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Inleiding 
Voor u ligt het behorend pmfec:t 
'fabric:A. de werkplaatS :weefsel'. fabdI:A Is eeD 
samentrekldng van het Engelse , flbifi:' (weefsel) en 
bet LatiJna/ltaliaanse 'fabr1~ dat fabriek Qf werkplaats 
betekent. De titel van mJ1a 'proleet vat grotendeels. en 
op meerdere niveaus, mIJn ontWerp samen. Werkplaats 
is hierin de metafoor voor het atelteMrounelgebouw 
dat Ik heb ontworpen en staat natuurUjk ook l~rUJk 
voor werkplaats. Weefsel staat voor de verweving van 
de bebouwing met het hutdig stedelijk weefse~ voor het 
stegennetwerk en voor de 3dimenslonele façade die ik 
heb ontworpen en voor de verweving van de verscbllleadë 
disciplines die pbnrik maken van bel getiout&.'WIIiit.li!fiIi!

precies mee bedoelt wordt is re .... op ij komende 

pagina's. -==-::'~--71~rr:zf 
Opbouw verslag 
Het eerste deel van het verslag (over achtergrond en 
de theorie) is opgezet als een tijdschrift $et verschillende 
artikelen, die los van elkaar te lezen ~n. Het tweede 
deel bevat de beschrijving van het onqwrp met daarin 
verwijzingen naar het eerste deel dlaakt het verslag 
op twee manieren leesbaar; va naar . achter ,of 
beJtnnend bij deel 2 en terugbla' naar specifieke 

uit deel 1 als meer ndinformatie 
_~ls. 
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k Hybrid Infrasfructures 
Voorafgaand aan het stedenbouwkundig 
ontwerp voor de Rijnkade in Arnhem 
zijn ruim 40 internationale voorbeelden 
onderzocht die een bijzonder typologische, 
culturele, informele enlof commerciële 
omgang met infrastructuur illustreren. 
De daar uit samengestelde catalogus 
'Hybrid Infrastructures' daagt uit om tot 
een vernieuwende manier om te gaan 
met de relatie tussen infrastructuur en 
architectuur. 

Ik heb een aantal van deze projecten 
gekozen om als inspiratie te dienen voor 
mijn stedenbouwkundig plan en de verdere 
verdieping en uitwerking hiervan van 
middels het architectonisch ontwerp. 
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Japall - Tokyo Hybrids, Aoyama 
Dori proj ects & Ma hiya 

8 - onderzoek en theorie 

De Japanse stad kent geen hiërarchie in de vorm van 
een stadscentrum als zwaartepunt van de stad, maar 
kan veel eerder gezien worden als een conglomeratie 
van (verticaal gelaagde) stedelijke velden. Deze 
structuur ontstaat vanuit de Japanse efficiëntie en 
culturele mentaliteit;een plek wordt gezien als een 
autonome 'leegte' waarvoor alle mogelijkheden nog 
open liggen. Dit maakt dat ieder stedelijk object 
onafhankelijk is van de omgeving en onderling 
gemakkelijk inwisselbaar, waardoor pragmatisch 
ruimtegebruik mogelijk is . 

De hoge bevolkingsdichtheid in Japan zorgt voor een 
noodzaak tot verdichting in de bestaande stedelijke 
omgevingen. De verdichting vindt in fases plaats 
conform marktwerking, waardoor een lappendeken 
van dichtheden - van geconcentreerde hoogbouw tot 
leegte (parkeerplaatsen, groen) - ontstaat. De stad 
is in voortdurende transformatie; leemtes ontstaan 
en worden ingevuld, gebouwen worden gerecycled 

en vernieuwd, infrastructuur wordt toegevoegd en 
uitgebreid. 

De dynamische structuur die de Japanse stad is wordt 
verbonden door onderliggende (infrastructurele) 
netwerken. De infrastructuur genereert de orde in 
de chaos. Het zijn dan ook niet de pleinen (zoals in 
Westerse steden) die sociale ruimte genereren, maar 
infrastructurele knooppunten, gebouwen en objecten. 
De sociale ruimte is geen duidelijk afgebakende 
ruimte (zoals in Europa) maar de hele stad kan 
gezien worden als een publiek veld. 

Tokyo kent een heterofunctionele infrastructuur. 
Deze genereert geen stedelijke leegte en restruimte, 
maar biedt plaats aan verschillende aspecten van het 
openbare leven. Knooppunten fungeren als stedelijke 
biotopen; op deze plekken wordt geleefd, gehandeld 
en gewerkt. Architectuur maakt deel uit van de 
infrastructuur. 



Tokyo Hybrids - Car Tower 
De mix tussen traff-ic space en human space is in 
Japan de norm. In Made in Tokyo behandelt Atelier 
Bow Wow een groot aantal gebouwen die illustratief 
zijn voor de typische vervlechting van functies, 
constructies en typologieën zoals men die in Tokyo 
aantreft. Vier projecten waarbij de focus ligt op het 
meervoudige gebruik van de infrastructurele ruimte 
zijn in deze analyse meegenomen, waarvan ik er één 
als voorbeeld in dit verslag toevoeg. 

In de Car Tower is een aftakking van het reguliere 
wegennetwerk als een hellingbaan om een 
bedrijfsverzamelgebouw gewikkeld. Morfologisch 
doet het gebouw denken aan Pieter Breughels' 
toren van Babel waar de bouwmaterialen op een 
spiraliserende hellingbaan langs de gevel naar de top 
worden gesleept. Ten opzichte van andere gebouwen 
wordt de mogelijke interactie met 
het autoverkeer met een factor 9 vergroot. Een grote 
reclamezuil op het dak maakt reclame voor de met 
name autogerelateerde bedrijven die in het gebouw 
zijn ondergebracht; een autoshowroom, werkplaats 
annex garage en een grote parkeerplaat onder andere 
op het dak. 

.. ... 
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Aoyama Dori Projects - Fracture 
(Thomas Lee) 
De Aoyama Dori is één van de meest exclusieve 
commerciële centra van Tokyo. Veel bedrijven van 
enige naam willen zich langs deze weg vestigen. 
Plek voor pleinen is er bijna niet, het is dan ook zeer 
bijzonder dat voor de United Nations University en 
het Children's CastIe een open plek kan ontstaan. 
plek heeft , niet verwonderlijk, de aandacht van 
verscheidene architecten en stedebouwkundigen 
getrokken. In Hybrid Infrastructures worden twee 
plannen voor deze open ruimte besproken, waarvan 
ik er één als inspiratie gebruik. 

Fracture gaat een sterke relatie aan met de 
achterliggende wijk en de voetgangersstructuren, 
maar niet met de Aoyama Dori. Het gebouw bevat 
onder andere woningen, winkels en ateliers. 
Het is een ontwerp waarin vrijelijk verticaal en 
horizontaal kan worden bewogen; de openbare 
ruimte kronkelt door het gebouw heen. De open plek 
aan de Aoyama Dori maakt plaats voor een zich over 
meerdere verdiepingen uitgestrekte openbare (buiten) 
route waaraan de entrees van het programma en de 
woningen zich bevinden, maar die door het toevoegen 
van meerdere balkons en atria ook verblijfsruimte 
IS . 
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Machiya 
"In Europe, one is part of the display - to see and be 
seen, to look and be looked at. The street is a stage. 
How different Japan . .. You, the walker, are not the 
actor. Rather, you are an active spectator. The display 
is not you and the others about you. The display is 
the street itself The direct ion is not from you to it but 
from it to you. Shops, line the st reet, open up, spill out. 
Clothes on racks and sides of beef alike are shoved 
onto sidewalks. The fish shop's scaly glitter is right 
there, still gasping. Baby televisions piled high blink 
at you eye to eye ... on the Tokyo street, there is the raw 
profusion ofconsumption itself." 
DonaId Richie - 'Walking in Tokyo' 

De letterlijke vertaling van een Machiya is een 
stadswoning. Machiya's zijn woningen die stammen 
uit het Edotijdperk en zijn door heel Japan nog te 
vinden. De gebouwen zijn naast een woning ook 
vaak winkel, kantoor, pakhuis, werkplaats of een 
combinatie daarvan. In tegenstelling tot Europese 
woningen met commerciële functies waar het 
woongedeelte vaak boven de winkel is, zit bij de 
Machiya het woongedeelte achter de commerciële 
functie. 
De bewoners van de Machiya gingen door dezelfde 
deur naar binnen als de klanten en gingen daarna 
door een tweede deur naar het private hart van de 
woning. De overgangen van publiek naar privaat 
werden vaak expliciet aangegeven door middel 
van hoogteverschillen. Deze structuur is ook in de 
hedendaagse Japanse (kleinere) winkels, restaurants 
en woningen nog goed zichtbaar. 
De Machiya's die enkel werden gebruikt om te wonen 
hebben een veel striktere scheiding tussen de straat 
en het gebouw dan Machiya's met een dubbelfunctie. 

Gesloten leveren de machiyas een leeg straatbeeld. 
Wanneer echter alle winkels e.d. open zijn en de 
toebehoren weer zijn uitgestald is de straat in een 
markt getransformeerd. Door het verplaatsen of 
zelfs verwijderen van (gevel)schermen, wordt op zijn 
minst een deel van het interieur zichtbaar voor de 
straat en andersom. De straten zijn overdag ambigue 
urbane formaties waarbij grens tussen gebouwen 
stad, interieur en de exterieur en privaat en openbaar 
oplossen. 

f. j ~' .--. ..... --
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Sh nzhen, China - Fuxin Village 

J 2 - onderzoek en theorie 

Shenzhen behoort tot een van de snelst groeiende 
steden ter wereld; de afgelopen 30 jaar groeide het 
grensstadje van een beperkt inwoneraantal van 
30.000 uit tot een wereldstad van ruim 8 miljoen 
inwoners. Explosieve bevolkingsgroei ging gepaard 
met forse stadsuitbreidingen waarbij de omliggende 
landbouwgronden zijn geannexeerd, maar waar 
ook, door een wet op kavelbehoud, boerendorpen dit 
zelfde lot bespaard bleven. In de huidige structuur 
van de stad zijn deze voormalige dorpen nog steeds 
herkenbaar. 
De kans op goedkope woonruimte voor 
arbeidsmigranten van het platteland heeft binnen 
de strikte footprints een ongekende verticale 
woekering ontketend. De stedelijke overheid 
beschouwt ex dorpen - zoals Fuxin - als een groot 
probleem; er is een gebrek aan openbare ruimte, 
daglicht, ventilatie, er heerst onveiligheid op straat 
en hulpdiensten hebben geen toegang. Het Chinese 
architectenbureu Urbanus erkent de problemen, 
maar herkent tevens de fantastische ruimtelijkheid, 
vitaliteit, zelfvoorzienendheid en de sterke sociale 

binding tussen de bewoners. Sloop staat gelijk aan 
vernietiging van de weinige economische middelen 
waarover de bewoners beschikken. 

Urbanus stelt de toevoeging van een nieuwe 
infrastructuur voor waarmee de afzonderlijke 
bouwblokken - die tot op heden elk met een eigen 
trappenhuis of lift worden ontsloten - van Fuxin als 
een metronetwerk voor voetgangers metelkaarworden 
verbonden. De dichte private massa 
wordt als het ware uitgehold door een dynamisch, 
labyrintisch openbaar domein. Elke lijn of route is 
gevuld met een verschillend programma; zo wordt 
Fuxin voorzien van een cultureel, commercieel , 
recreatief, groen programma en een expliciet 
programma voor kinderen. Naar analogie van 
het metronetwerk onstaan knooppunten waar 
verschillende lijnen elkaar kruisen. 
Fuxin wordt voorzien van een tweede, derde en soms 
vierde maaiveldniveau. Daarnaast wordt ook het 
daklandschap - nu veelal onbenut - voor tal van 
doeleinden bereikbaar.De nieuwe, lineaire, openbare 
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ruimte wringt zich op brutale wijze een weg door de 
bestaande structuur. In die confrontatie ontstaan 
mogelijkheden voor uitwisseling tussen bewoners en 
gebruikers, tussen woningen en het nieuwe openbare 
programma. Het enorme draagvlak ten gevolge van 
de hoge woningdichtheid garandeert de economische 
levensvatbaarheid van zelfs zeer kleine initiatieven. 
Urbanus beschouwt de informele wijze waarop 
nieuwe bewoners van Fuxin zichzelf binnen de 
bestaande structuren van een eigen woning hebben 
kunnen voorzien als een bewijs van de bereidheid 
en creativiteit die in het dorp aanwezig is evenals 
het belang van samenhang en sociale structuur. 
Het is een strategie die zich niet bedient van een 
modernistisch tabula-rasa waarmee reguliere Chinese 
stadsuitbreidingen gepaard gaan, maar zich richt op 
de continuïteit en duurzaamheid van de plek. 

onderzoek en theorie - 13 



plan Arnhem Rijnkade 
Het Masterplan Rijnkade is het resultaat van 
de confrontatie van tien ontwerpstrategieën 
van de tien ontwerpers van het 
afstudeera telier Maniërisme; tien ontwerpers 
als tien krachten, elk verantwoordelijk voor 
een deel van het totaalgebied. De thematiek 
van de confrontatie als kenmerkend voor de 
sociale dynamiek van de openbare ruimte 
komt hierbij al in de ontwerpfase tot leven. 
In samenwerking met de hoge gemiddelde 
dichtheid zorgt het voor een variëteit 
aan ervarmgen, sensaties en stedelijke 
momenten. 
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De belangrijkste openbare ruimtes (op planniveau) zijn aangegeven in donkergrijs, 
de secundaire openbare ruimtes (op deelplanniveau) in lichtgrijs. 

20 - onderzoek en theorie 

Dit schema geeft de dichtheid in het masterplan weer. De dichtheid loopt van hoog 
(zwart), naar laag (wit). De gemiddelde dichtheid van het masterplan is fsi=4. 

FSI, Floor Space Index, betekent de hoeveelheid bebouwd oppervlak in relatie tot 
het kavel. FSI=4 betekent dus dat het oppervlak van de bebouwing vier keer zo 
groot is als het kaveloppervlak. 
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1 Huidig programma locatie 

I Museum voor moderne kunst 
2 ArtEZ 
3 SLAK atelierbeheer 
4 ontwerpbureau 
5Introdans 
6 Station NS 
7 Binnenstad 

22 - onderzoek en theorie 

-
2 De bestaande situatie is te 
beschrijven als een driehoekig 
gevonnd 'bouwblok'; de rand (in zwart 
aangegeven) sluit het binnenterrein 
af van de rest van de stad. Deze rand 
fungeert als een stadsmuur en het 
gebied kan daarom gezien worden als 
een enclave in het stedelijk weefsel. 
Op dit moment bevinden zich op 
het 'binnenterrein' enkele gebouwen 
en loopt er een straat door, maar dit 
neemt niet weg dat het terrein fungeert 
als achterkant. 

3 De in zwart aangegeven bebouwing 
behoud ik in het stedenbouwkundig 
plan. Het doel is om zo veel mogelijk 
van het bestaande op te nemen in het 
nieuwe ontwerp. De kleinschaligheid 
van de huidige bebouwing moet ook 
in hoge dichtheid (FSI=4) bewaard 
blijven. 

4 Een belangrijke kwaliteit van 
de locatie is het hoogteverschil 
van ruim 10 meter, veroorzaakt 
door een stuwwal. In zwart is de 
rand van schema 2 (met daartussen 
het tussengebied van de enclave) 
aangegeven. 



1 steeg Vijfzinnenstraat - Oude 
Kraan 
2 parkeerplaats Vijfzinnenstraat 
3 besloten tuin Kunstacademie 
(vanuit steeg van foto I) 
4 zoom-in parkeerplaats 
Vijfzinnenstraat 
5 Afgesloten binnenplaats o.a. 
Leger des Heils 
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1+2 verdiepte parkeerplaats kunstacademie; 3 zoon- in binnenplaats Leger des HeiIs; 4 gevellntrodans Vijfzinnenstraat 



1 Ontwerpbureau aan Vijfzinnenslraal 
2 Besloten tuin Kunstacademie 
3 VijfzinnenstraaI meI zichl op achterkant Kunstacademie en woongebouwen (voorgevels liggen aan de Oude Kraan) 
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De Levende Stad 
Dit essay is een pleidooi voor een nieuwe 
stedelijkheid. Een stedelijkheid van verschillen (in 
plaats van eenheid en helderheid), van een hoge 
concentratie van woningen gemixt met programma 
(in plaats van verspreiding en scheiding) én van een 
grote mate van individuele vrijheid in bebouwing 
en in ingebruikname van de openbare ruimte (in 
plaats van de geplande stad). Tegenover de 'dode 
straat en dode menigte' I staat de levende straat en 
de levende menigte. 

Om deze levende stad te creëren moet allereerst 
gezorgd worden voor een hoge dichtheid om de 
juiste concentratie van programma en mensen 
te kunnen genereren. Hiertegenover moeten 
altijd rustige ruimtes staan, die voor afwisseling 
en bewustmaking zorgen. De stad moet niet 
geheel topdown gepland worden, maar er moet 
voldoende ruimte zijn voor individuele invulling 
en ingebruikname. In tegenstelling tot het van 
bovenaf vastleggen, wat vrijwel altijd resulteert 
in ascetische ruimtes waarin elke persoonlijke 
invulling een verslechtering van het plan betekent, 
pleit ik voor een plan als een kapstok. Deze kapstok 
moet de randvoorwaarden bieden voor zowel een 
individuele ingebruikname van de 'kavels' als van 

de ontstane openbare ruimte. 
De favela2 thematiseert deze kenmerken; vanui teen 
zelforganiserende structuur vormt ze een sociaal, 
morfo 10 gi sch en organisatorisch boei endereferenti e. 
In Nederlandse condities is het onuitvoerbaar en 
ongewenst een dergelijk systeem letterlijk te laten 
ontstaan, maar het is interessant en leerzaam te 
ontleden wat deze steden hun informele karakter 
verleent en te kijken of deze eigenschappen te 
converteren zijn naar de Europese stadsplanning. 

Afb. I Gebruik van de openbare ruimte in favela in Rio de Janeiro 

De favela is geheel zelforganiserend; de 
complexe structuur hangt af van relatief simpele 
randvoorwaarden als klimaat, sociale en 
economische structuren, geomorfologie, cultuur 
en bestaande (verkeers)netwerken. De ongeplande 
stad bestaat bij de gratie van individuele inbreng, 
diversiteit en een gemengd gebruik van de openbare 
ruimte. 
Het gebrek aan regulering van bovenaf geeft de 
bewoners de vrijheid ruimte toe te eigenen of even in 
beslag te nemen . Er is geen strikte scheiding tussen 
het private en het publieke domein; privé, openbaar 
en collectief zijn verweven. De invulling is time
based; de ruimte kan al naar gelang omstandigheden 
worden ingenomen of teruggegeven. Deze 
ambiguïteit is terug te vinden in het economische en 
commerciële gebruik, dat zich zowel afspeelt in het 
publieke als in het private domein. Straten, kamers 
en trappen worden ingenomen door (tijdelijke) 
werkplaatsen en winkels. 
De favela begint met ontwikkelen aan een straat aan 
de rand van de bestaande, formele stad, daar waar 
de stad grenst aan een onherbergzaam gebied . Deze 
straat transformeert door informele initiatieven tot 
een commercieel centrum, dat langzaam vastgroeit 
aan enkele groeipunten in het gebied waar andere 
initiatieven zijn ontplooid. De favela zelf scheidt 
zich als collectief geheel af van de formele stad 
door de straat, die als in-between, tussenruimte, 
fungeert. Deze straat biedt door middel van enkele 
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vertakkingen toegang tot een fijnmazig netwerk van 
stegen, kleine pleintjes en plekken. Deze ruimten 
vonnen op hun beurt door hun ambigue karakter 
een tussenruimte tussen de woning en de favela. 
De belangrijkste kerunerken van de favela buiten het 
zelforganiserend karakter zijn de hoge dichtheid, de 
diversiteit, het initiatief, de vrijheid van individuele 
ingebruikname en de ambiguïteit van de openbare 
ruimte. 

Deze eigenschappen zIJn te realiseren in een 
gedeeltelijk geplande omgeving; door ruimte te 
laten aan diversiteit, verbeelding en individuele 
lezing van de stad (bijvoorbeeld door een aantal 
goed gekozen onderdelen en componenten 
oningevuld of onvoltooid te laten) en door het 
aanleggen van een fijnmazig netwerk waarin het 
dubbelzinnige karakter van de openbare ruimte kan 
gedijen. Er moet ruimte ontstaan om in te dwalen en 
om even in bezit te nemen of geheel te privatiseren. 
Het openbare, collectieve en private leven zal zijn 
eigen weg vinden in de stad, omdat de locatie en 
intensiteit niet van tevoren vastgelegd zijn. De stad 
krijgt haar vonn door het initiatief en de individuele 
invulling van de bewoners en is zo niet alleen een 
decor voor het stedelijk leven, maar een plek in 
verandering en ontwikkeling: een levende stad. 

Een concrete invulling hangt net als bij de favela 
af van de reële plaatselijke omstandigheden en 
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Afb. 2 sfeerbeeld deelplangebied Arnhem 

randvoorwaarden. Als locatie hiervoor is een plek 
in het stedelijk weefsel van Arnhem gekozen, aan 
de rand van een nieuw te ontwikkelen hoogstedelijk 
gebied en in de nabijheid van de Rijn. Het gebied 
draagt al enkele van de benodigde kenmerken voor 
de onwikkeling van een 'levende stad' in zich, die 
versterkten aangevuld moeten worden. Dedomi nan te 
sfeer is die van het infonnele, de achterkant, van 
het terrain vague3

, waardoor er al een zekere mate 
van onbepaaldheid en ongecontroleerdheid heerst. 
Het bestaande programma omvat een deel van de 

Arnhemse kunstacademie, enkele ontwerpbureaus 
en het Leger des Heiis. Deze functies bezitten 
potentie als 'groeipunt' en katalysator van het 
plan. 
De achterkant biedt een blik achter het decor én 
achter de coulissen van de stad; de opgepoetstheid 
van de gevel maakt plaats voor de waarheid en 
ongetemdheid van de achterzijde van het stedelijk 
leven. Wanneer de leegte in het gebied wordt 
omgezet in een volte, verandert de achterkant 
in zijn morfologische tegenhanger: de steeg, 
die tegelijkertijd de sociale metgezel is van de 
achterkant wat betreft het ontbreken van controle 
en overzicht en het opwekken van individuele 
ingebruikneming en invulling. 
Door het toevoegen van een verzameling van 
(door toekomstige bewoners en gebruikers in te 
vullen) hulzen die de bestaande bebouwing in haar 
midden opneemt ontstaat een netwerk van stegen. 
De penneabele en veranderbare hulzen kunnen 
vrij ingevuld worden met woningen en ander 
programma, maar ook met openbare en collectieve 
ruimte. De hulzen liggen vrij in het (stegen)veld, 
een gedefinieerde voor- of achterkant ontbreekt en 
daarmee ook onder andere de plek van de entree 
en de plek waar de meer private ruimtes zich 
situeren. De ruimte aan een gevel kan afwisselend 
opgepoetst en rauw zijn; omdat alleen het omhulsel 
is vastgelegd staat het gebruik en de mate van 
intensiteit van het gebruik nog geheel vrij. 



Atb. 3 Netwerk 

De openbare ru imte bestaat buiten het stegennetwerk 
op maaiveld4

, uit een tweede netwerk dat over en 
dwars door de hulzen gaat . Deze twee netwerken 
worden verbonden door verticale knooppunten, 
die zich zowel in als buiten de bebouwing kunnen 
bevinden. Deze netwerken bieden ruimte aan 
concentraties van activiteit maar omvatten ook 
het relatief rustige daklandschap. Het dak als 
andere kant, als bovenkant, biedt als ruimtelijke en 
sferische tegenhanger van de labyrintische wereld 
eronder mogelijkheid tot ontvluchten; binnen het 
stadslandschap krijgen ook de overpeinzing en de 

bespiegeling een plek. 

Het ongrijpbare en de verwarring zijn bewust 
aanwezig in de labyrintische netwerken van 
stegen en passages die circuleren maar vaak 
ook doodlopend zijn. Door het dwalen in deze 
hoge nauwe en smalle lage ruimtes wordt een 
spanning opgebouwd waar af en toe de druk wordt 
afgenomen in de stedelijke luwtes, maar die pas 
afdoende ontlading vindt in de verleiding van de 
huid. De performance van Ulayen Abramovic in 
1976 (afbeelding 4) waarbij beiden naakt een steeg 
vormen verzinnelijkt deze spanning. 
Op de grens van de huid en de buitenwereld bevindt 
zich een tussenruimte, een holtes, die in definitie 
tegelijk binnen en buiten is. Het onvoltooide, 
het ongedefinieerde karakter en de contradictie 
van de tussenruimte roept op tot creatie en tot 
ingebruikname. Het gelaagde netwerk, dat zowel 
de golvende, richtingloze en rustige vlakte van het 
daklandschap met de relatief drukke, dwingende 
stegen en luwtes op maaiveld verbindt, alsook de 
geprivatiseerde ruimtes met het openbare en het 
collectieve kan evenzeer worden opgevat als een 
omslagpunt en een tussenruimte. 
De tussenruimte schakelt zoals gezegd uitersten 
als steeg en dak, openbaar en privaat, boven en 
onder, binnen en buiten maar ook achterkant en 
voorkant6

. De tussenruimten wekken, om met Aldo 
van Eijck te spreken, "een gelijktijdig bewustzijn 

[op] van wat er aan beide kanten van belang is. 
Een tussenruimte in deze zin levert een punt van 
overeenkomst waar conflicterende polariteiten 
weer tweelingfenomenen kunnen worden." De 
tussenruimte voegt een plaats voor articulatie en 
uitwisseling tussen de beide uitersten toe, en maakt 
zichzelf tegelijk tot een heterotopische7 of sacrale 
plek en een plek voor het alledaagse. 

Afb. 4 UI 
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Het deelplan is een mogelijke uitwerking van de 
voorgestelde nieuwe stedelijkheid. Er ontstaat 
contrast door de juxtapositie van smal en weids, 
van boven en onder, van binnen en buiten, met 
een bijzondere nadruk op het omslagpunt en de 
ruimte in-between. Deze tussenruimten, maar ook 
de hulzen, de netwerken en de daktuinen roepen 
door hun onvoltooidheid en ongecontroleerdheid 
op tot een individuele vrijheid in bebouwing en in 
de ingebruikname van de openbare ruimte. 

Het plan is niet zelforganiserend, maar wel 
zelfregulerend. Het plan creëert, in samenwerking 
met de bewoner en gebruiker, een levende stad. 

Afb. 5 Stedelijke luwte in deelplan 



Noten 

I Naar Mike Davis in Fort Los Angeles, waarin hij de teloorgang 
van de binnenstad van Los Angeles beschrijft. De 'wansmakelijke' 
straten van de oude stad worden vervangen door 'reflecterend glas en 
verhoogde voetpaden' om de 'minder gegoede Ander waarschuwen 
om op een afstand te blijven'. De heterogeniteit en veelheid van de 
stad maken plaats voor steriliteit en klassenpolarisatie. 

2SIoppenwijk in Brazilië 

3Naar Saskia Sassen in Publieke interventies, de verschuivende 
betekenis van de stedelijke conditie 

4Zoals de Walkway in Hong Kong, te vinden In het onderzoek 
Hybrid Infrastructures 

5Robert Yenturi in Complexiteit en contradictie in architectuur 

6 " Koolhaas once said that the problem of our age is that there is no 
background teft; there is only foreground. sel f-consciousness . Hyper
architecture has only foreground . In our world, architecture tends to 
be either pure logistics or purely décor. lts counterpart, formed by 
the enclaves ofcontainment, comes in the form ofinfra-architecture: 
slums, gheuo's and camps. Jnfra-architecture, architecture reduced 
to its most minimal function of logistics - architecture as survival 
kit - cOlTesponds to the 'infra-reality' of extreme poverty, chaos 
and war, as opposed to the hyper-architecture of glossy magazines, 
which cOlTesponds to and expresses our hyper-reality." 
Lieven de Cauter en Michiel Dehaene in Hyper Architecture vs Infra 
Architecture 

maar aanleiding van M. Foucault in 'Des espaces autres', in 
Architecture Mouvement Conitnuité nr 5: 
"Perhaps our life is still ruled by a certain number of oppositions 
that cannot be touched, that institution and practice have not yet 
dared to undermine; oppositions that we regard as simple givens: for 
example between private space and public space, belween family 
space and social space, between cultural space and useful space, 
between the space ofleisure and that ofwork. All these are animated 
by an unspoken sacralization." 
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DE STRAAT 
"Enerzijds is het straatgebeuren een gevolg van het gedrag van de samenl 
Jean Leering 

'De Straat. Vorm van Samenleven' was een van de 

belangrijkste tentoonstellingen in de periode dat 

Jean Leering directeur van het Van Abbemuseum in 

Eindhoven was (van 1964 tot 1973). Tijdens de jaren 

zeventig wordt de kunst gekenmerkt door de idee van 

de maakbare samenleving. Jean Leering wordt sterk 

beïnvloed door dit idee, en door niet de kunst maar de 

straat het hoofdthemate maken zou detentoonstelling 

dan ook kunnen bijdragen aan de bewustwording van 

maatschappelijke veranderingsprocessen. De straat 

is volgens Leering 'zowel uitdrukking als manifestatie 

van de samenleving'. Een tentoonstelling over de 

straat zou de complexiteit van de samenleving 

en dus van de straat moeten bevatten. Om dit te 

bewerkstelligen wordt buiten de museumleiding 

in team van sociologen, kunsthistorici , historici, 

geografen, antropologen en stedebouwkundigen 

ingezet om het thema 'straat' vanuit haar typologie 

en de materiële, sociale en esthetische kenmerken 

uit te werken. 





In de tentoonstelling stonden 4 archetypen 

samenlevingen centraal: samenlevingsvormen 

die nauwelijks een vaste woonplaats hebben ( 

waaronder vissers, jagers, nomaden), sedentaire 

leefgemeenschappen (landbouwnederzettingen en 

vroege steden), de pre-industriële samenleving 

en de industriële samenleving. Met behulp van 

deze archetypen werden 'vragen beantwoord over 

het ontstaan van de straat en hoe het gebruik en 

de vorm werden beïnvloed door de toenemende 

complexiteit van de samenleving. Men constateerde 

een verschraling in het maatschappelijk gebruik van 

de straat. In het kader of de straat weer een functie 

zou kunnen krijgen in het proces van maatschappelijk 

verkeer was [een zaal] gewijd aan de "herovering van 

de straat".' 

De catalogus van 'de Straat' is een verzameling van 

essays en artikelen( onder andere geschreven door de 

eerder genoemde specialisten), als boek grotendeels 

losstaand van de tentoonstelling. 

Edinburg en Ksour zijn geschreven nav deze 

catalogus 

"De straat wordt vormgegeven door opdrachtgever, ontwerper 
en gebruiker: zonder gebruiker is de straat niets anders dan een 
leeg decor." Diana Franssen 

Detentoonstelling 'De straat. Eenvorm van samenleven' 
was van 2 juni 1972 tot 24 september 1972 te zien in het 
Van Abbe Museum in Eindhoven. De catalogus naar 
aanleiding van deze tentoonstelling is te raadplegen in 
de bibliotheek van het museum. 
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DE ONTWIKKELING VAN EEN STRAAT Canongate, Edinburg 

Aan sde Canongate (Edinburgh) werden in de lle 
eeuw percelen uitgegeven waar binnen een jaar een 
/'luis gebouwQ moest worden. De 'straat', de leegte 
tussen de rijen huizen, werd commonway. vieus 
communis of high street genoemd. Huis en tuin 
vormden hieraan een afgesloten gebied, de 'close'. 
Doortoename van-de bevolking werden langzaam aan 
de open gebieden in de 'closes' bebouwd. De laantjes 
die er noodUlkelijkerwijs (voor ontsluiting) doorheen 
liepen werden 'olosers' genoemd. De functie van de 
high street zelf werd marktplaats. 

In de 17e eeuw zijn de gebouwen aan de high street 
uitgegroeid tot won ingen van 7 à 8 lagen, ontsloten 
door houten galerijen; aan iedere trap wonen 28 
families. De huizen van de 'heren' zijn Inmiddels 
verplaatst naar de eloses en dwarsstraatjes. 
Edinburgh wordt rn deze tijd wel de drukstbevoJkte 
stad genoemd. 

Ten tijde van de Industriële revolutie (iHe eeuw) is 
Edinburgh een bloeiende stad en worden de closes 
(bInnenplaatsen en tuinen) van Canongate in 
beslag genomen door de groeiende industrieën en 
brouwerijen. 

De 1ge eeuw geeft de komst van de New TGwn .In 
Edinburgh: met deze 'uitbreidingswijk' met veel 

pleinen en gemeenschappelijKe en omheinde tUinen 
haalde men 'buiten' naar binnen. De tegenpool 
van de drukbevolkte en bedrijvige high street wordt 
eerst met argwaan ontvangen en kil en ongezellig 
gevonden. Uiteindelijk verhulzen de rijken verhuist 
naar New Town, waardoor 'Old Town' vervalt. 
"Miserabie narrow. 111 looking streets. Jumbled 
together fn ehaotic confusion. as If they had all been 
in a sack and 8mptied out together upon the ground, 
one rolling this way, another that way and each 
standing where chance happened to throw it there is 
notone handsome long street in town. ~ De 'pijp', de 
troosteloze straat is uitgevonden. 

woongebieden Zijn afhankelijk van eèn uitwtssenngss~ (ZOIIs de straat') om centra van uitwisseling 
en amfmunfcatfeta zijn. De ontwikkeling van de vorm viln de straat (stratenpatroon, profiel, uttrustfng) 
staat daarom In direct verband met veranderingen In het itraatgebeuren (handenng aan en op de straat, 
gedrag, voarvàl~ vorm van de straat 1$ daarom ook onderling afhankelijk van de ontwtldceDng van 
het verkeer en formele elt tnformele aspecten van de s.menlevfng, De tradltionete ~ van privé 
naar openbaar Is 'huls-etf-strut-buJten', mor deze breidde zièh (door verstedelijking) zich al snel uit met 
'zIjstraat-café-hoofdstRIat-1JlekHpfmbaar gebouw':P!'rk'. HOI! "*'" het eIad van de weretd tot de plNtSeJfjke 
straat dOOrdrong hoe meer de betekenIs van dIe (rufmteUjk straat) voor de (haar) samenfevin9 afnam. 
De huIdIge mens kent vrtjwet geen 8Q)nomlsche afhankelijkheid meer van de directe omgeyjng. Het dagelijks 
léVen iS nIet meer georiênteei'd op de straat. maar op een veèl wtjdet gebied. Als de straat aan Invloed wil 
winnen, zal op een andei'e manier gebouWd ~en WOf'd4m. Krufsbestu1ving dOor comprfmatfe en hoge 
dfchthel4 en een hybrldeomgang tu5sen strut en bebouwing zal de Invloedssfeer weer verldetnen. 
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Marokkaanse Ksour 

Een Ksour (of 'Ksar') is een Noord-Afrikaans 
dorp dat bestaat uit geschakelde woningen met 
collectieve graanhuizen, winkels, badhuizen en 
moskeeën en wordt bevolkt door Berbers. De 
Ksour is vaak geheel ommuurd. 

De opbouw van de Ksour is gebaseerd op het 
romeins castellum; het ksourhuis vertoont 
trekken van een eenvoudig atriumhuis (het 
atrium staat dan gelijk aan de lichtschacht in 
het ksourhuis). De Ksour is een sociale, econo
mische en politieke eenheid met één toegang
spoort die fungeert als een flessehals; het 
dagelijks leven vloeit alleen vanuit deze poort 
naar binnen en naar buiten. 
Via de poort bereikt men een klein plein 
waaraan de gemeenschappelijke voorzienin
gen zijn gesitueerd. Tussen de bebouwing en 
de buitenmuur bevindt zich een smalle straat. 
Tussen deze straat en het plein is een gecon
centreerd netwerk van (overdekte) straten 
opgespannen dat de compacte huizen ontsluit. 
De straten zijn precies breed genoeg voor een 
bepakte ezel. Vanuit hoge lichtgaten tekent hier 
en daar een verstild licht scherpe plekken in de 
koele straten. 



Arnhem Creatoop 

De gemeente Arnhem heeft in 2006 adviesbureau 

'de Stad bv' ingeschakeld om een advies te 

schrijven over de creatieve mogelijkheden van 

de stad Arnhem. De Stad bv heeft Arnhem 

opgenomen in het programma 'proeftuinen 

creatieve economie' en op 7 september 2006 

werd een expertmeeting gehouden waar o.a. 

vertegenwoordigers van de gemeente, van 

woningbouwverenigingen en van het huidige 

atelierbeheer (SLAK), projectontwikkelaars en 

architecten aanwezig waren. Zij kwamen met 

het advies Nieuwe Creatieve Milieus Amhem, 

met als streefbeeld "de binnenstad van Arnhem 

te verrijken met creatieve bedrijvigheid en 

woonmilieuswaar de creatieve klasse zich thuis 

voelt en de sfeer maakt. Door verschillende 

woon/werkmilieus te creëren binnen de oude 

binnenstad en te zorgen voor verbindingen naar 

de omliggende wjjken zoals Klarendal en Nb. 1 Advies naar aanleiding van de expertmeering op 7 " ,-f11r!"mlh" 
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Spijkerkwartier wordt een impuls gegeven aan 

het ontstaan van een nieuwe binnenstad, met 

enclaves van ateliers, creatieve winkels en woon/ 

werkpanden tussen de hoofdwinkelstraten 

en looproutes: de Creatoop. Deze ontstaat 

uit diversificatie van milieus met als beoogd 

resultaat een compleet 'ketenassortiment' van 

woon- en werkmilieus voor starters, groeiers 

en (sub-)toppers in de creatieve klasse en de 

creatieve bedrijvigheid ." 

de VollsL. .. ant 
Arnhem wil jonge kunstenaars vasthouden 
ANP 
ARNHEM - De gemeente Arnhem wil jonge, pas a fgestudeerde 
kunstenaars, ontwerpers en vormgevers langer in de stad vast
houden. Zij moeten meer betaalbare woon-en werkruimte en 
meer presentatieruimte krijgen. Ook wil de gemeente exposities 
en projecten van jonge kunstenaars extra ondersteunen. Het Rijk 
heeft de Gelderse hoofdstad aangewezen als een van de negen 
zogenoemde magneetsteden, plaatsen die extra geld krijgen voor 
de ondersteuning van beeldende kunst en vormgeving. Arnhem 
ontvangt jaarlijks 375 duizend euro extra. 
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Per wijk en gebied is in kaart gebracht wat de 

huidige kansen en het reeds aanwezig programma 

is, zodat voor ieder deel een passende strategie 

kan worden gemaakt. "De strategie van Arnhem 

zal zich in de eerste fase vooral richten op 

de verankering van de creatieve sector op 

de verbindingspunten met de wijken om de 

binnenstad. Elke wijk heeft daarin zijn eigen 

profiel." Er is bewust gekozen voor specifieke 

concentratiegebieden zodat voldoende kritische 

CrGa'lIDve wef kplilabi 1 i!al1$4llClti 

• open en dI~rs '~Iljk 
• be4 •• bear 1< • InterdltJc:lplnair 
• m.ifunctiofl88' w 

• open en tolerant 
• complementair • mtJIIJfuncfton_1 
• irûractie mal bUilen • uilwiaaelng 
• oonneolMfy • V'8I1lurë capial 

ExpeFiment Markt 

BcoedplMl.!I8l1 Cf lelie PfoqlJcI[e 

• Interne Intefaçde • eenziiclge milieus 
• goedlwop en ,wm 

~ 
• IwnnÎ8prodUGtie 

• verecheidenheid CD • toeleveren 
• slartanimï~ I • bedrijvenpartr 
• uial BOd etror • afticieney 

massa kan worden bereikt. 

Het gebied nabij het Roermondsplein krijgt het 

profiel 'onmoeten' en een focus op onderwijs 

mee : "Op de Oude Kraan komt een cluster 

van onderwijsinstellingen in creatieve sectoren. 

Naast de Artez heeft het ROC interesse getoond 

om zich hier te vestigen. Het Hoofdkwartier 

heeft al een belangrijke rol als knooppunt in het 

creatieve netwerk. Bij elkaar genoeg voor een 

knooppunt net buiten de binnenstad." 

T 
\ .--
~~. 

gelredo,,", :: - ' 



Vraagstelling Expertmeeting 
Streefbeeld Creatoop 
Het streefbeeld is de binnenstad van Arnhem te verrijken met creatieve bedrijvigheid en woonmilieus 
waar de creatieve klasse zich thuis voelt en de sfeer maakt. Door verschillende woon/werkmilieus te 
creëren binnen de oude binnenstad en te zorgen voor verbindingen naar de omliggende wijken zoals 
Klarendal en Spijkerkwartier wordt een impuls gegeven aan het ontstaan van een nieuwe binnenstad, 
met enclaves van ateliers, creatieve winkels en woon/werkpanden tussen de hoofdwinkelstraten en 
looproutes: de Creatoop. Deze ontstaat uit diversificatie van milieus met als beoogd resultaat een 
compleet 'ketenassortiment' van woon- en werkmilieus voor starters, groeiers en (sub-)toppers in de 
creatieve klasse en de creatieve bedrijvigheid. 
Vraagstellingen 
1. Publieksstromen - Op welke wijze kunnen nieuwe publieksstromen in de binnenstad van Arnhem op gang gebracht worden 
en welke bijdrage leveren creatieve bedrijvigheid, winkels en woonmilieus daaraan? 
Ga daarbij in op de volgende aspecten: 
- de beoogde verscheidenheid aan sferen 
- de routing tussen de verschillende enclaves, ateliers, marktplaatsen en 
ontmoetingsplaatsen 
- voorzieningen 
- rollen van de creatieve ondernemers, gemeente en ontwikkelaars 
2. Woonmilieus in de Creatoop- Welke bijdrage levert het wonen van de creatieve professionals aan het ontstaan van Creatoop? 
Ga in op de volgende aspecten: 
- de kansen in de vergrote binnenstad 
- de soorten milieus woon/werk, appartementen 
- doelgroepen: starters, doorstarters, (sub)toppers 
- rollen van de creatieve ondernemers en bewoners, gemeente en ontwikkelaars 
3. Werk- en winkel milieus in de Creatoop - Welke bijdrage leveren werk- en winkelmilieus aan het ontstaan van de creatoop? Ga 
daarbij in op de volgende aspecten 
- kansen in de vergrote binnenstad 
- soorten werkmilieus, zie milieu indeling (broedplaatsen, creatieve werkplaats, productiemilieu, transactiemilieu) 
- soorten creatieve bedrijvigheid en winkelmilieus 
- combinaties met andere ontwikkelingen in wonen en werken 
- rollen van creatieve ondernemers, gemeente en ontwikkelaars 
4. Een ondernemende coalitie voor Arnhem - Op welke wijze wordt een effectieve ondernemende coalitie gevormd die in staat 
is dit streefbeeld te realiseren? Ga in op de volgende aspecten: 
- Welke rollen spelen opleidingen, de beoogde bewoners en creatieve ondernemers, de ontwikkelaars en de gemeente in de 
ondernemende coalitie? 
- Welke acties verwachten we van de verschillende partijen in de coalitie? 
- Hoe worden de benodigde partijen op korte termijn bij elkaar gebracht? 
- Wat is het samenbindende element? Zijn er financiële of andere bindmiddelen die partijen ook op langere termijn binden aan 
het streefbeeld of is dat niet nodig? 
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TAC 
Temporary Art Centre 
Vonderweg 1 
5611 BK Eindhoven 
tel: 040-2461325 
info@tacnu 
www_tacnu 

TAC (Temporary Art Centre) noemt zichzelf 'een 

broedplaats voor culturele vernieuwing'. Het complex, 

gevestigd in een oude fabriek, bevat tachtig ateliers en 

werkplaatsen en 2.000 m2 aan expositieruimtes, een 

studio, enkele zalen en een centrale kantine. In TAC 

werken o.a. kunstschilders, schrijvers, muzikanten, 

meubelmakers en ontwerpers. Het gebouw staat 

open voor publiek; naast de expositieruimtes en het 

(vegetarisch) eetcafé wordt in de zalen o.a. live 

muziek geprogrammeerd. De kantine (het eetcafé) 

is de schakel tussen bezoekers en 'TAC-genoten' en 

ruimtelijk tussen de expositieruimtes/zalen en de 

werkruimtes. 
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UTn.E MOUNTAJN 
CREATIVE ENVIRONMENT 

Uttle Mountain 
Uttle Mountain Creative Environment 
Kleine Berg 12 
5611 JV Eindhoven 
maarten@littlemountain.nl 
www.littlemountain.nl 

Aan de Kleine Berg in Eindhoven is de Creative 

Environment van Uttle Mountain gevestigd. Uttle 

Mountain is een 'ontwerpersverzamelgebouw' 

waar creatieve ondernemers in de sector Design en 

Technologie gezamenlijk een vrijwel geheel open 

ruimte van 650 m2 delen. 

Het doel is enerzijds goedkope startruimte te bieden 

en anderzijds kruisbestuiving tussen de verschillende 

ontwerpdisciplines en ontwerpers (en hun netwerk) te 

faciliteren. Het platform bevat o.a. vergaderruimte, 

werkruimte en een ruimte om klanten en werkgevers 

te ontvangen. 

stichting atelierbeheer slak 
Stichting Atelierbeheer Slak 
Utrechtsestraat 51 
6811 LTArnhem 
tel. 026-3515438 
algemeen@slak.nl 
www.slak.nl 

SLAK is in 1965 opgericht om betaalbare atelierruimte 

beschikbaar te stellen aan Arnhemse kunstenaars. 

De meeste huurders zijn beeldend kunstenaar, maar 

SLAK verhuurt ook aan o.a. ontwerpers, architecten, 

fotografen en theatermakers. De meeste van de 

ruim zeshonderd ateliers die SLAK beheert zijn 

oude schoollokalen, maar ook bedrijfspanden en 

leegstaande winkels worden verhuurt aan kunstenaars. 

Op dit moment is het beleid van SLAK ad hoc; zodra 

er een pand vrijkomt wordt het toegewezen aan een 

kunstenaar op de wachtlijst. 

De stichting is nu (in samenwerking met 

woningbouwvereniging Portaal) echter bezig met 

het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw voor 

ondernemende kunstenaars dat gevestigd moet worden 

in het vrijkomende schoolgebouw van de sociale 

academie, en gaat op deze manier actief meewerken 

aan het realiseren van meer (en betere) werkruimte 

voor de creatieve sector. 



Het voyeurisme van Rear Window 
'an instrument of the gaze' 

Rear Wind ow speelt zich uitsluitend af vanuit het 
kleine appartement van de fotojournalist Jeffries. Het 

----appartement-kijkt met één groot-raam uit op een besloten--------
Een korte analyse van het voyeurisme in Rear Window 
(Alfred Hitchcock, 1954) 

In de film Rear Window wordt architectuur ingezet als 
medium voorvoyeurisme; architectuur als camera obscura 
op setdelijke schaal. De (oud-) franse vertaling van 'voyeur' 
is, buiten het gangbare 'gluurder', ook 'toeschouw(st)er 
(door een ongezonde nieuwsgierigheid gedreven)'. 

binnenplaats, die alleen door een smalle steeg verbonden 
is met een (drukke) straat in Greenwich Village, NYC. 
Jeffries is vanwege een ongeluk enige tijd gebonden aan 
een rolstoel en daarmee ook aan zijn appartement. Om zijn 
dagen door te komen begluurt hij zijn buren, waarvan de 
ramen ook uitkomen op de gezamenlijke binnenplaats. De 
façade aan de andere kant van de binnenplaats gedraagt 
zich in de film als de etalage van een electronicazaak, waar 
op iedere tentoongestelde tv een andere film wordt 
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afgespeeld. 
De belangrijkste raam aan de overkant speelt de film af waar het plot van Rear Window om 
draait: de {vermoedelijke~ moord deer een -handelsreiziger ep zijn vrouw, Jeffiiesiet doe 
zijn raam (dat zich gedraagt als een filmdoek) een aantal gebeurtenissen die zouden kunnen 
betekenen dat de vrouw vermoord wordt, maar omdat muren en de afwezigheid van licht een 
deel van het beeld verhullen blijft het bij een vermoeden. Zijn positie als buitenstaander en 
daarmee de machteloosheid van de toeschouwer worden pijnlijk duidelijk. 
Zoals eerder genoemd gedraagt Jeffries' raam zich als een scherm; het scherm suggereert en 
impliceert afstand. Hoewel alles zich in zijn directe nabijheid afspeelt is ook Jeffries daardoor 
toeschouwer; het is voor hem onmogelijk om de afstand fysiek te verkleinen. Om beter en 
scherper te kunnen waarnemen is hij aangewezen op zijn camera met zoomfunctie, waardoor 
er nog een medium tussen hem en de verhalen van de buren in komt te staan. 

Afstand is een belangrijke thematiek in de film. Er is altijd de sluimerende verleiding om verder 
op onderzoek uit te gaan en de afstand te verkleinen. De film gaat dan ook over de frustratie van 
de fotograaf die gebonden is aan zijn plek en ondanks zijn lenzenarsenaal in onzekerheid blijft. 
Onzekerheid en twijfel leiden tot een onbedwingbare nieuwsgierigheid en een verlangen om 
de missende delen van het verhaal in te vullen. De verleiding om meer te weten te komen blijkt 
uiteindelijk te groot; Jeffries zet zijn vriendin in om meer te weten te komen door haar naar 
het appartement van de vermoedelijke moordenaar te sturen. Afstand zorgt in Rear Window 
voor een onbevredigd verlangen. Voyeurisme en de spanning tussen kijken en bekeken worden 
bestaan bij de gratie van afstand, zij het letterlijk of figuurlijk (door middel van een raam/hek/ 
scherm). 
Voyeurisme leidt in de film uiteindelijk tot een verlangen naar een (tijdelijke) onmogelijkheid: 
verleiding die is ontstaan door nieuwsgierigheid naar het onbereikbare. De kiem van deze 
begeerte kan al worden gelegd door een onverwacht geluid, voetstappen om de hoek of een 
mooi silhouet. 
De voyeur (of ecóuteur) - nieuwsgierigheid - Gluren/afhoren - nog einde schrijven! 
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Over détournement en dérive 







Het Engelse 'sensual' betekent naast 'sensueel 
(genotziek, wellustig)' ook 'zintulgeLijk 
(waarneembaar, sensorisch, betrekking hebbend op 
de zintuigen)' en geeft daarmee het onlosmakel ijk 
verband tussen onze zintuigen en het begrip 
verleiding aan. Verleiding (of: verlokking, 

lichaam wörden opgevangen: de intensiteit van 
licht, duisternis, wannte en kou; het voelen van 
vochtigheid; de geur van de materialen; de bijna 
tastbare aanwezigheid van het metselwerk waardoor 
ons lichaam zich opgesloten voelt; de impuls om 
onze pas te versnellen en de relatieve inertie van 

afstand, terwijl nabijheid ook andere zintuigen 
aanspreekt. Hoe dichter men op de huid van het 
gebouw staat, hoe meer invloed tast, reuk en zelfs 
ook smaak op de zintuiglijke beleving hebben. Deze 
waarnemingen zijn veel intiemer. Een smalle ruimte 
'dwingt' tot een intiemere relatie met (de huid van) 





De huid van het gebouw geeft vorm aan de grens 
tussen subject en object en tussen interieur en 
ex terieur, maarmaakt tegel ij kertijdop een natu urI ijke 
manier deel uit van het object (het lichaam); "de 
mens is bekleed met huid, de boom met schors.,,2 
De zeer fysieke nabije waarneming zorgt voor een 
veranderde relatie tussen gebouwen mens. Je zou 
kunnen zeggen dat deze op een hoger niveau wordt 
getild; de grens wordt doordringbaar. "Een artistieke 
ervaring roept een oorspronkelijke toestand op van 
een belichaamd en ongedifferentieerd ervaren; de 
scheiding en polarisatie van het subject en het object 
worden tijdelijk opgeheven. Zowel de grootste 
schoonheid als de deerniswekkende lelijkheid en 
nietszeggendheid van het object van kunstzinnige 
representatie worden kortstondig met onze eigen 
belichaamde ervaring geïdentificeerd.,,3 

Nabijheid en prikkeling van de zintuigen zal leiden 
tot een veranderde, intiemere relatie tussen subject 
en gebouw (de huid). Kan deze intieme relatie 
verleiden tot een verder ontdekken en eventueel 
toe-eigenen van het object (het lichaam)? 

De verleiding van de huid 

"But during the Expo the timber was drying and you could hear the creaking 
and groaning of the timber as it dried, you could smel! the resin and tannin and 
other things coming out of the timber, the building was open to the elements in 
many parts, and so as you walked through, you knew the rain could fal! on you. " 
Peter Zumthor over het zwitserse Expo 2000 Paviljoen 

Wolfgang Laib, Wachsraum (1992) 
Museum De Pont, Tilburg 
Wachsraum is een smalle, donkere ruimte 
opgetrokken uit platen bijenwas. Door de buiging 
van de gang sta je na enkele stappen niet meer in 
het museum maar in een geheel andere wereld. 
De textuur van het materiaal is, zonder het aan 
te raken, tastbaar door de geur van de bijenwas, 
de drukkende atmosfeer en de demping van het 
geluid. "'Je moet niet te veel licht hebben,' zegt 
Laib, die de aandacht vestigt op de verbazende 
doorschijnendheid en dichtheid van de was: 'De 
materie wordt bijna immaterieel:" 
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Marien Schouten, Groene Kamer/Slang (2001-2002) 
Museum De Pont, Tilburg 
DewandenvandeGroeneKamerzijngeheelbedektmeteengeschubde 
'huid' van diepgroen geglazuurde tegels van 25*65 cm. Door de tegel 
niet als ornament in te zetten maar als huid bepaalt de tegel volledig de 
ruimte. Er ontstaat een balans tussen de orde van het schubbenpatroon 
en deze overwoekering. Het glazuur bevat een deel koper dat tijdens 
het bakken kristalliseert en zorgt voor een metalig, organisch effect 
met een vlekkerige tekening. 
Het amorfe en metalige van de tekening, de mosgroene kleur, de koelte 
van het materiaal en de vorm en de akoestiek van de ruimte zorgen 
ervoor dat de in ruimte een vochtige, zompige, grotachtige atmosfeer 
ontstaat. De nabijheid en onvermijdelijkheid van de materialen spreekt 
naast zicht en gehoor ook de andere zintuigen aan. 
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Inleiding 
Voor u ligt het afstud 111 behorend bet proJect 
'fabricA. de werkplaats/ft.et weefsel'. f'abdcA is eeD 
samentrekking van het Eng. • f'abrk'" (weefsel) en het 
Latijnse/Italiaanse 'fabrla: «lat fabriek of werkplaats 
betekent. De Utel van milD project vat grotendeels. en 
op meerdere nlVeau's, mnn ontWerp saltlen. Werkplaats 
is hierin de metafoor voor het atellerverzarnelgebouw 
dat ik heb ontworpen en staat natuurlijk ook letterlijk 
voor Werkplaats. Weefsel staat voor de verweving van 
de bebouwing met het huldig stedelijk weefsel. vooc het 
stegennetwerk en voor de 3dlmensionele façade die ik 
heb ontworpen en voor de verweving van de verschWendé 
d.isdPllnes die gebruik maken van het sebouw. _ 
precies mee bedoelt wordt is te ...... -d~ komende 

pagina's. =':"~~~--:lrTT-:E1 
Opbouw verslag 
Het eerste deel van het verslag. over de achtergtond en 
de theorie. is opgezet als een tijdschrift. met verschillende 
artikelen die los van elkaar te lezen jllJn. Het tweede 
d~) bevat de beschrijving van het ontWerp met daarin 
verwijzingen naar het eerste deel maakt het verslag 
0]1 twee manieren leesbaar; van r naar acbter.,of 
beginnend bil deel 2 en terugbladetend naar specifieke 
ItUkelen uit deel 1 als meer a$eqJondinfonnatie 

11_.$lis. 
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In het verlengde van ons (het atelier 'Maniërisme') 
onderzoek naar hoge dichtheid heb ik mijzelf de vraag 
gesteld hoe hoge dichtheid in te passen is in het bestaand 
stedelijk weefsel. Ditafstudeerproject is in de eerste plaats 
een resultaat van een ontwerpend onderzoek om tot een 
antwoord op deze vraag te komen. Omdat ik zeer groot 
belang hecht aan de locatie en inpassing van het ontwerp 
hierin is mijn tweede onderzoeksvraag gericht op de 
bijdrage die het ontwerp zou kunnen leveren aan haar 
directe omgeving en aan de stad Arnhem. Deze bijdrage 
is zowel sociaal-economisch, morfologisch en sociaal
logistiek van aard. 

Microstedenbouw 
Het ontwerpend onderzoek en het literatuuronderzoek in 
de fase van de microstedenbouw moeten een antwoord 
geven op de volgende vragen: 

tegelijkertijd de 'verarming' van de straat tegen)? 
Om tot antwoorden op deze vragen te komen heb ik o.a. 
geb ru ik gemaakt van (enkele projecten uit) het onderzoek 
'Hybrid Infrastructures' (deel 1 p07), mijn onderzoek 
naar de kwaliteiten van de locatie (deel 2 p21), mijn essay 
, de levende stad' en een kort onderzoek naar 'de straat' 
aan de hand van de tentoonstelling 'De straat, een vorm 
van samenleven' (deel 2 p33). 

Het antwoord op onderzoeksvraag één wordt eigenlijk 
al gegeven in de deelvragen van onderzoeksvraag twee. 
Het ontwerpen in grote dichtheid in een bestaand weefsel 
werkt alleen dan, wanneer het ontwerp een positieve 
bijdrage levert aan haar directe omgeving. Voor mijn 
locatie geldt dat het bestaand (rommelig) weefsel verdicht 
moet worden zonder de identeit te verliezen maar juist 
door deze te versterken. De bestaande kwaliteiten van de 

morfologisch en sociaal) in het huidige stedelijk weefsel. 
Arnhem heeft in 2006 (zie deel 1 p39) een onderzoek 
laten doen naar haar potentie als' creatieve stad'. In 
dit rapport wordt mijn projectlocatie aangewezen als 
één van de (verder) te ontwikkelen creatieve milieu's 
rondom de binnenstad. Deze bevinding sterkte mij in 
mijn plan een grootschalig atelierverzamelgebouw met 
goedkope woonruimte voor starters in de zogenaamde 
creatieve sector te ontwerpen. 

Dit gebouw moet dus op stedelijke schaal: 
Experimenteren met hoge dichtheid in bestaand 
weefsel 
Een hybride relatie met infrastructuur (in de 
ruimste zin van het woord) laten zien 
Een ongebruikt gebied nabij station en 
binnenstad bij het stedelijk weefsel betrekken 

1 Hoe kan een ontwerp in zeer hoge dichtheid ingepast worden in een bestaand stedelijk weefsel? 
2 Hoe kan het ontwerp bijdragen aan haar directe omgeving? Of meer specifiek: 

-Welk programma draagt bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van de locatie? 
- Welk ruimtelijk ontwerp gebruikt en versterkt de bestaande (ruimtelijke) kwaliteiten? 
- Hoe ontwerp je een levendige openbare ruimte (en ga je tegelijkertijd de 'verarming' van de straat tegen)? 

1 Hoe kan een ontwerp in zeer hoge dichtheid ingepast 
worden in een bestaand stedelijk weefsel? 
2 Hoe kan het ontwerp bijdragen aan haar directe 
omgeving? Of meer specifiek: 
- Welk programma draagt bij aan de sociaal-economische 
ontwikkeling van de locatie? 
- Welk ruimtelijk ontwerp gebruikt en versterkt de 
bestaande (ruimtelijke) kwaliteiten? 
- Hoe ontwerp je een levendige openbare ruimte (en ga je 

locatie moeten terug te vinden zijn in het nieuwe plan. De 
nieuwe bebouwing is daarom geplaatst tegen, tussen, om 
en over de bestaande bebouwing. De kleine schaal blijft 
ondanks de hoge dichtheid behouden en de stegen die 
ontstaan bevatten dezelfde kwaliteiten als de voormalige 
leegte (autonomie, vrijheid, 'verborgen' , 'speelruimte,! 
marge). 
Uit mijn analyses van de locatie blijkt dat een informeelf 
cultureel programma goed zou passen (economisch, 

Bijdragen aan Arnhem's ambities als Creatoop 
en kunstacademie afstudeerders en 
afgestudeerden aan Arnhem binden 
Kruisbestuiving en dus ontmoeting stimuleren 
en zo een levendige openbare ruimte creeeren: 
een nieuwe uitdrukking geven aan het begrip 
'straat'. 

unMerp -7 





Architectuur 
Natuurlijk roepen deze uitgangspunten weer nieuwe 
vragen op. Een levendige openbare ruimte laat ruimte over 
aan eigen initiatieven, veranderlijkheid en toe-eigening. Is 
dit te ontwerpen, of kan dat alleen maar aan het toeval 
overgelaten worden? Speelt 'verleiding' hier een rol in? 
Uit deze vragen komt de derde onderzoeksvraag voort: 

gebruiker is de straat niets anders dan een leeg decor." 
Hoe kan het gewenste gebruik dan gerealiseerd worden? 
Mensen moeten verleid worden tot het het toe-eigenen en 
de ingebruikname van de openbare ruimte. In de teksten 
over 'Rear Window' (deel 1 p43), ' de verleiding van de 
huid (deel 1 pSl) en 'over détournement en dérive' wordt 

van het starterscentrum 'fabricA'; door spreiding van 
bebouwing betrek je het gehele gebied (buitenruimte 
en andere gebouwen) bij het culturele programma. Het 
starterscomplex omvat nu de sociale structuren door 
het toevoegen van een geheel van fysieke en openbare 
structuren. 

3 Kan architectuur tot ingebruikname en toe-eigening uitroepen? 
- Welke rol speelt 'verleiding' hierin? 

Het ongrijpbare en de verwarring zijn bewust aanwezig 
in deze labyrintische netwerken van stegen en passages 
die circuleren maar vaak ook doodlopend zijn. Door het 
dwalen in deze hoge nauwe en smal1e lage ruimtes wordt 
een spanning opgebouwd waar af en toe de druk wordt 
afgenomen in de stedelijke luwtes. De steeg geeft zo vorm 
aan het 'stedelijk leven onder grote druk dat ontstaat door 
de hoge dichtheid toe te voegen aan het bestaand weefsel. 
Deze 'druk' en de spanning maken dat de steeg een 

3 Kan architectuur tot ingebruike en toe-eigening 
uitroepen? 
- Welke rol speelt' verleiding' hierin? 
Wederom zet ik een combinatie van ontwerpend 
onderzoek en literatuuronderzoek in om antwoord te 
geven op de deze vragen. Het essay' de levendige stad' (deel 
1 p27) gebruik ik als uitgangspunt voor de theoretische 
onderzoeksvragen. In dit essay stel ik dat mogelijkheid 
tot kruisbestuiving. ingebruikname, veranderlijkheid 
en individuele toe-eigening de voorwaarde is voor het 
ontwerpen van een levendige openbare ruimte. Een 
time-based invulling van stedelijke ruimte voor de 
uiteindelijke vorm van de levende stad. De ruimte moet al 
naar gelang omstandigheden kunnen worden ingenomen 
of teruggegeven. Deze ambiguïteit is terug te vinden in 
het economische en commerciële gebruik van de Favela, 
dat zich zowel afspeelt in het publieke als in het private 
domein. Straten, kamers en trappen worden ingenomen 
door (tijdelijke) werkplaatsen en winkels. 
Gelukkig kan een architect niet het gedrag van mensen 
ontwerpen, maar wordt "de straat [ .. ] vormgegeven 
door opdrachtgever, ontwerper en gebruiker: zonder 

dieper ingegaan op verschillende vormen van verleiding. 
Het programma, in dit geval een centrum en podium voor 
culturele starters, speelt een duidelijke rol in de sfeer 
die tot ingebruikname kan leiden. De gebruikers zijn 
kunstenaars en ontwerpers en zijn vaak op zoek naar 
plaatsen die zij naar hun hand kunnen zetten en inspiratie 
opleveren. 

4 Kan het programma (met de bijbehorende gebruikers) zodanig ingezet worden dat 
het een extra bijdrage levert aan de levendige stad? 

4 Kan het programma (met de bijbehorende gebruikers) 
zodanig ingezet worden dat het een bijdrage levert aan de 
levendige stad? 
Het bestaande weefsel waar het plan gesitueerd is is de 
verwaarloosde binnenkant/achterkant van een stedelijk 
bouwblok nabij station, kunstacademie, museum voor 
moderne kunst en binnenstad; een ideale locatie voor 
een starterscentrum voor kunstacademieverlaters en 
-afstudeerders. In het stedenbouwkundig plan stel 
ik een stegenstructuur met kleinschalige gebouwing 
voor. Deze structuur wil ik gebruiken bij het ontwerpen 

bijzondere vorm van 'de straat' is; door deze spanning en 
nabijheid vervaagt de grens tussen interieur en exterieur 
(zie deel 1 pS3) en laat zo de steeg deel uit maken van de 
bebouwing. 
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In mijn essay 'de levende stad' voeg ik een nieuwe 
laag toe aan de relatie interieur-exterieur. namelijk 
de 'tussenruimte': " Op de grens van de huid en de 
buitenwereld bevindt zich een tussenruimte, een holte, die 
in definitie tegelijk binnen en buiten is. Het onvoltooide, 
het ongedefinieerde karakter en de contradictie van de 
tussenruimte roept op tot creatie en tot ingebruikname." 

De Kern wordt ovelWoekerd door kruipfiguren. Deze 
ovelWoekering vormt een 3dimensionaal façadeweefsel; 
een ruimte die zowel bij het interne als bij het externe 
hoort en belangrijke eigenschappen met beiden deelt. 
De ovelWoekering oogt veranderlijk, breekbaar en 
kwetsbaar, onttrekt afwisselend de kern en de steeg aan 
het oog of richt de blik erop. 

5 Op welke manier kan de 'tussenruimte' ingezet worden om levendigheid 
en kruisbestuiving te stimuleren? 

S op welke manier kan de tussenruimte worden ingezet 
op levendigheid en kruisbestuiving te stimuleren? 
Ik heb ervoor gekozen de tussenruimte een 
omhooggevouwen deel van de straat/steeg te laten 
zijn, dat in organisatie, karakter en gebruik (met de 
eigenschappen: verbinding, plek, ontmoeting) deel uit 
maakt van de buitenruimte, en ruimtelijk, gevoelsmatig 
en organisatorisch deel uit maakt van de bebouwing (met 
de eigenschappen: bescherming, binnen, organisatie). 
Deze 'tussenruimte' is zowel een verticale voortzetting 
van de straat als de entree en presentatie van het gebouw 
en bestaat alleen bij gratie van deze twee. Het brengt 
de straat en het gebouw samen en hun combineert 
eigenschappen; hieronde kan de tussenruimte zelf 
verschillende eigenschappen in zich op nemen en is het 
daarom ook een onvoltooide ruimte. Het toevoegen van 
'tussenruimte' deelt de bebouwing op in een 'kern' en een 
'omhulling', waarin de 'omhulling' óók deel uit maakt van 
de straat 

10 - ontwerp 

Dit weefsel roept associaties met het Maniërisme op: 
Gekunsteld 
Stap verder dan nabootsen natuur 
Complex 

Woekering 
overdrijving 
Lichaam (in ruime zin) = belangrijk 
Overdreven proporties/sterke draaiïngen 
Vervreemding 
Loslaten harmonie/symmetrie 

Krioelen 

De 'tussenruimte' "regisseert aankomen en weggaan door 
veelvuldige wendingen die het lichaam telkens even doen 
halthouden" en door de overgang van donker naar licht, 
binnen naar buiten. Het is de buhne voor het toneel van 
de straat zowel als van de priveruimte; de 3dimensionale 
façade biedt plek om 'on bespied' naar de straat en naar 
het gebouw te kijken en is omgekeerd ook een podium. 
De grenzen van de tussenruimte zijn tegelijkertijd decor 

en spiegel, omdat zij de eigenschappen van aan de enE 
kant de straat en aan de andere kant het gebouw in zid 
op nemen. 
De nabijheid die inherent is aan het gebruik van de steel 
en de tussenruimte biedt ruimte aan het inzetten var 
tactiliteit en sensualiteit (zie deel 1 pSt, de verleidinl 
van de huid). Dit maakt materiaalgebruik een belangrijl 
onderdeel van het ontwerp. Er moet juxtapositie zijn var 
gladde en grove, zachte en harde, koude en minder koude 
geluid/licht/vocht absorberende en weerkaatsendE 
materialen; met behulp van deze contrasten wordt dE 
sensualiteit van de ruimte versterkt. 

De architectuur moet: 
Uitzoeken of en in hoeverre ingebruikname en 
toe-eigening ontworpen kunnen worden 
Een stimulerende omgeving zijn voor bezoekers, 
gebruikers (van verschillende kunstdisciplines) 
en bewoners 
Het concept van de 'tussenruimte' 
implementeren 
Gebruik maken van kleinschaligheid, nabijheid 
en sensualiteit 
Een nieuw concept voor atelierverzamel
gebouwen laten zien 
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De vier conceptschema's vatten grotendeels de 
uitgangspunten en onderzoeksvragen samen in één 
overkoepelend concept. 
Schema 1 laat zien wat de verschillende beroepen die 
gebruik kunnen maken van het starterscentrum nodig 
hebben. De mate van benodigdheid van de verschillende 
onderdelen is weergegeven in de lettergrootte. Er komt 
duidelijk naar voren dat aHe disciplines veel ruimte nodig 
hebben voor zowel productie als presentatie (podium). 

Schema 2 toont alle beroepen bijeengebracht in één 
groot 'atelierverzamelgebouw'. Omdat bijvoorbeeld de 
ruimte voor productie, presentatie en de overlegruimte 
(grotendeels) gedeeld kunnen worden, wordt het 
ingenomen oppervlak buitengewoon beperkt. Dit 
maakt het gebouw efficiënter en goedkoper in bouw 
en onderhoud en daarmee de werkruimte voor de 
kunstenaars en ontwerpers betaalbaar. 
Er is een nieuw onderdeel toegevoegd: de schakel. De 
schakel zorgt voor de organisatie en de coördinatie 
tussen de verschillende gebruikers. Ook kan dit punt 
fungeren als aanspreekpunt voor mogelijke klanten en 
opdrachtgevers. 



u t 

n"pr 
E ondersteunend (bv keuk@rtltoilet) 
F ga ~n 

@schaker 

In schema 3 is een ruimtelijke component toegevoegd; 
door het programma over vier gebouwen te verdelen 
kan aan de in het stedenbouwkundig plan gewenste 
kleinschaligheid worden voldaan, terwijl tegelijkertijd 
de openbare ruimte een actieve rol in het complex 
heeft gekregen. Door de verschillende onderdelen te 
verspreiden zal (enkele keren per dag) de oversteek naar 
een ander gebouw gemaakt moeten worden. 
De gebouwen hebben wel elk een eigen thema en doelgroep. 
Het middelste gebouw, de Spil, bevat bijvoorbeeld daarom 
vooral gezamelijke ruimtes als 'de schakel', het magazijn, 
de repro en de ontvangstruimtes. 

Schema 4 voegt met het gebruik van de verticale as 
een nieuwe dimensie toe. Door het gebouw niet alleen 
op te vatten als een stapeling van lagen maar ook in de 
verticale richting te ontwerpen, kan de spreiding worden 
doorgetrokken in de hoogte. Dit biedt ruimte aan het 
gebruik van de voorgestelde omhooggevouwen straat, de 
3d-façade. Ook op hogere verdiepingen zullen entrees, 
terrassen en winkels zijn, waarvoor de verticale straat 
gebruikt zal worden. 
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· - . . 
Het complex bevat, naast de parkeergarage (+ j- 3500m2) ongeveer 8900m2 aan effectief oppervlak. Omdat alle 
organisatie zich in de tussenruimte bevindt, is het bruto-vloeroppervlak vrijwel gelijk aan het netto oppervlak. De 
8900m2 is als volgt verdeeld over de vier gebouwen: 

Atelier Noord (+j-1200m 2) 

Wonen: woonplateaus met 9 loggia-woningen (74m2jwoning) 

Werken: - Gezamenlijke atelierruimtes: lx opp. 323m2, hoogte 5,5m, 2x opp 75m2, hoogte 3m 
- toiletruimte en kantine 

Overig: Sportdak (basketbal) 

Atelier Zuid (+ j - 2100m2) 

Wonen: 14 woningen (deels rug-aan-rug): opp. 45m2, hoogte varierend van 3,5 tot 5,5m (tussenverdieping mogelijk) 

Werken: - flexibele dans, toneel en muziekruimtes hoogte 4m:lx 190m2 (opdeelbaar in 4 ruimtes), lx 95m2 
(opdeelbaar in 2 ruimtes), 4x 45m2 
- kleedruimte en sanitair 
- 10 individuele atelierruimtes voor beeldend kunstenaars; opp 45m2, hoogte 5,5m 
- extern gekoppelde galeriejexpositieruimte 208m2, hoogte varierend van 3 tot 5,5m 

Overig: openbaar daktuinenlandschap: 10 verschillende tuinen van 45m2 

Atelier Noord 

Atelier Zuid 
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Spil (+ / - 2600m2) 
Wonen: 10 woningen met grote private buitenruimte en/ofwinkel/werkruimte varierend van 58 tot 180m2 

Werken:- gezamenlijke atelierruimtes: lx opp 116m2, hoogte 3,5m, 2x opp 176m2, hoogte varierend van 3,5 tot 5,5m2 
- 'Tafels': flexibele werkplekken, computer(aansluitingen) en archiefkasten +- 240m2 
- overkoepelende entree/receptiefkantoor voor de vier gebouwen 56m2 
- overleg/ontvangstruimtes +- 120m2 
- copyshop (56m2) en interaction design (56m2) 
- magazijn 176m2 
- toiletruimte 40m2 
- ruimte voor extern gekoppeld programma (bv fotostudio) +- 190m2 

Overig: openbaar grasdak 

Podium(+/- 3000m2) 
Wonen: 15 coupe-woningen 90m2 (4,5m breed en 20m diep), hoogte 3,2m 

Werken:- entree/tickets/garderobe 111m2, hoogte varierend van 3,5 tot 7,Om 
- foyer (te betrekken bij zaal) 205m2 
- restaurantjbar onder trappenplein (gekoppeld aan foyer; ook extern bereikbaar) 175m2 (incl. open keuken 
en deel berging), 75 zitplaatsen + bar 
- multifunctionele zaal opp 350m2, hoogte 7,Om 
- artiestenruimte (ook bereikbaar via loopbrug vanaf kleedruimte Atelier Zuid en via goederenlift (25 m2) 
vanuit onderliggend magazijn) en ruimte achter de coulissen: opp. 103m2, hoogte 7,Om 
- techniek en geluid ('hangend' in artiestenruimte en uitkijkend op zaal) 25m2 
- magazijn 600m2 

Overig: - openbaar verhoogd plein (825m2): 
- deels hellend zonnedak (205m2) 
- semi-openbare entreezone woningen (105m2) 
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In het hoofdstuk 'uitgangspunten en onderzoeksvragen', 
maar ook al in het essay 'de levende stad', introduceer 
ik het begrip 'tussenruimte'. De schema's op de 
komende pagina's zijn bedoeld om het concept van deze 
tussenruimte (in de vorm van een 3d-façade/ verticale 
straat) verder te duiden op het vlak van routing/logistiek, 
constructie en ruimtelijke verschijningsvorm. 

Routing/Logistiek 
De oostgevel wordt gevormd door de galerijen die toegang 
bieden aan de woningen, en de Spil met de nabijgelegen 
gebouwen en de openbare ruimte verbinden. Het 
linkerschema laat de enige overdekte' buitentrap' (in rood) 
zien aan deze gevel. Deze overdekte verbinding tussen het 
(publieke) werkgedeelte en het private huis doorbreekt 
als interessante uitzondering de horizontaliteit van de 

gevel en geeft een voorproefje van de westgevel. 
Het rechterschema toont een netwerk van overdekte 
en open trappen, waarin de overdekte trappen zijn 
aangegeven in rood. AI het verticale transport (exclusief 
de lift) vindt plaats in de overdekte 'buitentrappen' en 
ligt met name buiten tegen de gevel van de kern aan. De 
horizontale delen bieden toegang aan het programma en 
zijn tegelijkertijd rust- en verblijfplekken. 
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dat iedere woning en elk onderdeel van het programma 
aan de 'straat' ontsloten is. 
Het Spilgebouw kent een netwerk van trappen en galerijen 
dat om het gebouw heenvouwt en Spil ( op hoogte) aan de 
andere gebouwen koppelt De lift sluit aan op dit netwerk, 
zodat vrijwel iedere woning, programmaonderdeel en het 
daklandschap via de lift (en hellingbanen) kan worden 
bereikt. 
Atelier Noord kent een brede, lange trap die op maaiveld 
begint en dwars door de atelierruimte van de eerste 
twee vloeren breekt en de drie woonplateau's en het 
daklandschap daarboven ontsluit. Aan de westkant 
wordt deze trap ingebed door de gevel van het bestaande 
Introdans gebouw (niet afgebeeld). 
Het beeld van Podium wordt bepaalt door het opgetild 
maaiveld met zonnedak dat de woningen ontsluit en 
bereikbaar is door middel van een hellingbaan. 
Het daklandschap (tien verschillende tuinen) van Atelier 
Zuid zijn aan de Zuidkant bereikbaar via een grote trap 
en aan de Noordkant via het verhoogde woonplateau. De 
tuinen onderling worden verbonden door ladder-achtige 
trappen. 





Ruimtelijk concept/ verschijningsvorm 
Alle vier de gebouwen zijn opgebouwd uit een statische, dragende kern (in zwart aangegeven) met 
daaromheen een beweeglijke 'omhulling'. De omhulling, de 3d-facade, bevat alle logistieke en functionele 
ruimtes (zoals toilet+keuken), de kern bestaat grotendeels uit grote, flexibel te gebruiken ruimtes. Deze 
indeling zorgt ervoor dat het complex zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. 
De kern is vormgegeven als betonnen sculptuur, de 3d-façade is een grotendeels aan de kern bevestigde 
lichte constructie van staal en glas. De filmstill uit 'Top Har (1935) met de dansscene van Fred Astaire en 
Ginger Rogers verbeeldt de statische, zwarte kern waaromheen de zwierige witte jurk lijkt te zweven. 
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Na de wat abstractere hoofdstukken over o.a. concept 
en uitgangspunten is het interessant om in te gaan 
op beleving en gebruik Dit doe ik aan de hand van de 
volgende onderdelen: 

(mogelijke) dagbesèJtrijving 
doorsnede 
scenes 
gebruik daktuinen 
breuklijn 
breukllijnj aansluiting 

wonlt op de komende p s dieper ingegaan op deze 
onderdelen. 



Dagindeling van een danser in een startend 
ensemble 
Via het station wordt het stegennetwerk bereikt. De 
danser betreedt via de entree (01) het Spilgebouw en gaat 
direct naar boven om aan zijn laptop (02) een bespreking 
met een opdrachtgever voor te bereiden. Via de overdekte 
trap aan de westzijde gaat de danser naar zijn afspraak, 
die plaatsvindt in een aan de gevel gelegen overlegruimte 
met uitzicht op het gebied (04). 
Na de bespreking gaat hij dwars door het gebouw om 
via de lift (05) en een galerij (06) aan de oostzijde de 
klant naar buiten te begeleiden, en via de entreeruimte 
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gaat hij zelf aan de westzijde weer naar buiten. In het 
stegennetwerk (08) ontmoet hij een vriend om te gaan 
lunchen op het (woon)plateau van Atelier Zuid (10). Na 
de lunch neemt de danser de trap naar beneden aan de 
noordzijde, gaat halverwege het dansftoneelfmuziek
deel van Atelier Zuid in en gaat direct naar de kleedruimte 
(11). In een middelgrote zaal (12) oefent hij urenlang met 
het ensemble aan hun nieuwe uitvoering. 
Rond een uur ofvijfverlaatde danser gedoucht hetgebouw 
en gaat aan de noordgevel naar buiten. Via de steeg tussen 
Spil en Atelier Zuid neemt hij de trap (14) naar beneden, 
naar de expositieruimte, om de expositie van een kennis 

te bekijken (15). Via de expositieruimte neemt hij de 
sluiproute naar de galerijen van het Spilgebouw (16), 
en passant aan de balie de zaal van Podium reserverend 
(18). Hij gaat in de ruimte bij de repro (19) zitten om 
nog even wat te werken op de laptop en de printopdracht 
te geven voor een flyer voor de komende voorstelling in 
Podium. Via de steeg aan de oostzijde van Spil (21) gaat 
hij 's avonds weer richting station. 



Dagindeling van een productontwerper en 
bewoner van Atelier Zuid 
Om zeven uur in de ochtend verlaat de bewoner zijn 
woning (0), en gaat via het woonplateau (01) van Atelier 
Zuid over de gedeelde galerij van Atelier Zuid en Spil het 
trappenstelsel aan de westzijde van het spilgebouw op. Na 
een aantal trapjes (03) genomen te hebben bereikt ze met 
haar ontwerp in de hand de fotostudio (04). Onder leiding 
van een fotokunstenaar worden er foto's gemaakt van het 
ontwerp, die de ontwerper digitaal meeneemt naar buiten 
en via de lift aan de oostzijde (OS) loopt ze naar de entree 
van Atelier Noord (06). 

In Atelier Noord bevindt zich een gezamenlijke 
atelierruimte waar met name (mode)ontwerpers en 
architecten werken. Tot lunchtijd werkt ze hier aan een 
nieuw ontwerp en bewerkt ze de foto's van het oude 
ontwerp (07). Lunch maakt ze samen met een collega in 
de kleine keuken (08) en ze lunchen gezamenlijk in de 
zitruimte, aan de noordzijde, met uitzicht op de hoofdsteeg 
die door het plan loopt (09). 
Op dezelfde verdieping, aan de zuidkant van Atelier 
Noord, bevindt zich de overdekte rokersruimte (10) met 
uitzicht op het theaterpleintje. Via de rokersruimte (waar 
haar collega eerst een sigaret rookt) lopen ze gezamenlijk 

naar buiten (11) en gaan via het trappenstelsel (12) naar 
de entree van het Spilgebouw. 
In de ruimte bij de repro (14) doen ze wat laatste 
bewerkingen aan de posters voor de productpresentatie 
die ze de volgende dag hebben, alvorens de plotopdracht 
te versturen. Enkele minuten later kunnen ze de plots 
ophalen bij de balie van de repro (15) en brengen ze de 
posters via de sluiproute over de verdiepte galerij/steeg 
aan de oostzijde (16) naar hun kast in het magazijn (17). 
Om 15:30 zijn ze klaar, zodat ze wat kunnen gaan drinken 
in de nabijgelegen binnenstad (18) . 
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Dwarsdoorsnede van het gebruik 



De 'dwarsdoorsnede van het gebruik' op de linkerpagina 
laat een mogelijk gebruik van de verschillende ruimtes in 
de gebouwen en de openbare ruimte zien. Ik ga kort door 
de afbeelding heen, beginnend bij de hoofdsteeg aan de 
linkerzijde (zuid) en eindigend aan de hoofdsteeg aan de 
rechterzijde (noord) van de afbeelding. 

De hoofdsteeg wordt aan de zuidkant omsloten door 
links een wand van (bestaande) bebouwing met kleine 
doorsteekjes waardoor het langzaam verkeer het gebied 
in en uit kan sijpelen. Deze wand is onderdeel van de 
bebouwingsrand die van het gebied een 'enclave' maakt. 
Het doorgesneden gebouw aan de linkerzijde van de prent 
is Atelier Zuid. 

De onderste verdieping wordt aan de zuidzijde 
in beslag genomen door individuele ateliers voor 
beeldend kunstenaars, die met hun glazen gevel een 
nieuwsgierig makende etalage voor fabricA vormen aan 
de hoofdsteeg. Deze ateliers worden aan de noordkant 
(in hetzelfde gebouw) ontsloten aan een publieke atelierj 
expositieruimte (in de afbeelding is hiervan de entree 
te zien) die deels uitkijkt op de ateliers en deels op de 
openbare ruimte in het plan. Hierdoor ontstaat ook daar 
een (meer commerciële) etalage. 
De eerste verdieping is gereserveerd voor de dansjtoneelj 
muziek-ruimtes. Deze ruimtes presenteren zich (deels met 
transparante en deels met translucente glazen wanden 
aan de noord- en zuid-zijde) aan de voorbijgangers door 
fragmenten van beeld, geluid en schimmenspel te laten 
ontsnappen. 
Op de bovenste verdiepingen bevinden zich woon
werkwoningen, grotendeels 5,5m hoog zodat er ruimte is 

om zelf een tussenverdieping aan te leggen. Het openbare 
daklandschap van Atelier Zuid omvat een tiental tuinen 
met elk een eigen thematiek 

Het Spilgebouw (midden) sluit onder maaiveldniveau aan 
bij Atelier Zuid en maakt een visuele en fysieke verbinding 
tussen de galerie in Atelier Zuid en een overlegruimte in 
de 3d-façade van het spil gebouw. Deze overlegruimte 
heeft ook direct zicht (aan de westzijde) op de foyer van 
Podium (en vice versa). Zoals zichtbaar in de doorsnede 
is de werkruimte van fabricA (zowel in de horizontale als 
in de verticale zin) opgevat als een grote doorlopende 
ruimte. Dit geldt alleen visueel; de logistieke verbinding 
tussen de vloeren bevindt zich in de overdekte trappen 
van de verticale straat aan de westzijde en in het stelsel 
van lift en galerijen aan de oostzijde. 
Op maaiveldniveau bevindt zich de hoge ruimte die dienst 
doet als entree en als spil in Spil. Hier melden de gasten 
zich, is het informatiepunt voor activiteiten in het gebied 
en kunnen ruimtes worden gereserveerd, etc. 
De werkruimte is gelardeerd met woningen; zij bevinden 
zich (schijnbaar) willekeurig in het weefsel van het 
gebouw. Deze woon-werkwoningen zorgen door hun 
spreiding voor een gegarandeerd gebruik van het 
netwerk van trappen en galerijen van de 3d-façade. Door 
het toepassen van deze façade is het ook mogelijk de 
programmadelen te verwisselen; aan ieder deel van het 
gebouw ligt een stuk openbare straat. 
Een deel van de 'werkruimte' wordt ingenomen door 
de gezamenlijke ateliers en kantoorruimte, een deel 
bestaat uit gelieerd programma zoals een winkel voor 
tekenmaterialen, galeries en een fotostudio. 
Het dak van Spil bestaat uit een wijds grasdak dat een 

richtingloos en vrij vlak aan de bovenzijde van het plan 
vormt. Van één van de woningen wordt de (publieke) 
werkruimte op het dak ontsloten. 

Atelier Noord wordt door een 'rupturale' ruimte 
gescheiden van het Spilgebouw. Onder maaiveldniveau 
bevindt zich een besloten buitenruimte waar de entree 
van de gezamenlijke atelieruimte aan zit. De atelieruimte 
bestaat uit achtereenvolgens een grote hal (die dienst 
kan doen als expositie- en presentatieruimte), een grote 
gezamenlijke atelieruimte, en ruimte aan de noordzijde 
met toiletten, keukenblok en een zitruimte (die zich op de 
eerste verdieping bevindt). Via de zitruimte kunnen nog 
twee wat kleinere atelieruimtes worden bereikt vanwaar 
je, via de vide boven de hal, in de buitenkamer (annex 
rokersruimte) aankomt. 
Op het maaiveldniveau aan de zuidzijde (iets hoger 
gelegen dan de entreeruimte) bevindt zich een grote trap 
(niet zichtbaar op de afbeelding), die via de woonplateaus 
het openbaar sportdak bereikt. De woningen in Atelier 
Noord hebben een privé-zijde aan het woonplateau aan 
de westgevel en hebben aan de oostkant een aparte 
ruimte die wordt ontsloten aan de openbare 3d-façade, 
waardoor mogelijkheid ontstaat voor bijvoorbeeld een 
studio of winkel aan huis. 

De hoofdsteeg aan de noordzijde wordt aan de noordkant 
omsloten door wederom een deel van de bebouwingsrand 
van de enclave. Deze wand bestaat grotendeels uit 
bestaande bebouwing (in de vorm van kantoren), maar 
is deels vervangen door nieuwe bebouwing met daarin 
nog te ontwerpen woon-werkwoningen en een passage 
richting het nieuwe station met winkels en galerieruimte. 
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Wat is er te zien? 
Scene 1: Een meisje komt vanuit de richting van het station en loopt onder het (niet uitgewerkte) warenhuis door 
en langs de dichte gevel van het hudige Introdans af. Een baan zonlicht begeleidt haar naar het theaterpleintje 
omsloten door Spil en Podium. 
Scene 2: Het theaterpleintje. Op de gevel van het entreegedeelte van Podium wordt een film afgespeeld. 
Voorbijgangsers blijven staan om te kijken en kunnen gaan zitten op de brede treden van de tribune-trap. 



Wat is er te zien? 
Scene 3: De Maniëristische ondelWereld die 
ontstaat door de galerij gevel van Spil. Aan 
de rechterkant is nog net de hoek van Atelier 
Noord te zien. De vrouw rechts in beeld haast 
zich van de entreezone van Aelier Noord via 
het stegen netwerk naar het station NS. 
Scene 4: Een man kijkt naar de aanplakbiljetten 
in de entreesteeg van Podium; die avond is 
er een interessante voorstelling die hij niet 
wil missen. Rechts midden heeft een groep 
afstudeerders van Artez zich verzameld, 
in afwachting van de rondleiding door hun 
toekomstige atelieruimte. 
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Wat is er te zien? 
Scene 5: Eén van de vrij indeelbare atelierwoningen van Atelier Zuid. De woning bevindt zich ruimlO meter boven 
maaiveld maar heeft een zicht op de gedeelde galerijruimte van 3d-façade tussen Atelier Zuid en Spil. 
Scene 6: De galerij tussen Atelier Zuid (links) en Spil (rechts). De deels terugliggende woning is de woning die wordt 
beschreven in scene 5. De vrouw linksonder betreedt de galerij via de trap die deze met het 4 meter lager gelegen 
woonplateau van Atelier Zuid verbindt. 
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Wat is er te zien? 
Scene 07: Vanuit een van de gezamenlijke 
atelieruimtes van het Spilgebouw kijk je uit op 
de 3d-façade van Spil, en het zonnedak en de 
woningen van Podium. 
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Het daklandschap wordt op vier verschillende wijzen 
ingevuld. Atelier Noord kent een openbaar toegankelijk 
sportdak dat gebruikt wordt als basketbalveldje. Het dak is 
te bereiken dmv een grote, directe, trap vanuit het maaiveld 
aan de zuidkant, via een trap en het hellingbanenstelsel 
aan respectievelijk de de noord en de oostkant en vanuit 
het daklandschap van Spil. 

Het daklandschap van Spil bestaat grotendeels uit een 
grasdak met een pad erover. Het dak is op meerdere 
plaatsen gelinkt aan het 3d-netwerk rondom Spil en is ook 
via de lift te bereiken. Dit relatief rustige daklandschap, de 
bovenkant, biedt als ruimtelijke en sferische tegenhanger 
van de labyrintische wereld eronder mogelijkheid tot 
ontvluchten; binnen het stads landschap krijgen zo ook de 
overpeinzing en de bespiegeling een plek. 

Het dak van Atelier Noord gebruikt de 'golvende' kwaliteit 
van de architectuur om tien verschillende tuinen van 
45m2 te realiseren. De tuinen variëren van maïsveld tot 
labyrinth en zijn onderling verbonden dmv ladderachtige 
trappen. Dit dak kan worden bereikt via de trappen aan de 
zuid- en oostgevel van Atelier Zuid en via het woonplateau 
aan de noordgevel. 

Tussen de woningen en de zaal van Podium bevindt zich 
een opgetild maaiveld dat zowel dienst doet als entree 
voor de woningen aan de noordzijde en als openbaar 
'zonnedak' en plein aan de zuid-oostzijde. Op het plein is 
ruimte voor experiment en publieke kunst. 
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De drie schema's aan de linkerzijde tonen hoe Spil de 
confrontatie en verweving aangaat met de drie andere 
gebouwen van het complex. Tussen de gebouwen ontstaan 
kloofachtige, sublieme maar kleinschalige ruimtes. De 
gebouwen keren zich in diezelfde ruimte van elkaar af 
en reiken naar elkaar uit. Ze zijn verbonden door de 
verweving van hun 3d-façades, zowel onder de grond als 
in de lucht. 
De sfeerbeelden op de komende pagina's laten naast 
de breuklijnen/aansluiting van de afzonderlijke 
gebouwen ook zien hoe de in 'ontwerpuitgangspunten en 
onderzoeksvragen (deel 2 p07) gestelde uitgangspunten 
in praktijk gebracht worden. 

"Dit gebouw moet dus op stedelijke schaal: 
Experimenteren met hoge dichtheid in bestaand 
weefsel 
Een hybride relatie met infrastructuur (in de 
ruimste zin van het woord) laten zien 
Een ongebruikt gebied nabij station en 
binnenstad bij het stedelijk weefsel betrekken 
Bijdragen aan Arnhem's ambities als Creatoop 
en kunstacademie afstudeerders en 
afgestudeerden aan Arnhem binden 
Kruisbestuiving en dus ontmoeting stimuleren 
en zo een levendige openbare ruimte creeeren: 
een nieuwe uitdrukking geven aan het begrip 
'straat'. 

De architectuur moet: 
Uitzoeken of en in hoeverre ingebruikname en 
toe-eigening ontworpen kunnen worden 
Een stimulerende omgeving zijn voor bezoekers, 
gebruikers (van verschillende kunstdisciplines) 
en bewoners 
Het concept van de 'tussenruimte' 
implementeren 
Gebruik maken van kleinschaligheid, nabijheid 
en sensualiteit 
Een nieuw concept voor atelierverzamel
gebouwen laten zien" 
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Afbeelding 1: Gelaagde openbare ruimte die ontstaat tussen Spil en Atelier Zuid. 
Afbeelding 2: Hoofdsteeg zuid met zicht op de zuidgevels van respectievelijk Podium en in de verte Atelier Zuid 
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Afbeelding 3: Zicht op grote trap, 
buitenkamer en woonplateaus 
van Atelier Noord en zicht in een 
gezamenlijke atelierruimte van 
Spil. 
Onder is te zien hoe de gelaagde 
openbare ruimte zowel de trap, 
de entree van Atelier Noord en de 
steeg tussen Atelier Noord en Spil 
op meerdere niveaus ontsluit. 
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Afbeelding 4: Zicht op Atelier Noord, Spil en boom op theaterpleintje vanuit de woningentreezone van het opgetild maaiveld van Podium 
Afbeelding 5: Splitsing steeg in entreesteeg Podium (links), steeg richting theaterplein langsheen de gevel van Spil (midden) en afslag tussen Spil en Atelier Zuid (rechts) 
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· .- Gevels 
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01 lengtedoorsnede noord-zuid. 
02 lengtedoorsnede oosltwesl 
03 hoekdoorsnede west-noord. 
04 noekdoorrsnede noordl·oos 
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Legenda 

A Zaal 
B Foyer 
C Galerie/winkel 
D Repro 
EEntree 
F 'Tafels' 
G Gezamenlijke atelierruimte 
H Magazijn 
I Parkeren 
J Individuele ateliers 
K Kleedruimte 
LToneelj dans/muziek 
M Artiestenruimte 
N Bedrijfsruimte behorend bij woning 

D 

Wonen 

Starterscentrum 

Programma gelieerd aan 
starterscentrum 



Hoekdoorsnede West-Noord (03) 
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Hoekdoorsnede Noord-Oost (04) 
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:!:::::....---------- 0 ", 

Overzicht horizontale doorsneden 

Legenda 

A Zaal 
B Foyer 
C Galerie/winkel 
o Repro 
EEntree 
F 'Tafels' 
G Gezamenlijke atelierruimte 
H Magazijn 
I Parkeren 
J Individuele ateliers 
K Kleedruimte 
LToneel/dans/muziek 
M Artiestenruimte 
N Bedrijfsruimte behorend bij woning 

D 

Wonen 

Starterscentrum 

Programma gelieerd aan 
starterscentrum 
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Ruimtelijk conceptl verschijningsvorm 
Alle vier de gebouwen zijn opgebouwd uit een statische, dragende kern (in zwart aangegeven) met 
daaromheen een beweeglijke 'omhulling'. De omhulling, de 3d-facade, bevat alle logistieke en functionele 
ruimtes (zoals toilet+keuken), de kern bestaat grotendeels uit grote, flexibel te gebruiken ruimtes. Deze 
indeling zorgt ervoor dat het complex zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. 
De kern is vormgegeven als betonnen sculptuur, de 3d-façade is een grotendeels aan de kern bevestigde 
lichte constructie van staal en glas. De filmstill uit 'Top Hat' (1935) met de dansscene van Fred Astaire en 
Ginger Rogers verbeeldt de statische, zwarte kern waaromheen de zwierige witte jurk lijkt te zweven. 
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