5% 5079 55,3% 6086 47,4% 
Non-Family Households 1448 21,3% 2150 23,4% 3697 28,8% 
Group Quarters 357 5,2% 1962 21,4% 3060 23,8% 
 
 
 
 
 
 
 
Huisvesting: 
 
 
 
 
 
 
 

Housing Tenure 
 Chinatown Boston 
Owner occupied 20,3% 33,9% 
Renter occupied 79,7% 66,1% 

 
Housing vacancy 

 Chinatown Boston 
Occupied 66,3% 61,6% 
vacant 33,7% 38,4% 
 
 



 

44

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Verandering van de samenstelling van de bevolking in 
Chinatown wordt heel duidelijk als negatief  ervaren. 
Dit komt vooral door het grote verschil in inkomens 
en het tekort aan woningen. Door de geschiedenis 
heen is Chinatown steeds lastiggevallen met stadsver-
nieuwingen en de laatste 20 jaar is er een invasie van 
nieuwe bewoners geweest. 
De nieuwe bewoners brengen geld in de wijk maar ne-
men ook gebied in. De oude bewoners van Chinatown 
voelen zich het paradedraakje van de rijke blanke. Het 
ene na het andere luxe complex wordt gebouwd terwijl 
er grote vraag is naar betaalbare woningen. In plaats 
van elkaar te beconcurreren zouden de twee bev-
olkingsgroepen elkaar moeten omarmen. Ze hebben 
beiden gekozen voor dit gebied als hun thuis. Samen 
hebben ze mogelijkheden om de wijk meer toekomst 
te bieden voor beide groepen. 

Analyse van het gebied
Demografie van de bevolking
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Masterplan
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Visie
Het behouden van het unieke karakter van Chi-
natown door de aanwezige pioniersfuncties en 
bestaande kwaliteiten in het gebied te versterken. 
De nieuwe en de oude bewoner mixen in de 
functies wonen, werken en amusement waardoor 
er één sterk gemeenschapsgevoel ontstaat van 
een dorp in de stad Boston.

De aanpak
De verandering van het gebied wordt vanuit een 
ruimtelijke invalshoek ingezet: door hiërarchie 
aan te brengen, door herinrichting van de open-
bare ruimte en door de lege plekken te ontwik-
kelen.

Hiërarchie aanbrengen
De mix van functies en stromingen wordt 
geordend zodat er duidelijkheid ontstaat voor 
de stromingen verkeer over route en nadruk op 
de functie van het gebied. De gebieden worden 
door deze methode ondersteund.

Infrastructuur
Vanuit de gebiedsanalyse is duidelijk geworden 
dat de Bolyston-Essex Street in het noorden met 
verkeersrichting van west naar oost en de Stu-
art/Kneeland Street met twee verkeersrichtin-
gen in het zuiden de belangrijkste wegen zijn in 
oost-west richting voor doorgaand verkeer. Deze 
wegen zullen ook behouden worden met hun 
functie maar creëren samen een tussengebied. 
Washington Street is een belangrijke ader voor 
het openbaar vervoer en werkt goed. Deze straat 
wordt ook behouden. Hudson Street, Tyler 
Street, Oxford street, Harrison Avenue, Knapp 
Street en Beach Street hebben geen belangrijke 
functie voor de doorstroming van het gemotori-
seerd verkeer maar zijn wel omringd  door com-
merciële functies op straatniveau. Deze straten 
worden	voetganger-	en	fietser-georiënteerd.	

Hierdoor ontstaat er een voetgangersgebied van 
Washington Street tot en met China Gate Park 
Plaza. 
De	toekomstige	fietspaden	van	de	Boston	Bike	
Plan zijn als onderlegger gebruikt en aangepast 
binnen de visie van het masterplan. De huidig 
bestaande	bus-fiets	baan	op	Essex	Street	blijft	
behouden.	De	geplande	Contraflow	Bicycle	lane	
op Harrison Avenue zal een goede verbinding 
krijgen en voor een goede verbinding zorgen. 
Dit	fietspad	is	meegenomen	in	het	huidige	
ontwerp. De geplande neighborway in Tyler 
Street en de cycle track in Beach Street zijn niet 
meegenomen in het huidige ontwerp omdat 
deze	fietspaden	geen	toegevoegde	waarde	meer	
hebben binnen het nieuwe masterplan. Doordat 

deze straten voetgangersgericht worden is de 
keuze gemaakt om een duidelijk onderscheid 
te	maken	tussen	fietsers	en	voetgangers.	Voor	
de voetgangers wordt het een gebied waar men 
kan	verblijven.	Voor	de	fietsers	is	het	vooral	een	
verbinding tussen South End en het Financial 
district en Downtown, daarmee een doorgaande 
weg	en	niet	recreatief 	fietsen.	

Bebouwing
Voor de stedenbouwkundige inpassing is een 
vitale oplossing gezocht voor alle functies. Dit 
is de abstracte oplossing die als onderlegger 
gebruikt is voor de plekken binnen Chinatown 
commerciële hart. Om het dorpskarakter te 
behouden zal de bebouwing aan de straatzijde 

Masterplan
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niet hoger mogen zijn dan zes verdiepingen. De 
begane grond krijgt een commerciële of  open-
bare functie. Verdieping een tot en met vijf  zijn 
betaalbare appartementen. Het gebouwvolume 
achter het eerste gebouwvolume wordt geschei-
den door een steegje of  hofje. Dit gebouwvol-
ume wordt hoger en op de hogere verdiepingen 
bevinden zich marktconforme appartementen. 
In het midden van het plot is een parkeergarage 

met daarop een toren met luxe appartementen. 
De luxe en marktconforme appartementen wer-
ven de mogelijkheid om betaalbare of  sociale 
appartementen te bieden op een plot. De luxe, 
marktconforme, betaalbare en sociale apparte-
menten zullen voor 1-, 2-, 3-persoons huishoud-
ens zijn. Hierdoor zal er een mix aan leeftijd en 
interesse binnen de gemeenschap zijn.
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Herinrichten openbare ruimte

De openbare ruimte ondersteunt de ver-
keersstromingen. De voetgangerszone krijgt 
meubilair, groen en nieuwe bestrating. De 
bestrating wordt volledig gelijkvloers gemaakt 
met	uitzondering	ter	hoogte	van	het	fietspad.	In	
de straten zullen bankjes geplaatst worden en 
mogelijkheden aangeboden worden voor res-

taurants om terrassen aan te leggen. Er worden 
bomen geplaatst voor schaduw en lantaarnpalen 
voor verlichting om meer comfort en kwaliteit te 
creëren in de openbare ruimte. 
Om	de	gehele	dag	met	comfort	te	kunnen	fiet-
sen	over	het	fietspad	wordt	er	verlichting	en	een	
bomenrij	geplaatst	bij	het	fietspad.	De	bomen	
zijn tevens bescherming en waarschuwing voor 
de voetgangers. 

Lege plekken ontwikkelen

De lege plekken onderbreken nu de straten met 
de dorpse kwaliteit in de commerciële kern. 
Deze plekken kunnen de dorpse kwaliteit her-
stellen tot zelfs versterken. De plekken worden 
ieder afzonderlijk ontwikkeld, maar hebben 
het dezelfde basissysteem/strategie. Hierdoor 
ontstaat er een connectie tussen deze plekken. 

Masterplan
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dit gebied vrij voor ontwikkeling. Het hoofdge-
bouw wordt vanuit de gemeente behouden maar 
de Annex wordt gesloopt omdat het een blinde 
gevel heeft. De Essex Parking is al sinds 1950 
een lege plek en het restaurant verandert elke 
twee jaar van eigenaar. Vanuit de gemeente is dit 
altijd al een belangrijke plek voor ontwikkeling 
geweest. 
Dit is een interessante omgeving omdat het niet 
één maar twee lege plekken heeft en de straat 
ook mee ontwikkeld moet worden. Hier kan 
een goede impuls gegeven worden voor het hele 
commerciële gebied van Chinatown.

3. 2-8 Knapp Street

Dit is een leeg gebouw waarvan de gevels 
helemaal zijn dichtgemetseld en de ingang met 
tralies bekleed. Het ligt in een zijstraat van de 
commerciële ader Beachstreet en er zijn nog en-
kele winkels en restaurants te vinden. De grootte 
en de uitstraling van de straat is meer die van 
een steegje.
Dit gebouw moet opgeknapt worden en een 
actieve begane grond krijgen. Hierdoor komt er 

De lege plekken zijn de aangewezen projecten 
om een impuls van kwaliteit in de commerciële 
kern van Chinatown te pompen. Om de gewen-
ste impuls in het juiste gebied te krijgen word 
er afzonderlijk van elkaar de strategische ligging 
van de plekken bekeken.

2. Phillips Square

Phillips square verbindt het Downtown, Chi-
natown en South End in de noord-zuid as met 
elkaar. De oost-west as verbindt de Back Bay, 
Chinatown en South Station met elkaar. Dit is 
een belangrijk punt binnen het wegennet van 
Chinatown. Het plein in het gebied is nu een 
verkeerseiland waar de voetgangers kunnen 
wachten bij het oversteken van Essex Street, 
Harrison Avenue en Chauncy Street. De ge-
meente heeft met de City’s Crossroads Initiative 
een mogelijke herinrichting bestudeerd voor dit 
kruispunt. Ze hebben de visie voor een stedeli-
jke oase met openbare kunst, zitplaatsen en 
straatverlichting voor Phillips Square ontwikkeld 
waarmee het een toegangspoort moet worden 
voor Chinatown.
Op deze plek bevinden zich twee lege locaties, 
namelijk Essex Parking met het restaurant 
Kaze in de westzijde en aan de oostzijde het 
Verizongebouw met de Annex. Het Verizonge-
bouw wordt gebruikt voor opslag en er werken 
ongeveer 10 personen. Door  herstructurering 
van het personeelsbestand en gebouwen komt 

1. La Grange Parking

Dit is de enige lege plek gelegen aan de westzi-
jde van Washington Street en bevindt zich in het 
gebied van pubs, theaters en clubs. La Grange 
Parking heeft 50 bovengrondse parkeerplaatsen 
en is helemaal ingesloten door gebouwen. De 
enige weg die toegang geeft tot het gebied is de 
La Grange Street en het is meer een achterweg 
met een verscholen stripclub in de hoek. Dit is 
geen interessant locatie voor woningen of  win-
kels maar wel voor opslag, een club of  een pub. 
Dit is een echte nachtlevenlocatie en daarom 
uniek tussen de lege plekken.
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meer leven in het steegje.

4. Parking Stanhope Lot, Inc.

Deze lege plek breekt een stedelijk blok voll-
edig in tweeën. Parking Stanhope Lot heeft 
60 parkeerplaatsen. Harrison Avenue en Tyler 
Street grenzen met hun dorpse kwaliteiten aan 
deze plek. Deze plek heeft veel potentie om 
meer commerciële ruimte te creëren en de twee 
straten onderling te verbinden. Deze locatie 
kan een impuls geven die het hele commerciële 
gebied van Chinatown kan versterken.

5. Super 88 Market parking

Deze plek ligt tussen twee rustige straten met 
vooral residentiele panden en weinig activiteit op 
de begane grond. De derde straat, Essex Street, 
die grenst aan de plek heeft wel een hoge intens-
iteit aan verkeer. De Super 88 Market parking 
heeft 65 parkeerplaatsen. Deze plek heeft vooral 
een actieve begane grond nodig richting Essex 
Street en verder zal hier wonen de beste functie 
zijn. 

Masterplan
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Phillips Square
Concept



 

52

Architecture of Smart Mobility Analyse van de stadHet dorp in de stad

Om een systeem/strategie te ontwikkelen voor 
de lege plekken is er een plek gekozen om als 
basis te gebruiken en zal een andere plek ge-
kozen worden om het systeem te testen. 
Phillips Square is de meest interessante plek 
vanuit het masterplan en de analyses. De locatie 
heeft niet één maar twee lege plekken en nog 
een straat die mee ontwikkeld moet worden. 
Het is een kleine gebiedsontwikkeling in plaats 
van één plek. De lege plek aan de westzijde van 
Phillips Square bestaande uit Stanhope Parking 
Lot en Kaze restaurant wordt de basis voor het 
ontwikkelen van het systeem. De lege plek aan 
de oostzijde van Phillips Square bestaande uit 
het Annexgebouw van Verizon wordt de testlo-
catie. De testlocatie heeft ongeveer de grootte 
twee-derde van de basislocatie. De basislocatie 
heeft een grondoppervlak van rond de 1600 
vierkante meter en de testlocatie is rond de 950 
vierkante meter. Daartussen bevind zich de 
straat met verkeersplein. 
Het systeem wordt ontwikkeld met de gegevens 
en mogelijkheden op de basislocatie. In het 
masterplan is al een abstract functionele strategie 
ontwikkeld voor de toekomstige bebouwing.
Bij deze strategie is vooral rekening gehouden 
met zo vitaal mogelijk de bevolking te mixen en 
de kwaliteit te behouden van de straten. Er is 
geen concept of  strategie ontwikkeld op archi-
tectuurniveau.

Phillips Square
Concept
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buitenwereld maar gaf  weinig privacy binnen het 
gezin om de sociale controle te behouden. De 
woning is vanaf  buiten gesloten met een kille en 
saaie gevel. De gevels zijn grijs met smalle, hoge 
ramen als er überhaupt ramen aanwezig zijn 
in de straatgevel. De andere drie gevels van de 
woning grenzen aan de gevels van de buren of  
aan een gangetje. In contrast tot de buitengevel 
zijn de gevels van de binnenplaats open, warm, 
rijk en kleurrijk. De binnenplaats is omringd met 
een gang en geopend richting de binnenplaats. 
De houten deuren, schermen en poorten zijn ri-
jkelijk gedecoreerd en geschilderd in de kleuren: 
rood, groen, blauw of  goud. Tijdens festijnen, 
zoals het inluiden van het nieuwe jaar wordt de 
binnenplaats de plek waar het gezin samenkomt 
om te drinken en te eten. 

De architectonische symboliek van de wonin-
gen is afgeleid van de principes van Feng-Shui.  
Feng-Shui, dat letterlijk betekent ‘wind en water,’ 
is een traditionele Chinese ideologie gebruikt om 
mensen in harmonie te laten leven met hemel, 
aarde en andere mensen. Door de harmonie 
geloofde traditionele Chinezen dat het welvaart 

Concept

Het concept gaat het uitgangspunt worden van 
het systeem, dus zal als eerste ontwikkeld moet-
en worden. De hoofdzaak van het masterplan 
is het mixen van de verschillende bevolkingen 
binnen Chinatown. Om het concept te ontwik-
kelen is er als eerst gekeken naar de manier van 
bouwen en leven binnen de twee grote groepen 
bevolking in Chinatown, namelijk Chinezen en 
Amerikanen. Er is een verband tussen het ge-
loofssysteem of  ideologie van een cultuur en de 
bebouwde omgeving. Dit hoeft niet per se een 
één-op-één vertaling te zijn, maar er zijn altijd 
relaties, reacties en gevolgen tussen hoe men 
denkt over zichzelf  of  cultuur en de bebouwde 
omgeving.

China:

Zoals de Chinese draken en beschermleeuwen 
iconen van China zijn, is de ‘woning met een 
binnenplaats’ ook een chinees icoon. De ‘bin-
nenplaatswoning’ is in wezen een tuin die is 

ommuurd met één verdieping hoge volumes en 
één ingang heeft. De ‘binnenplaatswoningen’ 
zijn divers in bouwstijl en verschillen van plaats 
tot plaats en hebben één, twee, drie of  meer 
binnenplaatsen. 
In Peking worden deze huizen Siheyuan ge-
noemd, wat letterlijk betekent ‘omhuld met vier 
zijden’. In Shanghai zijn ‘binnenplaatswoningen’ 
te vinden in de Shikumen stijl. Deze stijl is te 
vinden in de Lilong stedenbouwkundige oploss-
ing van Shanghai. Om grip te krijgen op Chinese 
bouwprincipes is erop stedenbouwkundig (Li-
long) en gebouw (Siheyuan) niveau onderzocht. 

Siheyuan, Pekings ‘binnenplaatswoning’.

De Siheyuan was de basiseenheid van de stad 
Peking. De basiseenheid werd door de stad-
sontwikkeling gerangschikt op een raster. Bijna 
iedereen in Peking, van de keizer tot het gewone 
volk woonde in een ‘binnenplaatswoning’. 

De ‘binnenplaatswoning’ weerspiegelt de cul-
tuur in zijn contrast van binnen en buiten. De 
binnenplaats schermde het gezin af  van de 
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verzekerde.
Het getal drie of  een veelvoud hiervan word 
teruggevonden in het aantal kamers, binnen-
plaatsen,	openingen,	enz.	Een	is	een	“Yang	
single”;	twee	is	een	“Yin	single”.	Beide	zijn	te	
alleen.	Samen	zijn	Yin	en	Yang	het	getal	drie	en	
in harmonie dus een geluksgetal.
Er zijn vijf  elementen: water, aarde, vuur, metaal 
en hout. Deze elementen behoren in harmonie 
te zijn in de binnenplaatsen en komen overeen 
met vijf  zegeningen: rijkdom, blijdschap, lang 
leven, geluk en voorspoed. Het getal vijf  is 
een uniek getal omdat het getalsmatig perfect 
is en daardoor heilig in China. Dit getal of  een 
veelvoud hiervan kun je in vele elementen terug 
vinden van de woning, maar wel met eigen inter-
pretatie en welke zegeningen benodigd zijn.

Lilong, Shanghai

“Li” betekent gemeenschap, “Long” betekent 
laan. Simpel gezegd, Lilong huisvesting, is een 
gemeenschap-van-lanen in een stedelijke omgev-
ing. De locatie van een Lilong is aan een of  twee 
zijden begrensd door een commerciële straat, en 
de rest van de zijden grenzen aan andere ontwik-

kelingen maar zijn omsloten door muren. Elke 
Lilong bestaat uit woningen en commerciële 
eenheden. De woningen, stevig gepositioneerd 
in rijen worden gelijkmatig verdeeld en versp-
reid aan de binnenkant van de locatie, zoals 
een Westerse rijtjeshuis patroon. Commerciële 
eenheden hebben dezelfde vormgeving als de 
woningen en zijn gesitueerd aan straatzijde. De 
commerciële	eenheden	definiëren	de	stad	en	de	
gemeenschap.	De	stad	word	gedefinieerd	door	
commerciële activiteiten en de stromingen van 
het verkeer. De stad is open, dynamisch en aang-
esloten op het stadsnetwerk. De gemeenschap 
aan de binnenkant van de locatie is gesloten, stil 
en veilig. De ingang naar de gemeenschap bevin-
dt zich tussen de commerciële eenheden en is te 
herkennen aan het gewelf  boven de hoofdlaan. 
De ingang wordt continu in de gaten gehoud-
en door de bewonerscommissie die naast het 
gewelf  is gelegen. In de lilongs komt ook weer 
het getal vijf  terug. Vijf  gezinnen betekent een 
wijk, vijf  buurten een ‘Li’, het aantal woningen 
uitgelijnd in een rij zullen minstens vijf  zijn.

In beide ontwerpprincipes komt duidelijk naar 
voren dat het gezin of  gemeenschap wordt 

afgesloten van de stad. Er wordt heel erg binnen 
een familie geleefd en zo min mogelijk invloed 
van buiten te krijgen. De identiteit van de familie 
of  persoon moet zo neutraal mogelijk ervaren 
worden door de buitenwereld. Het geloof  in 
Feng-shui en daarmee het creëren van geluk of  
voorspoed is nog steeds zeer populair binnen 
de Chinese gemeenschap. De getallen met een 
drievoud en vijf  zijn daarom heel belangrijk 
binnen deze cultuur.

Amerikanen:

De ‘American Dream’ is een van de grootste 
iconen van Amerika. Het bereiken van deze 
droom is niet vastgelegd met regeltjes of  ge-
definieerd.	Dit	algemene	begrip	staat	voor	de	
overtuiging om doelen te stellen en kansen te 
realiseren. De doelen en kansen zijn persoonlijk 
en privé-georiënteerd rond het individu zelf. Het 
‘droomhuis’ is een belangrijk instrument om 
de ‘American Dream’ tot uitdrukking te laten 
komen. Deze ‘droomhuizen’ zijn vooral te vin-
den in de voorsteden, de ‘suburbia’. De ontwer-
pprincipes van de stedenbouwkundige ‘suburbia’ 
en de droomhuizen zijn onderzocht.

13

Figure 1.6 – The layout of a lilong.  (Modified from Lu 1995). 

The individual houses that make up a lilong neighborhood are similar in nature to 

traditional Chinese housing (Knapp 1990), but what sets them apart is the fact that they 

are clustered.  This use of space is influenced by the housing forms originally developed 

in an industrializing Europe to maximize the efficiency of space in residential areas.  

Lilong housing thus represents Shanghai in being both foreign and Chinese at the same 

time.   

The housing units are built in rows and the rows in turn form a compound (Lu 

1995).  Within the complex there is usually a primary lane and several smaller secondary 

lanes.  Each lilong complex is closed off from the street and is independent of other 

nearby lilong.  This enclosed space provides sanctuary from the busy city life outside of 

its walls.  Lilong complexes vary in size with the average being between .5 hectares and 

1.5 hectares with the largest reaching 5 hectares (Ged 1992).  The limited entry points to 

the complex allow for an extra sense of security creating a self contained neighborhood.  

The unique structure of the lilong complex creates an environment providing social 

8

increased to an estimated 2.5 million Chinese and the foreign residents were placed in 

internment camps for the duration of the war (Hook 1998). 

Lilong housing represents not only the broad sense of history in Shanghai, but 

was also important in housing people and events of import.  Chen Duxui, the first leader 

of the Chinese Communist Party (CCP), was a lilong resident.  The First and Second 

National Congresses of the Chinese Communist Party were held in lilong buildings 

(Figure 1.4) that had been renovated into a school and are well preserved to this day (Lu 

1999).   

Figure 1.4 – Lilong alley near the site of the First National Congress of the CCP.  Photo by author. 

Phillips Square
Concept
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homogene gebieden zijn. Ook veel suburbia zijn 
gebouwd door één aannemer en hebben allemaal 
dezelfde woningen en daardoor wordt de homo-
geniteit nog eens versterkt. 

De suburbia’s worden op een raster gebouwd 
maar deze kan zowel recht zijn als gekromd. 
Dat is meer afhankelijk van het ontwerp van de 
architect. Alleen de hiërarchie van wegen moet-
en duidelijk zijn in het gebied. In de suburbia’s 
worde een duidelijk onderscheid gemaakt in 
commercieel gebied en woonomgeving. Vaak 
liggen het commercieel gebied aan de rand van 
de woonomgeving of  een eind ervan af  en zijn 
niet bereikbaar zonder auto. Hierdoor wordt de 
homogeniteit van de gebieden extra versterkt.

‘Droomhuis’:

“Elke familie heeft een huis dat hen perfect past: 
het heeft hun wensen, hun dromen, hun ideeën 
van het leven; het heeft te maken met hun kin-
deren, hun manier van koken, hun manier van 
tuinieren, hun manier van slapen. Het is de plek 
waar ze van houden omdat ze daar hun wereld 
hebben gebouwd.”

Het ‘droomhuis’ heeft een groot aandeel ge-
leverd in de geschiedenis als het instrument om 
de burgerlijke zelfzucht tevreden te stellen. In 
het begin was onderdak nog het belangrijkste 
element van de woning, maar de invloed op 
de persoonlijke activiteiten, gevoelens en so-
ciale relaties door het ontwerp van een woning 
werd al gauw opgemerkt. Deze kracht van deze 
manier van ontwerp is gespecialiseerd in Ameri-
ka om de individuele identiteit te versterken. De 
woning wordt niet alleen gebruik om in te leven, 
maar is ook het instrument om aan iedereen hun 
sociale status te tonen van jaar tot jaar en die 
status generatie op generatie te behouden.

De woning staat in het midden van de kavel en 
is omringd met een tuin. De tuin is opgedeeld 
in een open voortuin en omheinde achtertuin. 
De voortuin heeft soms wel een hekwerk of  heg 
langs elke kant maar is altijd open naar de straat 
om de nieuwsgierigheid van de buren te wekken. 
De voortuin laat de individuele identiteit zien 
van de familie. De huiseigenaren hebben de mo-
gelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	zelfidentificatie	
door te kiezen uit verschillende architectonische 
stijlen,	specifieke	elementen	en	afwerkingen.	
Ze hebben een breed scala aan stijlen, platte-
gronden, meubels en ornamenten om de woning 
eigen te maken.

Suburbia:

“Suburb” betekent letterlijk “semi-stedelijk”. 
De suburbia’s zijn aparte gemeenschappen die 
binnen woon-werk afstand van de stad liggen. 
De suburbia’s worden vooral voor gezinshu-
ishoudens gebouwd. Er zijn veel verschillen 
tussen suburbia’s, maar binnen de suburbia’s 
bestaat de volledige gemeenschap uit dezelfde 
inkomenstandaard	en	demografie	waardoor	het	
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In beide ontwerpprincipes komt duidelijk naar voren dat 
het gezin of gemeenschap wordt gepresenteerd naar de 
stad. Er wordt heel erg individueel geleefd, zelfs binnen 
het gezien. De identiteit van de familie of persoon moet 
zo goed mogelijk ervaren worden door de buitenwereld. 
Het geloof in de American Dream en daarmee het creëren 
van geluk en rijkdom is nog steeds zeer populair binnen 
de Amerikaanse gemeenschap. Uitstraling en belevenis 
zijn twee hele belangrijk elementen in de architectuur 
voor identiteit.

Het architectuur concept gaat een samensmelting zijn 
van de ontwerpprincipes van de twee bevolkingsgroepen. 
Deze samensmelting kan tot contrasten leiden binnen het 
ontwerp. Per onderdeel wordt er specifiek omschreven 
wat de conceptueel vertaling is per bevolkingsgroep. Met 
de bevolkingsgroep Amerika wordt er gebruik gemaakt 
van het algemene concept extrovert en wordt er gerefer-
eerd naar de omgeving. Het algemene concept van China 
is introvert en de symboliek van de getallen drie en vijf.

Phillips Square
Concept
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Phillips Square
Ontwerp
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Volume wordt bepaald door de status van de 
familie. Geld en status zorgen voor de grootte 
van de kavel en hoe die bebouwd gaat worden 
binnen de regels van Feng-shui en het stedelijk 
raster.

Phillips Square
Volume

China

Volume is vastgelegd in verschillende master-
plannen en de verkavel is vaak door de gemeent-
en gedaan.Om het volume te bepalen is er een 
massastudie gedaan met een stedelijke maquette. 
Zo kon bepaald worden welke volumes pasten 
binnen het aanwezige stedelijke weefsel. 

Amerika Samensmelting ontwerp

De dorpse kwaliteit wordt versterkt door ver-
schillende volumes te ontwikkelingen binnen de 
plek. Er is gekozen voor drie volumes omdat 
binnen de Chinese cultuur drie voor harmonie 
staat. Vanuit het straatbeeld lijken de volumes 
aan elkaar vast te zitten, om de belijning door 
te laten lopen van het stedelijk weefsel. Er zijn 
maar twee volumes met elkaar verbonden en 
de derde staat los van het geheel. Dit zal alleen 
duidelijk worden als je de plek inloopt.
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Gesloten groengebieden, die verschillende toe-
gankelijkheidscategorie hebben: 

l Gezin, familie en vrienden
l Gemeenschap
l Wijk
l Stad

China

Open groengebieden is zichtbaar en voor ieder-
een toegankelijk zelfs de privé voortuin kunnen 
betreed worden en te ervaren voor iedereen. 
Alleen de achtertuin is in de meeste gevallen 
privé voor het gezin, familie en vrienden van het 
gezin.

Amerika Samensmelting ontwerp

De openbare ruimte op de plek wordt een aan 
één schakeling van binnenplaatsen die ieder een 
eigen karakter hebben. Eén binnenplaats heeft 
meer een gesloten lokale karakter maar als je 
weet dat deze binnenplaats bestaat, dan kan je 
die betreden. De twee andere binnenplaatsen 
worden aan één zijde helemaal opengehouden 
en zijn voor iedereen toegankelijk. 
De binnenplaatsen zijn zo nog wel omsloten 
door drie muren en staan op dezelfde lijn als 
de bebouwing dus zijn afgeschermd en niet 
direct zichtbaar vanuit de straat. Hoe dichter je 
bij komt hoe meer je van deze openbare ruimte 
gaat zien. De binnenplaatsen zijn verhoogd, met 
twee traptreden vanaf  de straatzijde. Deze bin-
nenplaatsen zijn voor de hele stad maar behoren 
binnen de gemeenschap. De twee stappen geven 
de geborgenheid van de gemeenschap aan. De 
laatste verhoogde stap word gemaakt als je naar 
de gangen aan de zijkant van de binnenplaats 
gaat om bijvoorbeeld het restaurant of  winkel te 
betreden. 
De reeks aan binnenplaatsen zijn er uiteindelijk 
drie geworden. De drie volumes en drie binnen-
plaatsen zijn in totale harmonie met elkaar.

Phillips Square
Openbaar Groen
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De stedenbouwkundige rasters zijn georiënteerd 
op de gewesten, Noord-zuid as en Oost-west as.

China

De stedenbouwkundige rasters worden bepaald 
door omgeving en meetkundige principes. Er is 
geen eenduidige methode voor het bepalen van 
het raster.

Amerika Samensmelting ontwerp

Het raster op de plek is gericht op de noord-zuid 
as en oost-west as, dit is een andere raster dan 
van het huidige stedelijke weefsel. Het nieuwe 
raster wordt dan ook afgesneden door het hui-
dige stedelijke weefsel. Het nieuwe raster is 7,2 
x 7,2 meter en is deelbaar door drie. Hierdoor 
ontstaat een raster van negen vierkanten van 
2,4 x 2,4. Deze vierkante kunnen weer gedeeld 
worden door drie. Ook hier ontstaat een raster 
van negen vierkanten van 0,8 x 0,8 meter.

Phillips Square
Raster
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Phillips Square
hoogte

De hoogte van gebouwen heeft geen toe-
gevoegde waarde binnen de Chinese cultuur. 
Er worden nu vele woontorens gebouwd, maar 
een breed gebouw met veel grondoppervlak 
staat binnen de Chinese cultuur voor kracht en 
macht. De meeste overheidsgebouwen en pa-
leizen zijn vooral gebouwd in de breedte en niet 
in de hoogte.

China

Hoogte: het teken van de macht. “up” betekent 
lucht en de hemel en alles wat goed, schoon, 
mooi en positief. “down” betekent dat alles 
is kwaad, lelijk, slecht en negatief. Verheffen 
betekent het verbeteren van jezelf, op zoek naar 
de beste, meer bereiken dan de verwachtingen: 
‘reach for the sky’. Hoe hoger de toren, hoe 
effectiever het een tweede vorm van prestige 
symboliseert: De prestige van macht.

Amerika

Het algemene concept van het masterplan is 
om trapsgewijs steeds hoger te gaan met de 
volumes. Het dorps karakter behoort behouden 
te blijven en de bebouwing blijft aan de straat 
het laagst. Op de plek zijn drie volumes met 
ieder zijn eigen hoogte. Het volume op de hoek 
van Essex Street en Harrison Avenue moet wel 
body hebben om de hoek te benadrukken. Het 
geeft een duidelijk einde aan de beide straten. 
Dit hoekvolume zit verbonden met een dieper 
gelegen volume. Dit volume wordt hoger zoals 
vastgesteld in de strategie. De hoogte is gerefer-
eerd aan de nieuwe gebouwen op Essex street. 
Het derde volume is gelegen aan de Harrison 
Avenue. Dit volume staat op de plek van een 
oud gebouw dat volledig aan sloop toe is. Dit is 
het laagste volume en bevind zich midden in het 
gedeelte van dit stuk straat. Het laagste volume 
heeft een begane grond van vijf  meter hoog met 
daarboven drie verdiepingen. Het hoekvolume 
heeft ook een begane grond die vijf  meter hoog 
is met daarboven zes verdiepingen. Het volume 
in het midden heeft tevens een vijf  meter hoge 
begane grond met  daarboven 9 verdiepingen. 
Het aantal  verdiepingen is elke keer een veel-
voud van drie. De volumes zijn een soort familie 
met iedere hun eigen kenmerken met een basis 
die hetzelfde is. Zoals de drie voor harmonie 
staat, zo zijn ook deze volumes in harmonie met 
elkaar.

Samensmelting ontwerp
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Het straatbeeld worden benadrukt door com-
merciële functies in dezelfde typen bebouwing 
als de bebouwing van de woningen..

China

Het straatbeeld worden benadrukt doordat de 
begane grond andere gevelopeningen heeft als 
het rest van het gebouw, Over het algemeen 
bevinden zich hier dan ook de commerciële 
functies.

Amerika Samensmelting ontwerp

Vanuit het masterplan moeten op straatniveau er 
een actieve gevel zijn. Om dit te bewerkstelligen 
zal de gevel grootte ramen hebben op straat-
niveau om de koopwaar uit te stellen. Dit gevel-
principe is ook doorgezet in de binnenplaatsen, 
alleen kunnen deze gevels opengezet worden. 
Om twee binnenplaatsen te verbinden zijn de 
aan elkaar geschakelde volume gescheiden door 
een gang. In de gang zijn ook grootte ramen 
aanwezig, die opengezet kunnen worden om zo 
een kleine scheiding te maken tussen buiten en 
binnen. Hierdoor wordt de begane grond één 
actieve zone waarbij de gevels die aan de straat 
grenzen een muur vormen om de scheiding 
straat en dorp te behouden. 

Phillips Square
Begane grond

Ontwerp
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Het woningenprincipe is voor iedereen hetzelfde 
maar variëren in grootte afhankelijk van rijkdom 
en smaak van de familie. 

De luxe van de woningen verschilt per 
inkomensgroep en binnen de groep is ook 
variatie binnen woonprincipe, zoals lofts, 1-, 2-, 
3- kamerappartementen of  maisonnettes.

Het mixen van de bevolkingsgroepen is een van 
de onderdelen van de visie voor Chinatown. Om 
zoveel mogelijk variatie te verkrijgen worden er 
verschillend luxe, grootte en principe woningen 
gemaakt in de volumes. Deze woningen worden 
ook gemixt op één verdieping en er wordt niet 
een strakke scheiding van inkomensgroepen 
gemaakt.

Phillips Square
Woningen

China Amerika Samensmelting ontwerp

De openbare ruimte en woningen hebben totaal 
geen interactie met elkaar. De interactie binnen-
plaats en kamers is het belangrijkst.

De interactie tussen openbare ruimte en wonin-
gen is juist heel groot. Om zich te presenteren 
en de buren te bekijken.

De interactie tussen woningen en openbare 
ruimte is verschillend tussen de functies van de 
woningen en de openbare ruimte. De woonkam-
ers met keukens zijn gericht op de binnenp-
laatsen. De slaapkamers zijn verbonden met de 
straatkant van de volumes. Dit om een minder 
actieve functie aan de straat te verbinden. De 
binnenplaatsen zijn de meest avtieve zones van 
de plek.

interactie woningen - openbare ruimte

China Amerika Samensmelting ontwerp
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De buitengevel is niet belangrijk en is een muur 
tussen openbare ruimte en privé.

De gevels en voortuinen communiceren met de 
directe omgeving.

De volumes communiceren met de stad en met 
de directe omgeving. De communicatie met de 
directe omgeving heeft twee uitstralingen. Om 
met de stad te communiceren is als eerst een 
Monsterraster gemaakt voor de volumes samen. 
De gevel is ontworpen met een raster van 0,8 
meter afgeleid van de raster op de plek. 7,2 me-
ter is de grootste rastermaat. De Masterkolom-
men worden 1,2 meter breed en zullen over de 
hele hoogte van de volumen gaan. De gevels 
zijn opgedeeld in een drie delen, begane grond 
met de restaurants en winkels, middendeel met 
de woningen en een dak dat als gemeenschaps-
ruimte dient. 

De volumes direct verbonden met de straat 
moeten benadrukt worden in laagte en massiv-
iteit. De volumes in de plek moeten benadrukt 
worden in hoogte en slankheid. De gevels zullen 
deze ervaring gaan geven aan de volumes.

Phillips Square
Gevel

China Amerika Samensmelting ontwerp

Horizontaliteit

De volumes die grenzen worden benadruk 
met horizontaliteit en het volume dieper in 
het plot word benadrukt met verticaliteit.  De 
volumes grenzen aan de straten worden dus 
benadrukt met horizontaliteit. De gevels aan 
de straatzijde van deze volumes gaan com-
municeren met de straat als een muur. Om zo 
meer geborgenheid te kregen voor de binnen-
plaatsen. Deze gevels zijn geslotener dan de 
gevels grenzend aan de binnenplaatsen. De 
straatgevels hebben een driedeling in diepte. 
De monsterelementen die verticaal georiën-
teerd zijn liggen het diepste weg. De horizon-
tale elementen van het middenstuk woningen 
steken 40 centimeter naar voren. De mon-
sterelementen die horizontaal georiënteerd 
zijn worden komen nog eens 40 centimeter 
naar voren. De raampartijen in de gevel zijn 
langwerpig en verticaal georiënteerd. De gev-
els grenzend aan de binnenplaatsen zijn open-
er en hebben alleen de monsterelementen en 
grootste middenstuk woningen elementen die 
doorgezet worden om een eenheid te zijn met 
de grenzende gevels. De raampartijen zijn hier 
groter en gaan volgens een schijfmechanisme 
open. Door een groot frans balkon kunnen de 
bewoners het leven in de binnenplaats meek-
rijgen. maar ze kunnen het gezin afgeschermd 
houden van de buitenwereld.

Verticaliteit

Het volume dat dieper in de plek ligt wordt 
benadrukt met horizontaliteit. De monsterele-
menten van dit volume verspringen van het 
aanwezige raster om meer nadruk te leggen 
op de hoeken die zijn afgesneden. De in 
elkaar geschoven volumes met verschillende 
oriëntaties van de gevel worden zo ook meer 
benadrukt. De gevels grenzen allemaal aan 
binnenplaatsen. Alle gevels zijn open met veel 
glas. De raampartijen zijn allemaal dubbele 
deuren die open kunnen met Franse balkons. 
Het leven van de binnenplaats wordt zo 
ervaren vanuit het veilige thuisfront. De mon-
sterelementen die horizontaal georiënteerd 
zijn liggen het diepste. De verticale elementen 
vanuit de middenstukwoningen steken 40 cen-
timeter naar voren. De monsterelementen die 
verticaal georiënteerd zijn steken nog eens 40 
cm naar voren. De raampartijen zijn allemaal 
dubbele deuren die open kunnen met franse 
balkons.

In het ontwerp
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Phillips Square
materialisatie

De buitenmuren van de ‘binnenplaats woningen’ 
zijn van steen of  beton. De rest van de volumes 
zijn meestal van hout gemaakt en gangen van de 
binnenplaatsen zijn altijd van hout. Hier is vaak 
ook houtbewerking in te vinden. 

. De ‘droomhuizen’ worden meestal gebouwd 
van hout en een enkele is van steen. 

De omgeving is vooral rood baksteen en 
metalen zwarte kozijnen. Om binnen de om-
geving te passen en dorpsgevoel door te zetten 
is er gekozen om dezelfde materialen te kiezen. 
Er wordt alleen verschil in metselwerksysteem 
gemaakt.

De monsterorde krijgt een wildverband om zo 
nog massiever te zijn en tegelijkertijd neutraler 
dan de elementen. De horizontale en verticale 
elementen worden benadrukt met een tegelver-
band. De lengte van de tegel is gepositioneerd 
op de oriëntatie van het element.

De binnenplaatsen zijn helemaal gemaakt van 
hout. Het zijn strakke houten kolommen zonder 
houtbewerkingselementen. De verbindingen zijn 
zo strak en sober mogelijk. Tevens is het in een 
moderne variatie van de oude houten binnenp-
laatsen van China.

China Amerika Samensmelting ontwerp

Decoratie

De binnenwereld van de “binnenplaats won-
ing” is heel decoratief  met veel symboliek voor 
geluk, harmonie, voorspoed, vruchtbaarheid. De 
symboliek is afhankelijk aan de waarde binnen 
de familie dus varieert per binnenplaats.

De decoratie is een totaal beeld binnen de stijl 
en de individuele identiteit van de familie. Om 
zo de sociale status te benadrukken van de fam-
ilie.

De omgeving bestaat uit baksteen, metalen kozi-
jnen en glas.

China Amerika Samensmelting ontwerp
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Phillips Square
Strategie test
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Op de basisplek is het systeem ontwikkeld en 
nu moet het getest worden of  het systeem ook 
werkt op een andere plek. Deze testplek ligt 
tegenover de basisplek en is ongeveer 1/3 klein-
er van oppervlak. 

Phillips Square
Strategie test

Volume

Ontwikkeld met een massastudie.

1) Drie volumes als symbool voor China.
2) Behoud van de belijning stedelijk weef   
sel.

De volumes zijn ook ontwikkeld met een massastudie. Vanwege de symbolische referentie is er 
eerst met drie volumes gespeeld maar uit de massastudie werd duidelijk dat twee volumes één 
sterker geheel vormen met de omgeving. De volumes zijn zo gelegen dat ze de avondzon ontvan-
gen. Het steegje dat zich naast de plek bevindt word nu meer benadrukt en toegankelijker gemaakt. 
Dit zorgt voor een veiligere doorgaande route binnen Chinatown.

Basisplek Testplek

Openbare ruimte 

De openbare ruimte wordt gecreëerd door bin-
nenplaatsen tussen de volumes te plaatsen

1) Drie aan elkaar geschakelde binnen  
 plaatsen. Ook hier de symbolis -  
 che referentie aan China.
2) Gesloten lokaal karakter en toegankelijk  
 gebiedskarakter.
3) Afgesneden door de stadsverkaveling.
4) Beschermend door de volumes.

Ook hier word er weer een binnenplaats gecreëerd en tevens wordt rekening gehouden met het 
steegje en de achteringang van de woningen. De binnenplaats is hier meer een pleintje vanwege de 
kleine weg naar het steegje en achteringang naar de woningen die gelijkvloers blijft met de straat. 
De binnenplaats is nu aan twee kanten open en maakt het volume af  met zijn vorm. Hier is de 
symboliek van de drie ook niet van toepassing. De binnenplaats is een open toegankelijk karakter. 
Ook hier is de vorm afgesneden door de stadsverkaveling.

Basisplek Testplek
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Raster

De plek heeft een ander raster dan die van de 
stad.

1) Georiënteerd op noord-zuid as en oost- 
 west as.
2) Drie stapgroottes binnen het raster.
 7,2x7,2m; 2,4x2,4m; 0,8x0,8m.

Deze plek heeft een ander raster dan de stad maar wel dezelfde rastermaten en oriëntatie als de 
basisplek.
Maar het heeft een ander beginpunt dan de basisplek waardoor het raster verspringt. Het heeft een 
overeenkomst, maar ook weer een eigen identiteit.

Basisplek Testplek

Hoogte

Dorpse kwaliteit waarborgen met trapsgewijs 
hogere volumes. 

1) Bebouwing aan de straat het laagst.
2) Straatgevels de laagte en massiviteit laten  
 benadrukken.
3) Gevels binnen op de plek hoogte en   
 slankheid laten benadrukken.

De dorpse kwaliteit is hier ook weer gecreëerd 
door het trapsgewijs hogere volumes te maken. 
Maar het Verizon gebouw heeft al een limiet 
vastgelegd. De nieuwe volumes moeten lager 
zijn. De overige gebouwen in de straat zijn 
redelijk laag. Deze volumes linken de twee ex-
tremen met elkaar.

Basisplek Testplek

Begane grond

Actieve gevel en plaatsen op de begane grond.

1) Grote ramen voor het stallen van koop 
 waar.
2) Grote ramen kunnen opgezet worden in  
 de binnenplaatsen.
3) De verbinding tussen de binnenplaatsen  
 net zo behandelen als de straatgevel.

De begane grond is helemaal hetzelfde ontwik-
keld als bij de basisplek. Er is zelfs een weggetje 
gecreëerd om meer verbinding tussen gebieden 
te krijgen. De dichte gevel van de gebouwen 
grenzend aan het weggetje is niet heel handig, 
maar kan wel gebruikt worden voor decoratie. 

Basisplek Testplek
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Phillips Square
Strategie test

Woningen

Mix van inkomens verdeeld per vloer.

1) Vloeroppervlak per verdiepingen bekek 
 en voor indeling.
2) Variantie in woningtypen; lofts, 1, 2, 3   
 kamer-appartementen.

Ook in deze gebouwen wordt er per verdieping 
gekeken naar de indeling en worden verschillen-
de inkomens gemixt per vloer. De woningtypes 
verschillen hier en ook per prijs klasse.

Basisplek Testplek

Interactie woningen -Openbare ruimte 

Interactie gebaseerd op de functies van de 
ruimten achter de gevels.

1) Levendige, actieve functies zoals de   
 woonkamer zijn gericht op de binnenp 
 laatsen.
2) Kalme, rustigere functies zoals studeer  
 kamer zijn gericht op de straat

De interactie is bijna hetzelfde als die van de basisplek. Het enige verschil is de gevel direct gren-
zend aan het weggetje. Een weggetje is een soort van straat en daar worden wat rustigere functies 
verwacht, maar dit weggetje is meer landschaps element dat wordt aangekleed met kunst. Dit is niet 
een typische straat. De gevel ligt dieper in de plek en behoort tot de openbare ruimte van de plek 
zelf. Deze redenen hebben ervoor gezorgd de gevel te behandelen als een gevel van een binnenp-
laats.

Basisplek Testplek

Gevel

De gevels benadrukken de familieeenheid van 
de volumes met ieder zijn eigen identiteit en de 
functies van de ruimtes achter de gevel.

1) Monsterorde als basis voor de    
 gevelindeling.
2) De gevels van de volumes aan de rand  
 van de plek hebben een horizontale   
 belijning.
3) De gevels van de volumes in de plek   
 hebben verticale belijning. 
4) De gevelopening van de gevels grenzend  
 aan de binnenplaatsen zijn groter dan de  
 gevelopening van de gevels direct gren  
 zend aan de straat.

Dezelfde gevels zijn gebruikt voor 
de volumes op deze plek. De straat-
gevel is weer wat geslotener dan de 
binnenplaats gevels. De gevel aan het 
weggetje is opener gehouden om het 
weggetje actiever en opener te houd-
en. 

Basisplek Testplek
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Materialisatie

De materialisatie van de omgeving is overge-
nomen alleen anders gemetseld. 

1) Monsterorde wordt in wildverband   
 gemetseld om massiever en neutraler te  
 zijn.
2) Horizontale en verticale elementen   
 worden benadrukt met een tegelverband.
3) Binnenplaatsen zijn van hout en zonder  
 houtbewerkingselementen.

Zoals dezelfde gevel gebruikt is, is ook dezelfde 
materialisatie gebruikt voor zowel de gevel als de 
binnenplaatsen.

Basisplek Testplek

Decoratie

De decoratieve elementen behoren te ontstaan 
door de gemeenschap zelf;

1) Het versterken van eigenheid van de 
plek.
2) Karakteristiek element van Chinatown.

Ook hier zullen de decoratieve elementen 
ontstaan door de gemeenschap zelf, maar de 
gesloten gevels van de aangrenzende panden 
zullen vaste kunstobjecten hebben die karakter-
istiek zijn voor Chinatown.

Basisplek Testplek
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De visie van het samensmelten van de twee grote bevolkingsgroepen met 
een ruimtelijke invalshoek is mogelijk. De samensmelting vindt vooral 
plaats op architectonisch niveau door de verschillende culturen en hun 
visie op het leven te gebruiken. De ontwikkelde concepten introvert en de 
getallensymboliek vanuit China en extrovert en het bestaande stedelijke 
weefsel van Boston vanuit Amerika zijn de leidraad voor het ontwerp. Bij 
ieder onderdeel van het ontwerp wordt er gekeken naar de cultuur en naar 
de concepten. 

Door eenzelfde oplossing te creëren voor de structuur van lege plekken 
zullen deze lege plekken ook karakteristieke worden binnen Chinatown. 
De lege plekken geven dan de impuls aan Chinatown om het gebied weer 
te verweven met Boston en een geheel te laten zijn. Iedere plek zal apart 
ontwikkeld worden met dezelfde onderlegger vanuit het Phillips Square 
gebied. Als eerste moet de omgeving van de plekken niet vergeten worden 
maar juist meegenomen worden in het ontwerpproces. De invulling van de 
plek heeft invloed op het stedelijk weefsel en straatbeeld. Dit moet weer in 
harmonie zijn met elkaar.

De twee ontwikkelde plekken bewijzen dat iedere plek zijn eigen invulling 
kan hebben en het straatbeeld hersteld kan worden en toch een familie van 
elkaar kunnen zijn. Iedere plek heeft zijn eigen karakter en invloeden die 
de plek maken tot wat die is. De elementen volume, hoogte en de gevels 
hebben een grote invloed op de beleving van de dorpse kwaliteit. 

Phillips Square
Strategie test
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Conclusie
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Voor de gevonden structuur van lege plekken die opgevuld worden als par-
keerplaatsen in het commerciële hart van Chinatown in de stad Boston is een 
strategie ontwikkeld met tools voor het herstellen van deze structuur van 
lege plekken. Vanuit de gebiedsanalyse is duidelijk geworden dat het dorpse 
kwaliteiten heeft in de stad Boston. Deze specifieke kwaliteit van het dorpse 
met de duidelijke karakteristieke Chinese elementen in het straatbeeld moet 
behouden blijven voor het zekerstellen van een toekomst van Chinatown. De 
verandering van samenstelling van bevolking binnen het gebied zorgt voor 
problemen maar kan ook omarmd worden. Deze visie is de onderlegger gewe-
est voor de ontwikkeling van een strategie om de lege plekken te herstellen en 
te verbeteren binnen het aanwezige stedelijke weefsel.

Phillips Square is de plek geweest om deze strategie te ontwikkelen aan de 
westzijde en te testen aan de oostzijde. De strategie is ontwikkeld vanuit de 
ruimtelijke invalshoek en biedt de mogelijkheid tot het creëren van actieve 
straten, openbare ruimtes en meer ruimte voor karakteristieke elementen 
binnen Chinatown. 
De gemeenschap is een van deze elementen en binnen het ontwerp worden er 
nog veel mogelijkheden geboden om het een eigen karakter te geven. De be-
bouwing en binnenplaatsen zijn nog een blanco doek die gekenmerkt kunnen 
worden door de gemeenschap.
De plekken moeten als waren nog veroverd worden. De verovering vindt plaats 
door het toevoegen van eigen elementen in het gebied, zoals lampionnen en 
draken. 

Dan is het weer als van ouds in Chinatown.

Conclusie
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