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Inleiding 

Het atelier 'De rede van Amsterdam' is gestart met een onderzoek naar de relatie die de 
stad Amsterdam vanaf zijn ontstaansgeschiedenis heeft met het water. Doordat de stad 
van oorsprong een havenstad is en gebouwd op veengrond dat eerst ontgonnen moest 
worden voordat deze kon worden bebouwd, is de ontstaansgeschiedenis van de stad, 
zijn vorm en representatie nauw verbonden met dit water. 

De haven van Amsterdam is telkens mee verplaatst met de stadsrand van Amsterdam 
en heeft daardoor verschillende locaties gekend. Rond 1650 zijn de Oostelijke Eilanden 
aangeplempt met als doel ruimte te creëren voor een nieuwe stadshaven. Inmiddels 
hebben de eilanden hun havenfunctieverloren en is hetgebied fasegewijs herontwikkeld. 
Een van de laatste locaties op deze eilanden waar nog activiteiten plaatsvonden met 
betrekking tot deze oorspronkelijke functie is het oude Wienercomplex. Op dit deel van 
Oostenburg vonden tot eind jaren zeventig nog activiteiten plaats met betrekking tot 
scheepsbouw, daarna verhuisde ook deze industrie uit het Wienercomplex. Inmiddels 
worden er door de stad Amsterdam plannen gemaakt voor de herontwikkeling van dit 
gebied, dat nu wordt bewoond door krakers en gebruikt als atelierruimte. (9) 

Tijdens de analysefase ben ik geïnteresseerd geraakt in de opvatting van een stad die een 
continue groei doormaaktwaarbij men voortbouwtop het verleden. HetWienercomplex 
met het naastgelegen parkeerterrein heeft een rijke ontwikkelingsgeschiedenis wat 
interessante aanleiding geeft om op voort te bouwen. Het Wienercomplex is gelegen 
op het zuidelijk deel van Oostenburg dat deel uitmaakt van de Oostelijke eilanden. 
Het complex bestaat uit een cluster van aan elkaar gegroeide bakstenen hallen en 
kantoorgebouwen, die overblijfselen zijn van de oude stadshaven. Op dit moment wordt 
een deel van de gebouwen bewoond door krakers en een deel gebruikt als atelierruimte 
voor kunstenaars. Het complex en het ernaast gelegen parkeerterrein staan op de lijst 
om heronwikkeld te worden. 

Door het vertrekken van de oorspronkelijke functie en het fasegewijs herontwikkelen, 
waarbij niet altijd rekening werd gehouden met het bestaande, is het Wienercomplex en 
het gebied rondom dit complex erg rommelig. Als centrumdeel maakt het zijn potenties 
niet waar; de bebouwingsdichtheid is te laag, er is te weinig diversiteit aan functies en 
door de vele doodlopende straten is het gebied niet goed toegankelijk. 

Om een nieuwe impuls te geven aan het zuidelijk deel van Oostenburg en meer 
samenhang te brengen, zal ik zoeken naar een passende stedebouwkundige structuur 
voor hetzuidelijkdeel van deOostelijkeeilandenen vervolgensarchitectonisch inzoomen 
op het gebied naast het Wienercomplex. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag; 
'Hoe kan de gedefinieerde onderzoekslocatie herontwikkeld worden zodat de historische 
gelaagdheid van dit gebied in z'n waarde wordt gelaten?' 

Om mijn nieuwe ingreep in te passen in de stad die als geheel is gegroeid, dus te baseren 
op het bestaande, kies ik voor een analogische methode. Eerst zal ik aan de hand van de 
'acht retorische figuren' van Michelle Provoost uitleggen wat voor mij analogie inhoudt. 
Om vervolgens tot een methode te komen voor een analyse van het bestaande zal ik een 
stuk theorie behandelen over een gelaagde benadering. Hierbij bekijk ik de methodes 
van Dirk Sijmons, Frits Palmboom en Bernardo Secchi om vervolgens tot een eigen 
methode te komen. In het laatste hoofdstuk begin ik mijn analyse die direct resulteert 
in het ontwerp. 
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Visie 

De tijd verandert en daarmee onze gebouwde omgeving. Belangrijk hierbij is dat we 
uit het verleden kunnen putten. Dit verleden in combinatie met de kennis van het 
heden zorgt voor vooruitgang en nieuwe inzichten. De stad is een geheel en maakt 
een continue groei door. Bij nieuwe ingrepen moet dan ook gekeken worden naar het 
bestaande en hierop wordt dan voortgebouwd. 

Theorie 

Michelle Provoost - schrijfster van het boek Re-arch - houdt zich bezig met hoe 
ingespeeld kan worden op dit verleden. In haar boek onderscheidt ze drie houdingen 
ten aanzien van bestaande gebouwen in een nieuw ontwerp, namelijk contrast, 
analogie en imitatie. Provoost beschrijft hierbij analogie als volgt: 'Bij (de houding) van 
analogie ontstaat het ontwerp uit de oscillatie tussen het oude en het nieuwe, waarbij uit 
de interferentie tussen beide iets nieuws ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe 
verbonden met de historie, in plaats van dat het ermee geconfronteerd wordt.' (5) 

Provoost beschrijft verder 'acht retorische figuren' om de houding van analogie verder 
uit te diepen. Dit zijn verschillende houdingen van architecten ten aanzien van analogie. 
Een daarvan is die van 'continuïteit. 'De figuur van continuïteit berust op de opvatting 
dat de grondslagen van de architectuur niet tijdgebonden zijn en dat de (architectuur) 
geschiedenis een continue traditie vormt ( ..• ). In dit denken moeten interventies in 
historische gebouwen niet gebaseerd zijn op het verschil met het bestaande, maar op 
gelijkenis en congruentie: (ref. 5, pag. 41 ). Als voorbeelden behandelt ze de bibliotheek 
in Groningen van Grassi, het ontwerp van de gebroeders Wintermans voor de 
kasteelruïne in Deurne en Charles Van Der Hove's ontwerp voor het Historisch Droogdok. 
Een korte omschrijving geeft aan wat hun houding tegenover het bestaande is. In 
Grassi's opvatting van de architectuur als een tijdloos ambacht, bepalen de universele 
rationaliteit van het bouwen en de uniciteit van de locatie samen het ontwerp. Voor de 
gebroeders Wintermans bepaalt de abstrahering van de basisvorm van het bestaande 
gebouw de essentie van het nieuwe ontwerp. Van der Hove maakt, in tegenstelling tot 
de vorige twee, onderscheid tussen moderne en pre-moderne architectuur en grijpt 
terug naar de architectuur van de 18e eeuw en bouwt hierop voort. De drie houdingen 
lijken veel te verschillen, maar hebben wel degelijk een overeenkomst welke zit in de 
abstractie van datgene dat zij als karakter van de plek zien. 

Een methode om dit karakter te bepalen wordt beschreven door Palmboom in zijn boek 
'verstedelijkt landschap: (1) Hij beschrijft hierin dat het belangrijk is om te achterhalen 
wat karakterbepalend is voor de beleving en het gebruik van een plek om dit vervolgens 
als basis voor het ontwerp te gebruiken. Dit karakter kan volgens hem gevonden 
worden door het uitvoeren van een gelaagde analyse. Er is geen eenduidige methode 
voor deze gelaagde analyse. Door verschillende invalshoeken te bestuderen kan echter 
een heldere opbouw voor deze analyse gevonden worden. In dit verslag is gekozen 
om de methodes van Sijmons, Palmboom en Secchi te onderzoeken en met elkaar te 
vergelijken om uiteindelijk hieruit een methode te filteren, welke toegepast kan worden 
op de specifieke onderzoekslocatie, het zuidelijk deel van Oosten burg. 



Gelaagde analyse 

Dirk Sijmons, een landschapsarchitect, reikt een sterk hiërarchisch lagenmodel aan 
waarbij de bodem bepaalt wat er gebeurt met de netwerken die op hun beurt de 
occupatie bepalen. Volgens Sijmons heeft de bodem in Nederland altijd bepaald 
hoe onze gebouwde omgeving eruit ziet. Door dit te beseffen en hier met de nieuwe 
ingrepen op in te spelen, wordt een duurzame en integrale oplossing verkregen. Aan de 
hand van geomorfologisch onderzoek brengt hij de ontstaansprocessen in kaart zodat 
hierop aangesloten kan worden met een nieuwe ingreep. (2) 

Frits Palmboom is een stedenbouwkundige, wat zich ook kenmerkt in zijn aanpak. 
Het grote verschil met Sijmons is dat hij niet per se een vooraf vaststaande hiërarchie 
onderkent. Palmboom gaat veel intuïtiever te werk; hij probeert de processen bloot te 
leggen die de stad gemaakt hebben zoals hij is en daarmee het karakter van de plek te 
vinden. Dit doet hij door middel van een stedebouwkundige cartografische analyse in 
combinatie met een geschiedkundige beschrijving. (1) 

Bernardo Secchi, een Italiaanse architect, focust zich niet alleen op gebouwniveau maar 
voornamelijk op de samenhang van de gehele stad. Hij heeft een gelaagde analyse 
opgesteld aan de hand van verschillende schalen; 1 :50000, 1:5000 en de schaal van de 
artefacten. Schaal 1:50000 toont de relatie tussen de geomorfologische structuur van 
het terrein en het gebruik van de bodem. Bij schaal 1:5000 bekijkt hij de verschillende 
typologieën op stedelijke schaal. de geometrie van de parcellering, de ontsluiting 
en de oriëntatie van de bebouwing. Op de schaal van de artefacten worden de 
bouwmaterialen, constructiemethode, typologie en ornamenten bekeken. (7) 
(zie pag. 66 voor verdieping) 

Conclusie 

De drie bovenstaande methoden hebben elk hun eigen uitwerking van het thema 
gelaagdheid. Als de drie verschillende aanpakken worden geprojecteerd op de 
onderzoekslocatie, kan tot de volgende conclusie gekomen worden; het zuidelijk deel 
van Oostenburg is een aangeplempt stuk stad, welke rationeel is aangelegd, waarbij 
de ondergrond zeer bepalend is geweest. De hiërarchische methode van Sijmons kan 
hierbij tot meer inzicht leiden. Verder heeft de locatie een rijke geschiedenis, wat aansluit 
bij de aanpak van Palmboom, waarbij hij geen kaarten gebruikt, maar een historische 
beschrijving. Een derde aspect welke aanwezig is op de desbetreffende locatie is 
het wegtrekken van de oorspronkelijke functie en het optreden van verrommeling. 
Hierdoor dient de relatie met de stad opnieuw bekeken te worden, waarbij de methode 
van Secchi een oplossing kan bieden. 
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Methode 

Aan de hand van bovenstaande methoden en de kenmerken van de onderzoekslocatie 
wordt nu een methode gefilterd om het karakter van de locatie te bepalen, welke als 
volgt is opgebouwd: 

De locatie wordt op drie verschillende schalen geanalyseerd, waarbij de grootste 
schaal bepaalt wat er op de kleinere schaal gebeurt. Ten eerste door middel van de 
schaal 1 :5000, waarbij het niveau van de stad wordt bekeken. Bij de tweede schaal, 
1 :500, wordt de directe omgeving bestudeerd en bij de derde schaal, 1:100, wordt het 
gebouw zelf bekeken. Door deze drie schalen te kiezen, kunnen alle aspecten van de 
onderzoekslocatie die van belang zijn voor de huidige hoedanigheid (het karakter van 
de plek), bepaald worden en worden verwerkt in het nieuwe ontwerp. 

Schaall 

Het doel van deze schaal is om de samenhang met de stad in kaart te brengen. Dit wordt 
gedaan door middel van een geschiedkundige beschrijving en het analyseren van his
torische kaarten. Op deze schaal worden de volgende aspecten bekeken; ondergrond, 
infrastructuur, verkaveling en programma. 

Schaall 

Het doel van deze schaal is het doorvoeren van stedebouwkundige beslissingen op de 
schaal van de onderzoekslocatie. Dit wordt eveneens gedaan door het analyseren van 
historische kaarten. De bijbehorende thema's zijn; structuur, compositie en functie. 

Schaal3 

Op deze schaal worden de beslissingen van schaall en 2 uitgewerkt in de architectuur. 
Dit wordt gedaan door middel van een bouwkundige analyse van de bestaande bebou
wing. 



Analyse en ontwerp 

_SCHAAL 1 
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Schaal 1 

Een analyse van de huidige situatie geeft aan dat de onderzoekslocatie tot het 
stadsdeel centrum behoort. Het gebied rondom het Wienercomplex is erg rommelig. 
Als centrumdeel maakt het zijn potenties niet waar; de bebouwingsdichtheid is te laag, 
er is te weinig diversiteit aan functies en door de vele doodlopende straten is het gebied 
niet goed toegankelijk. Verder is het gebied opgebouwd uit verschillende typologieën 
en bouwjaren. De kop van het eiland is inmiddels ontwikkeld tot bedrijventerrein. Er 
bestaat geen verbinding voor gemotoriseerd verkeer richting de kop van het eiland. 

Geschiedkundige omschrijving 

Oostenburg is deel van de Oostelijke Eilanden die rond 1650 werden aangelegd om 
plaats te bieden aan de scheepvaart en gerelateerde functies, waarvoor in de overvolle 
havengebieden binnen de stadsmuren geen plaats meer was. Deze ontwikkeling vond 
plaats aan de oostelijke stadsrand en was een gevolg van een enorme toename van 
havenactiviteiten in deze periode, met name door de groei van de VOC. 

Men begon met het aanleggen van Kattenburg dat is ontstaan vanuit de nieuwe 
bolwerken die ver in het IJ waren aangelegd. Vandaar de knik in het eiland. De dam 
waaruit Kattenburg is gemaakt lag diep in het water en was daardoor uitermate geschikt 
voor havenfuncties en de oorlogsvloot die naar een nieuwe en grotere locatie zocht. Het 
vestingeiland werd getransformeerd tot haveneiland en door aanplemping verbonden 
met het buitendijkse gebied ten oosten. Door vervolgens grachten te graven met ten 
oosten nieuwe fortificatie ontstonden er drie eilanden: Kattenburg, Wittenburg en 
Oostenburg. De vorm van de eilanden werd rationeel bepaald op basis van de in deze 
periode ontwikkelde typologie van het haveneiland, het programma, de vorm van de 
bestaande stad en de waterbouwkundige werken. De oostelijke eilanden kregen in 
tegenstelling tot de meeste oudere haveneilanden van Amsterdam allemaal een eigen 
programma en bijpassende structuur; Kattenburg werd grotendeels in beslag genomen 
door de Amsterdamse oorlogsvloot namelijk de Admiraliteit. Op Wittenburg kwamen 
particuliere scheepswerven en Oostenburg kreeg op de punt van het eiland de VOC en 
het zuidelijke deel werd gevuld met werven. (1 0) 

..... 

-- --

Links: Huidige situatie Oostelijke 

111
•

1 
Eilanden met belangrijkste 

• routes voor gemotoriseerd 
- verkeer 

Rechts: oranje stip geeft 
onderzoekslocatie aan tov het 
stadsdeel centrum Amsterdam 



n 
l::!..IJ.JilJl Al 
111 rt •·= n n n ' -
n~r , .. ~~hr:h .... 

-, ""D' .. ·l:"" -,Sl ~ 1 ·"" -I ' - _..,l_ .. " r ~ ''jf:~n,:.~ . 



18 

Analyse historische kaarten 

_Ondergrond 
De eilanden zijn volgens het principe van de schakeling aan een lineair element 
aangelegd. Dit lineair element fungeerde als ontsluitingsweg, waardoor een 
vingerstructuur ontstond van eilanden met tussenliggende grachten. 

Op dit moment zijn de eilanden niet meer duidelijk te herkennen als zodanig. Door het 
plempen van delen van de grachten is de vingerstructuur van de drie eilanden minder 
duidelijk. Daarbij zijn de havenactiviteiten van Amsterdam door schaalvergroting 
meerdere malen verplaatst. Er ontstond hierdoor een uitbreiding in het IJ, waardoor de 
eilanden in het centrum kwamen te liggen en niet meer aan de rand van de stad. 

_Infrastructuur, verkaveling en programma 
Symmetrie was het uitgangspunt voor de ontsluiting en verkaveling. Hierbij werd 
gezocht naar de meest effectieve ontsluiting over land en water en de beste ordening 
van de functies op het eiland. Daarom en vanwege de schakeling aan de Nieuwe Vaart 
kreeg dit haveneiland drie middenstraten waarvan een naar de kop van het eiland 
leidde en werven langs het water. 

De verkaveling werd zo rationeel mogelijk ingevuld en kwam voort uit de 
functieverdeling op het eiland. De grond aan het water was bestemd voor werven met 
een verkaveling die specifiek was toegesneden op de bestemming van werf. Centraal 
op het eiland aan de drie straten kwamen kleinere kavels bedoeld voor woningen. Een 
deel van deze kavels grensde direct aan de werfterreinen en waren het kleinst. Ook 
deze waren bestemd voor het wonen maar vanwege overslag en de kleine verkaveling 
werd een deel overgenomen door bedrijven die hierdoor zowel aan het water als aan de 
straat kwamen te liggen. Zo ontstond een typologie met een centrale zone die voor het 
wonen was bestemd en een randzone waaraan zich de bedrijvigheid bevond. 

Doordat Oostenburg een uitgesproken werkgebied was en de woonfunctie daaraan 
ondergeschikt, werd de reeds krappe verkaveling vaak nog verder opgedeeld. Hierdoor 
ontstonden langgerekte smalle bouwblokken met krappe verkaveling bestaande uit 
individuele panden met kleine binnenterreinen vergeleken met andere buurten. Aan 
de werf werd vaak weinig permanente, vaak houten, bebouwing geplaatst. 

Het eiland verloor geleidelijk aan zijn havenfunctie. Dit ging stapsgewijs waardoor 
plekken op het eiland steeds van functie wisselden en zo ook de bebouwing op 
het eiland. Deze veranderingen hebben lange tijd de infrastructuur van het eiland 
onaangetast weten te laten. 

De bebouwingstypologie en verkaveling zijn wel veranderd. Zo heeft de symmetrische 
bebouwing van de VOC plaatsgemaakt voor eerst de Koninklijke Fabriek voor Stoom 
en Andere Werktuigen en later machinefabriek Stork. Deze industriële bebouwing uit 
de negentiende en twintigste eeuw ging niet uit van een grotendeels symmetrische 
ordening, zoals de 17e eeuwse VOC -werf. Het eiland kreeg een industriële verkaveling 
van zeer grote geschakelde langwerpige loodsen die volgens utilitaire logica werden 
geplaatst. Uiteindelijk zijn deze loodsen gedeeltelijk vervangen voor de herontwikkeling 
van de kop tot bedrijventerrein in de jaren negentig van de vorige eeuw. In de loop van 
de tijd breidde de bedrijfsbebouwing op het noordelijkgedeelte van Oostenburg zich uit 
in zuidelijke richting. HetWerkspoor heeft zich uitgebreid richting het oosten, waardoor 



Boven: (1732) Oostelijke 
eilanden aangelegd als 
schakeling aan een lineair 
element 
Vlnr: Oostenburg, Witten burg, 
Kattenburg 
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de woningbouw hier werd vervangen door industrie. Hierdoor kreeg het zuidelijk deel 
een mix aan bebouwingstypologie. De infrastructuur bleef hierbij onaangetast. 

De grootste verandering werd teweeg gebracht door de stadsvernieuwing in de jaren 
tachtig. De weinig permanente bebouwing van werven en loodsen gecombineerd 
met in verval geraakte arbeiderswoningen na de oorlog, vormden een makkelijke 
prooi voor de stadsvernieuwing. Bij deze stadsvernieuwing werd een grotere 
blokmaat geïntroduceerd dan die van de bestaande verkaveling. Hiermee werd de 
stedebouwkundige structuur van het zuidelijk deel sterk gewijzigd. Buiten een aantal 
monumentale panden, de vereenigingswoningen van Van Gent en een deel van de 
bebouwing van het Wienercomplex, verdween de meeste bebouwing. De ingrepen 
leidden tot een grote verandering van de structuur op Oosten burg. De hoofdverbinding 
richting de kop van het eiland werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor 
en door het toevoegen van een oost-west route, is de hoofdrichting vervaagd. De 
ruimtelijke hiërarchie van grachten, straten en dwarsstraten verdween door de nieuwe 
vorm van het grotere bouwblok. Door echter een aantal panden te behouden, is het 
plan niet consequent doorgevoerd. Hierdoor zijn de oude en nieuwe structuur door 
elkaar komen te liggen. (8) 

,~, 
.... 

links: Principe van 
oorspronkelijke vingerstructuur 

Rechts boven: Oostenburg met 
verkeersroutes; bebouwing 
in rood is van voor de 
stadsvernieuwing, bebouwing 
in oranje is stadsvernieuwing 
uit jaren tachtig 
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Ontwerpaanleidingen 

Voornamelijk door de stadsvernieuwing kent het zuidelijk deel van het eiland 
geen eenduidige structuur meer, de ruimtelijke coherentie en leesbaarheid is sterk 
verminderd. De verbinding naar de kop van het eiland is verloren gegaan. Tevens is de 
kwaliteit die het gebied ooit had met de hiërarchie van grachten, straten en bebouwing 
ten onder gegaan. Doordat de grachten geen eenduidige structuur meer hebben, is er 
geen optimale relatie tussen de structuur van het eiland en het water. Dit alles wordt 
duidelijk zichtbaar wanneer de oorspronkelijke opzet van het eiland over de huidige 
stadskaart wordt gelegd. 

Ontwerp 

Om weer een eenduidige structuur en daarmee samenhang met de stad te verkrijgen, 
wordt de oorspronkelijke vingerstructuur hersteld. Hierdoor ontstaat er een directe 
verbinding met de kop van het eiland, waardoor het geheel beter bereikbaar wordt. 
De stadsvernieuwing in de jaren tachtig blokkeert deze structuur en zal dus worden 
gesloopt. 

Er worden opnieuw drie straten aangebracht in noord-zuid richting. De middenas is een 
bredere straat en dient daarmee als hoofdas richting de kop. De aan weerszijden gelegen 
straten krijgen een smaller profiel en dienen als secundaire wegen. Ook wordt de gracht 
ten oosten van Oostenburgereiland opnieuw uitgegraven tot aan de Nieuwe Vaart. De 
oorspronkelijke dwarsverbinding zal worden gebruikt voor een langzaamverkeersroute 
die de drie eilanden verbindt. 

Door de dichtheid te verhogen en functiemenging te laten optreden, zal de 
onderzoekslocatie meer als centrum fungeren. Het middendeel, waar door de nieuwe 
infrastructuur langgerekte kavels ontstaan, wordt bebouwd met bouwblokken van 
maximaal vijf lagen. Hierdoor wordt de bebouwing niet hoger dan de bebouwing langs 
de Nieuwe Vaart. De bouwblokken worden opgebouwd uit een plint met voorzieningen 
met daarboven woningen. Net als bij de oorspronkelijke opzet van eiland, worden de 
kavels aan het water ruimer opgezet. Deze kavels krijgen een randbebouwing met aan 
de achterzijde, aan de kant van het water, een open structuur. Ook in deze bouwblokken 
komt een combinatie van woningen en voorzieningen om zo een diversiteit van functies 
aan te brengen. Door de van oorsprong verschillende structuurvan het binnengebied en 
de werven aan de rand te behouden, wordt er gebruik gemaakt van het oorspronkelijke 
karakter. 

Links: (1 800) Oosten burgermiddenstraat 
fungeerde als doorgang naar de kop van 
het eiland 

Rechts boven: door de sloop van de 
stadsvenieuwing is het mogelijk opnieuw 
drie straten in Noord-Zuid richting aan te 
brengen. 
De bebouwing in oranje laat de nieuwe 
ingreep zien 
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Huidige situatie , 1-5000 
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Nieuwe ingreep, 1_5000 
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Schaal2 

Na het opstellen van de stedebouwkundige randvoorwaarden, wordt vervolgens 
ingezoomd op de onderzoekslocatie; het Wienercomplex, enkele industriële loodsen 
en het naastgelegen parkeerterrein met het oude huis van de werfbaas. Het principe 
van een stedelijk binnengebied en een open randbebouwing aan het water wordt 
doorgevoerd naar de schaal van de onderzoekslocatie. 



Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
bepaald op schaall 

(1949) Het Wienercomplex gezien vanaf 
Wittenburgervaart 

(1990) Het Wienercomplex vanuit de 
Oostenburgervoorstraat 
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Analyse historische kaarten 

_Structuur, functie en compositie 
(1663) Bij het aanplempen van Oostenburg waren op de onderzoekslocatie twee 
werven gepland, met aan de straatzijde woningen. Bij het in gebruik nemen van het 
eiland werden deze werven samengevoegd en vestigde de stadsschuitenmakerij zich 
hier. Zij bouwden en repareerden moddermolens, puinschouwen, roeischuiten etc. die 
in gebruik waren voor de hele stad. 

(1720) In 1720 richt de stadsschuitenmakerij de werf in met twee loodsen aan beide 
zijden en een doorgang via een toegangspoort vanaf de Oostenburgervoorstraat. 

(1857) De werf werd verplaatst naar een andere locatie in de stad en het terrein werd 
verkocht en geschikt gemaakt voor de bouw van zeeschepen en later composietschepen 
onder de naam Concordia. Het terrein werd langzaamaan volgebouwd; in de 
randverkaveling met woningen en in het middengebied met loodsen. Dit alles werd op 
een rationele wijze gedaan voor een optimaal ruimtegebruik van de werf. 
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(191 0) Inmiddels had de stadhaven zich uitgebreid naar de overzijde van het IJ en was de 
spoorzone aangelegd. Door het lange wachten voor de spoorbruggen werd de ligging 
van de werfongunstig en deze kon moeilijk concurreren metanderewerven aan het IJ. De 
werf werd in 1899 verkocht en weer in tweeën gesplitst. Het kleinste deel werd gekocht 
door de firma Seijmonsbergen die doorging met de scheepsbouwactiviteiten onder 
dezelfde naam. Op het einde van de jaren zeventig werd deze werf gesloten. Daarmee 
kwam er een eind aan een tijdperk van scheepsbouw en reparatie op Oostenburg. Het 
terrein werd een parkeerterrein voor de buurt. Het tweede deel werd gekocht door 
Wieneren Co. en werd verder volgebouwd. De woningen in de randbebouwing maken 
langzaam plaats voor loodsen en kantoren. 

(1988) Het terrein van Wiener en Co. verloor zijn functie als werf. Daarvoor in de plaats 
werd een kopergieterij en een werkplaats voor licht plaatwerk gebouwd. De productie 
omvatte koperen kunstvoorwerpen, boord- en ankerlantaarns, patrijspoorten, 
olielampen en ornamenten voor gasverlichting. 

(2008) De bebouwing van de werf is gesloopt op het huis van de werfbaas na. Op 
het Wienercomplex staat nog steeds het ensemble van loodsen en kantoren die 
dateren uit 1906 tot 1960. De kantoren worden in de huidige situatie bewoond door 
krakers. De loodsen doen dienst als atelierruimte en bedrijfsruimte. Ook het huis op 
de parkeerterrein wordt nog steeds bewoond. Aan de Oostenburgervoorstraat bevindt 
zich het voormalige kantoorpand uit 1966 en een kantoor-/werkplaatsgebouw uit 
1950. Aan de achterzijde van het complex bevinden zich de oude bedrijfshallen. De 
hallen zijn gebouwd tussen 1906 en 1960 en worden zowel vanaf het water als vanaf 
de Oostenburgervoorstraat ontsloten. Ze zijn allen aan elkaar gebouwd en staan in 
open verbinding met elkaar. De hallen op het achterterrein van het Wienercomplex zijn 
over het algemeen evenwijdig aan elkaar gelegen met de kopgevels naar het water 
De bouwmassa's hebben een rechthoekige plattegrond en verschillende kapvormen. 
Uitzondering op de evenwijdige ligging is een uit twee delen bestaande hal, welke is 
gelegen in de richting van het open bedrijventerrein. Naast dit cluster liggen betonnen 
loodsen uit de periode 1945-1955. De rest van de bebouwing is inmiddels gesloopt. (1 0) 
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Ontwerpaanleidingen 

De structuur van de onderzoekslocatie komt voort uit een zeer rationele opzet waarbij 
het gebruik als werf of bedrijventerrein werd geoptimaliseerd. De relatie met het water 
komt terug in de binnenterreinen met scheephellingen, waar de loodsen omheen zijn 
geplaatst om aan de schepen te werken. De loodsen liggen vaak met hun kop aan het 
water om aan schepen te werken die in het water liggen. Kleine en grote binnenruimten 
wisselen elkaar af. 

De bebouwing verandert mee naarmate de functie verandert. De woningbouw in de 
randbebouwing wordt langzaam overgenomen door kantoren en loodsen. De structuur 
van het gebied wordt gekenmerkt door bebouwing bestaande uit in hoofdzaak een 
laags hallen aan het water achter een hogere bebouwing aan de straatzijde, bestaande 
uit kantoren. 

De oude hallen en kantoren zijn heden ten dage nog in goede staat en van historische 
waarde (9). De waarde zit hem in de structuur en het ensemble van de opzet. Vanwege 
de cultuurh istorische waarde van ensemble waaruit het Wienercomplex is opgebouwd, 
wordt dit complex behouden. De later bijgebouwde industriële loodsen worden echter 
gesloopt vanwege het gebrek aan cultuurh istorische waarde. Hetzelfde geldt voor het 
huis van de werfbaas. 

Ontwerp 

_Structuur, functie en compositie 
De opbouw van loodsen en open ruimte wordt gehandhaafd en verder doorgewerkt in 
het nieuwe ontwerp. Dit principe wordtvertaald in hoven waaraan bouwvolumes komen 
te liggen. In totaal worden er vier hoven geïntroduceerd welke in juiste verhouding 
staan met de aanliggende bebouwing. Elk hof heeft zijn eigen karakter wat ontstaat 
door verschil in ligging, aangrenzende volumes en functies die eraan gekoppeld wordt. 
Zo ontstaat er een hof dat dienst doet als openbaar terras, twee overgangshoven van 
publiek naar privé en een meer privé binnenhof. Deze opbouw van hoven heeft tot 
gevolg dat er een meer publieke route om de nieuwbouw ontstaat tegenover een meer 
private binnengebied. 

De volumes spelen in op de karakters van de hoven. De volumes hebben een hoge 
rand aan de buitenzijde en een lager volume aan de binnenkant. Om een meer stedelijk 
karakter te verkrijgen, zijn de dimensies van deze volumes groter dan die van het 
Wienercomplex. 

Het contrast tussen openbaar en privé wordt versterkt door plaatsing van de functies 
in de nieuwbouwvolumes. In de plint, grenzend aan de buitenzijde, worden ateliers 
en voorzieningen geplaatst met daarboven woningen. Hierdoor wordt tevens een 
woon- werkrelatie mogelijk. Het Wienercomplex krijgt een nieuwe invulling; in het 
voorste gedeelte komt een supermarkt met daaraan grenzend aan de achterkant 
een horecafunctie. Alle ontsluitingen, van zowel de voorzieningen als de woningen 
bevinden zich aan de buitenkant. 

Om het open karakter naar het water toe te behouden, welke bij schaall is vastgesteld, 
komt er een publieke kade die toegang geeft van de langzaamverkeersroute naar het 
terras. 



Boven: nieuwe ingreep 
Beneden: (1957) prive 
werf Seijmonsbergen en 
het Wienercomplex 
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Links boven: plattegrond met de 
verschillende hoven; de doorgetrokken lijn 
geeft de buitenzijde aan en de stippellijn 
de binnenzijde 

Doorsnede AA' met voorzieningen en 
atelierruimte in de plint met daarboven 
woningen 

Links beneden: openbaar terras (1 J 
Rechts boven: straatzijde 
Rechts onder: prive binnenhof (3) 
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Schaal3 

Na het opstellen van de randvoorwaarden van eerst schaal 1 en vervolgens schaal 2, 
worden de vastgestelde ontwerpprincipes van de onderzoekslocatie uitgewerkt op 
architectonisch niveau. Op de vorige schaal is bepaald dat het nieuwe complex een 
binnen- en een buitenkant heeft. Aan de buitenzijde bevinden zich de meer publieke 
ruimtes, terwijl aan de binnenzijde meer private hoven aanwezig zijn. Dit principe zal 
worden doorgevoerd in de architectuur van het nieuwe complex. Door het maken 
van een bouwkundige analyse van de bestaande bebouwing (het Wienercomplex) zal 
bepaald worden hoe de architectuur wordt uitgewerkt. 
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Bouwkundige analyse 

Het Wienercomplex is een cluster opgebouwd 
uit randbebouwing dat bestaat uit twee 
kantoorgebouwen en vijf bedrijfshallen. Het is 
een historisch gegroeid fabriekscomplex dat, 
zoals eerder vermeld, fasegewijs is uitgebreid en 
gewijzigd in de periode 1906 en 1960. 

(Hall) Hall dateert van voor 1906 en is gebouwd als 
machinehuis voor de werf. In 1906 is deze verbouwd 
en verlengd tot aan de vaart en ging dienst doen als 
smederij. De hal heefteen rechthoekige plattegrond 
en bestaat uit twee bouwlagen waarvan de 
bovenste zich in de kap bevindt. De gevels zijn 
opgebouwd uit rode baksteen. De mansardekap 
bestaat uit houten spanten. De bakstenen westgevel 
had van oorsprong grote stalen vensters met een 
roedenverdeling, welke inmiddels zijn vervangen. 
De constructie van het gebouw bestaat uit H-balken 
die later zijn gekoppeld aan de constructie voor hal 
2. De buitengevel aan de vaart is opgetrokken in 
baksteen met drie zesruitsvensters en een houten 
topgevel met verticale betimmering waarin twee 
zesruitsvensters zijn aangebracht. 

(Hal 2) Hal 2 dateert uit 1910 en is tegen hal 1 
aangebouwd waarbij de tussenmuur is gesloopt. 
De hal heeft een hoofdstructuur van gewalste 
kolommen en liggers. De hal diende, net als hal 1, 
als smederij en bestaat uit een kolomstructuur met 
stalen H-liggers. Hierop rust een kap bestaande 
uit houten sheddaken met glasstroken gericht op 
het noorden. Onder de hoofdstructuur is de oude 
kraanbaan nog steeds aanwezig. Ook de gevels 
van hal 2 zijn opgebouwd uit rode baksteen. De 
bakstenen buitengevel aan de vaart bevat drie 
zesruitsvensters. 

(Hal 3) De derde hal is in 1927 tegen hal 2 
aangebouwd. De derde hal is in 1927 ook met 
open verbinding gekoppeld aan hal 2. Deze hal 
heeft een skeletstructuur van gewalste kolommen 
met gevels opgevuld met baksteen en glas. De 
spanten constructie bestaat uit vakwerkspanten 
waarop een houten dak rust. In het midden heeft 
dit dak een glaslichtstrook. De gevel aan de vaart is 
boven een betonnen plint opgetrokken in baksteen 
en heeft een symmetrische indeling met twee 
houten schuifdeuren uitkomend op het water. Aan 
weerszijden zit een houten zesruitsvenster. 

{. 



Q 
Hall ; aanzichten en doorsnede 
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Hall en 2; aanzichten en doorsnede 

Hall ,2 en 3; aanzichten en doorsnede 
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(Hal4, 5) Hal4 en 5 zijn kort na elkaar gebouwd 
rond 1929. Deze staan in open verbinding met 
de panden aan de Oosten burgervoorstraat De 
constructie en materialisatie is vergelijkbaar 
met hal3. 

(Kantoren) De kantoren en werkplaatsen aan 
de Oostenburgervoorstraat dateren uit de 
periode 195Q-60 en hebben de woningen 
vervangen die hier voorheen stonden. Ook 
dit deel van het Wienercomplex bestaat uit 
baksteen en heeft een rationele gevelopbouw 
met een sterke ritmiek, welke aansluit bij de 
utilitaire architectuur van de hallen. (9) 

[> 



Hal 1 ,2,3.4 en 5; aanzicht en doorsnede 
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Ontwerpaanleidingen 

De verschijningsvorm van de verschillende hallen van het Wienercomplex is nauw 
verbonden met de functie zoals het typische industriebouw betaamd. Omdat elke hal 
uit een andere tijdsperiode komt, is er een cluster van gebouwen met een verschillend 
uiterlijk ontstaan, waarbij met eigentijdse bouwmaterialen en constructiewijzen 
gebouwd werd. Dit uit zich in verschillende kapvormen, tinten baksteen en 
gevelcompositie. 

Ontwerp 

Zoals eerder vastgesteld, kent het complex een binnen- en een buitenzijde. Deze 
krijgen elk een corresponderend geveltype. De gevels aan de buitenzijde krijgen een 
karakter welke is afgeleid van de bestaande hallen; een grof karakter, wat inhoudt dat 
er een pragmatisch grid wordt toegepast met weinig ornamenten. Alle bestaande 
hallen hebben een eigen gevelritme. Er wordt niet één bepaald ritme overgenomen, 
maar de nieuwe gevels krijgen een eigen passende ritmiek. De gevels zijn opgebouwd 
uit een grove, rode baksteen, welke is afgeleid van de hallen van het Wienercomplex. 
De kozijnen zijn van aluminium, welke strak in het gevelvlak liggen. Door de draaiende 
delen achter het kozijn te laten vallen, ontstaat een minimaal profiel in het aanzicht. 
Hierdoor ontstaat een subtiliteit welke aansluit bij de stalen kozijnen van hal 4 (de 
tegenoverliggende hal). De gevels aan de buitenzijde hebben, net als de hallen van 
Wienercomplex, een sterke horizontaliteit. Dit wordt benadrukt doordat de bakstenen 
stijlen tussen de gevelopeningen enkele centimeters terug liggen. Om het karakter in de 
plint en de bovenliggende woningen te verduidelijken, wordt hier een ander gevelritme 
en materialisatie toegepast. Zo zijn er grote en hogere gevelopeningen met houten 
kozijnen, wat is afgeleidt van de grote entreepartijen van de hallen. 

Aan de binnenzijde wordt een meer gesloten gevelprincipe toegepast om zo het 
karakter van een meer intiem woonhof te verkrijgen. In tegenstelling tot de aluminium 
kozijnen, die vlak in de buitengevels liggen, hebben de binnengevels houten kozijnen 
en meer reliëf, wat de gevel een minder rigide en industrieel karakter geeft. 

Het woongedeelte met buitenruimte is georiënteerd op de hoven. Door het toevoegen 
van balkons aan de binnengevels, ontstaat er meer reliëf, wat aansluit bij het intieme 
karakter van het hof. De gevels aan de buitenkant hebben echter loggia's, waardoor het 
rigide karaker behouden blijft. 

De woningplattegronden worden afgestemd op de volumes. Doordat de volumes 
verschillen, ontstaat er ook een variatie in de plattegronden. Zo zijn de woningen aan 
het woonhof (12Q-190m2) door meer bouwdiepte groter dan de woningen in het 
volume aan de straatzijde (70m2). 

Links boven: overgangshof (2) waarbij buitengevel 
omslaat in binnengevel 

Links onder: 
Aanzicht vanuit terras. 1-500 
Doorsnede AA; 1-500 
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Aanzicht vanaf straat, 1-500 

Gevel hal3,4 en 5; 1-500 

Aanzicht vanaf Wittenburgervaart 1-500 
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Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag; 
'hoe kan de gedefinieerde onderzoekslowtie herontwikkeld worden, zodat de historische 
gelaagdheid van dit gebied in z'n waarde wordt gelaten?' Er is een antwoord gevonden op 
deze vraag door het toepassen van een gelaagde analyse, waardoor het karakter van de 
plek wordt achterhaald en als onderlegger dient voor het nieuwe ontwerp. 

Het karakter is gevonden in de industriële stijl van een haveneiland, welke gaandeweg 
door middel van hettoepassen van de drie schalen steeds meer in beeld wordt gebracht, 
en is doorgevoerd in het nieuwe ontwerp. In de stedenbouw, oftewel schaal 1, is dit 
zichtbaar in een duidelijk middendeel met een hogere dichtheid dan de open structuur 
aan het water. Op schaal 2, de schaal van de onderzoekslocatie, heeft dit geleid tot 
een structuur van grote volumes met daartussen verschillende open ruimtes welke 
op elkaar inspelen. Schaal 3 speelt in op het utilitaire karakter van de hallen door een 
rigide architectuur. Hiermee is een vervolg ontstaan op het ensemble van hallen; er is 
als het ware een zesde 'hal' toegevoegd, welke inspeelt op het voorgaande maar op een 
eigen(tijdse) manier. 
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Verdieping 

Dirk Sijmons 

'Het teweegbrengen van landschappen kan al door de ruimtelijke ordening een heel eind op 
streek geholpen worden als het zijn egalitaire principes van de kleurloze 'neutrale afweging' 
inruilt voor het hanteren van een consequente, strakke hiërarchie, die het denken kan 
ordenen en de slagvaardigheid kan vergroten. Het is in feite niets anders dan een nuchtere 
explicitering van de machtsverhoudingen in de ruimtelijke ordening en van een logisch 
volgorde van prioriteiten: First things first.' (ref. 2, pag. 7 6) 

In het boek '=landschap' behandelt Dirk Sijmons de lagenbenadering. Hij introduceert 
een hiërarchisch model dat ons de omgeving in kaart laat brengen waarmee hij nieuwe 
ontwerpopgaven laat inspelen op het bestaande. 

In dit model onderscheidt Sijmons drie lagen: 
1. De ondergrond; door Sijmons benoemt als het fundament, de belangrijkste laag van 
de ruimtelijke planning namelijk die van onze waterstaatkundige toekomst. 
2. lnfrastructuurplanning; met sturende invloed op alle volgende sociaalruimtelijke 
processen. 
3. Occupatie; de situering van woningen, bedrijventerreinen, landbouw culturele 
voorzieningen enzovoort. 

Volgens Sijmons is de hiërarchische benadering van deze lagen van groot belang voor 
een duurzame ruimtelijke ordering. Laag één is de voorwaarde van bestaan voor laag 
twee en zo is laag twee weer de levensvoorwaarde voor laag drie. 

'In ons landschap heeft vrijwel alles een functie, een functie gehad, of in elke geval een 
aanwijsbare historische oorzaak. De landschapselementen zijn onderdeel van het blauwe 
netwerk, van de prothese die het Holland mogelijk maakt om in de delta onder de zeespiegel 
te overleven, of ze maken deel uit van de landbouwmachine die in de vruchtbare delta ( ... ) 
en hydrologische fijneregelmechanismen bijzondere teelten ( ... ) mogelijk maakt'(ref. 2, 
pag 7 7). Sijmons beschrijft een landschap dat door nut en noodzaak is ontstaan, waarbij 
onze waterstaatkundige toekomst leidend is voor de infrastructuurplanning en deze op 
zijn beurt weer de occupatie reguleert. 

Op de derde laag maakt Sijmons nog het onderscheidt tussen 'laagdynamische' en 
'hoogdynamische functies: Hij maakt dit onderscheidt om de strijd om de schaarse 
ruimte in goede banen te leiden. Zo hebben natuur en bosbouw een langere 
ontwikkelingstijd dan bijvoorbeeld landbouw of het aanleggen van bedrijventerreinen 
die worden bepaald door economische afschrijftermijnen. Om bij een nieuwe ingreep 
duurzame kwaliteiten te laten ontstaan of te behouden stelt hij een aantal regels. 
Namelijk het combineren van de laagdynamische functies in een raamwerk waarin 
de hoogdynamische functies gebruiksruimten krijgen voor de nodige vrijheid van 
handelen. 

Er zijn een aantal argumenten die Sijmons geeft voor het gebruik van zijn model. Ten 
eerste is zijn doel op deze wijze tot een duurzame en integrale oplossing te komen op de 
verschillende niveaus. Door het landschap laag voor laag af te pellen, in kaart te brengen 
en te analyseren ontstaat er bewustwording van onze geschiedenis en onze identiteit 
waarbij de bodem altijd al sturend is geweest. Ten tweede stelt de simpele driedeling ons 
in staat complexe situaties te analyseren. Vanuit deze analyse kan vervolgens gezocht 
worden naar een oplossing die als logisch gevolg van de oorspronkelijke situatie verder 



groeit of scheefgroei herstelt. 

Om de drie lagen in kaart te brengen gebruikt Sijmons een geomorfologische analyse. 
Door bodem, netwerken en occupatie in kaart te brengen zoekt hij naar een integrale 
oplossing voor de nieuwe ontwerpopgave. Hieronder zal een voorbeeld worden 
behandeld om zijn werkwijze te verduidelijken. 

Voorbeeld: Het Groene Hart 
In 'Groene Hart? Groene metropool!' laat Dirk Sijmons zien hoe ontwerpproblemen op 
grote schaal opgelost kunnen worden door integraal te denken (3). Zijn leidraad hierbij 
is het probleem te bekijken op de drie niveaus. Het landschap bekijkt hij door de bril van 
het groene en het blauwe netwerk. Hierna komt het rode netwerk met de infrastructuur 
en de laag occupatie. 

Sijmons beschrijft het Groen Hart als een beleidsmatig ideaal waarmee een gebied 
van recreatie en natuur wordt bedoeld. Het Nederlandse landschap ontleent zijn 
karakteristieke trekken niet aan woeste natuur en ongereptheid, maar is door de tijd 
heen hoofdzakelijk bepaald door de landbouw. Het combineren van recreatie en 
natuur ging lange tijd samen omdat de landbouw ons buitengebied zodanig inrichtte 
dat tegelijkertijd recreatief gebruik mogelijk was in deze groene gebieden. Helaas is er 
een verkleining van het Groene Hart aan de gang door de schaarste aan ruimte. Ook 
de landbouwsector is lang niet meer zo groen en heeft aan maatschappelijk belang 
ingeboet waardoor het volgens Sijmons geen tegenwicht meer kan bieden aan de 
opkomende maatschappelijke functies die zich vestigen in het Groene Hart. 

Sijmons laat ons eerst goed kijken naar de werkelijke inhoud van het Groene Hart. Dit 
wordt voornamelijk ingenomen door het agrarische cultuurlandschap dat voor recreatie 
steeds moeilijker toegankelijk is. Wel groen maar niet begaanbaar voor daadwerkelijke 
recreatie. Met andere woorden, we zouden het steeds meer als een stedelijk weefsel 
kunnen zien in plaats van groen recreatief gebied. Volgens Sijmons moeten we dus 
anders tegen het Groene Hart aan gaan kijken en het 'herscheppen in een gebied met 
prachtige buitenruimten en allure' (ref.3, pagl 02). Het gaat om 'maken en beschermen: 
Het gebied valt uiteen in verschillende geografische typologie gebieden, de ene 
waardevoller dan de ander. Daarbij zijn er in Nederland programma's als bijvoorbeeld 
woningbouw aan te wijzen die verrijkt zouden worden door een locatie in het groen. 
In plaats van het hele Groene Hart als heilig te verklaren zou er een meer selectieve 
strategie toegepast moeten worden. Onderscheid tussen delen die beschermd dienen 
te worden en delen die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de woningbouw. 

Voor deze nieuwe indeling benoemt Sijmons eerst een aantal karakteristieken van 
het Groene Hart die in stand gehouden moeten worden. De belangrijkste hiervan 
is de grote maat die de voorwaarde is voor rust en vrijheid. Door op grote schaal te 
denken en de nog groene delen binnen het Hart te koppelen en de rest in te vullen met 
programma wordt het karakter behouden en kan de ruimte toch beter worden gebruikt. 
De waardevolle landschappen worden beter gekoppeld aan de omringende grote 
steden. Door de ingreep is er meer integratie tussen recreatie, natuur en verstedelijking 
waarbij het karakter van de plek wordt behouden. Over met welke stedenbouw of 
bebouwingstypologie dit uitgewerkt moetworden doet Sijmons verdergeen uitspraken. 
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Frits Palmboom 

Ook Frits Palmboom houdt een pleidooi voor het analyseren van de bestaande stad 
middels de lagenbenadering. Zijn stedenbouwkundige achtergrond kenmerkt gelijk 
het grootste verschil in zijn benadering met Sijmons die een achtergrond heeft als 
planoloog en landschapsarchitect. Palmboom maakt voor zijn analyse net als Sijmons 
kaarten om de stad te bekijken maar gaat verder tot een gedetailleerder niveau met een 
concretere beschrijving van de bijbehorende ontstaansprocessen. Daarbij hanteert hij 
niet een hiërarchisch model maar ziet hij de onderzochte lagen als processen die elkaar 
beïnvloeden, waarop met een intuïtieve ontwerphouding gereageerd moet worden. 

In het boek 'Rotterdam, verstedelijkt landschap' dat eind jaren '80 is verschenen, houdt 
Palmboom zoals al aangegeven een pleidooi voor het analyseren van de bestaande stad. 
Reden daarvoor is de periode vanaf de tweede wereldoorlog tot de jaren '60 waarin de 
stedenbouw gedomineerd wordt door de ideeën van CIAM en het functionalisme. Een 
periode die 'werd gekenmerkt door strenge, wetenschappelijke eenheidsconcepten 
die los van historische landschappelijke gegevens over heel Nederland heen werden 
gelegd' (ref. 1, pag 8). Het effect van de opvatting van de stad als tabu la rasa. Nadat in 
de jaren '60 een herwaardering ontstaat van de historische stad, neemt de stedenbouw 
langzaam afstand van het streven naar een eenduidig totaalbeeld' (ref. 1, pag 8). Toch 
vindt Frits Palmboom dat er door de nadruk op de gebouwde omgeving van voor de 
industriële revolutie er een verdere verbrokkeling plaatsvindt. 

Het gaat Palmboom om de stad weer als geheel te zien. Niet in de vorm van plannen 
die een 'autoritaire eenheid opleggen' (ref. 1, pag 8). Er moet door deze modellen 
heen gekeken worden zodat we de stad zelf weer gaan zien. Net als bij Sijmons staat 
hierbij het samenspel van ondergrond en ingreep centraal. Juist in Nederland, waar het 
verband tussen stad en land grotendeels gepland en kunstmatig is, kan dit helderheid 
bieden (ref. 4, pag 35). Dit is de leidraad die Palmboom aanraadt als ordening voor 
nieuwe ontwerpprocessen. 'Zo voegt ieder nieuw ontwerpproces zich in een reeks van 
historische metamorfoses: (ref. 1, pag 9) 

Om op de juiste manier voort te borduren op de reeks metamorfoses van de stad of 
sommige juist ongedaan te maken, brengt hij de stad eerst in kaart om processen 
te kunnen zien die hieraan ten grondslag liggen. Door middel van een gedetailleerd 
stedenbouwkundige cartografische analyse verkent Palmboom de plek en zoekt naar 
datgene dat karakterbepalend is voor de beleving en het gebruik ervan en welke 
processen daarbij horen. Dit onderzoek vormt vervolgens de basis voor het ontwerp. In 
zijn boekgebruikt Palmboom Rotterdam als casestudie om zijn methode te verhelderen. 

Voorbeeld: Rotterdam 
Palmboom gebruikt Rotterdam als voorbeeld omdat deze stad vaak als een stad zonder 
geschiedenis wordt gezien. Een stad waarbij met de nieuwe ontwerpen geen rekening 
hoeft te worden gehouden met het bestaande. Palmboom kenmerkt de stad als 
intrigerend: 'vol ongerijmdheden, vol onverwachte contrasten' (ref. 1, pag 11). Hij stelt 
zich vervolgens de vraag waarin nu de eigenheid van de stad ligt. Het lijkt een stad met 
vele concepten te zijn waardoor het een 'caleidoscopische karakter' heeft. Omdat de 
complexe stad in zijn geheel niet te beschrijven is aan de hand van één conceptmatige 
kaart, bekijkt Palmboom de stad eerst door stads- en topografische kaarten te tekenen. 
In zijn analyse plaatst hij stedenbouwkundige plannen tegen de achtergrond van de 
occupatiegeschiedenis van Rotterdam. Zo brengt hij geplande en ongeplande ingrepen 
aan het licht en hoe natuurlijke en menselijke krachten elkaar hebben beïnvloed. De 
kaarten laten zien hoe deze processen hun neerslag vinden in ruimtelijke patronen die 



samen de stadsstructuur bepalen (ref. 1, pag 12). Belangrijk in zijn analyse is dat hij de geschiedenis 
als leidraad gebruikt voor de beschrijving van de stad, iets dat Sijmons vaak nalaat. Vervolgens 
zegt hij dat de belangrijke processen die de ruimtelijke structuur van de stad bepalen niet in een 
strakke chronologie hoeven te lopen. Hier bepaald Palmboom op intuïtieve wijze de 'niet-lineaire 
continuïteit' in zijn analyse van de stad. (ref. 1, pag 13) 

De analyse is dus opgedeeld in hoofdstukken waarin een mechanisme of proces wordt beschreven 
die volgens Palmboom van invloed is geweest op de ruimtelijke structuur van de stad. Als eerste 
wordt de kolonisatie van het delta-landschap rond de 13e eeuw behandeld. Het accent ligt daarbij 
op de factor delta, bedijking en verkaveling. Als tweede wordt de omwenteling beschreven die 
in de 19e en 20e eeuw plaatsvond door de verkeersmachine, de agglomeratie en de haven. Hij 
noemt dit de twee 'revolutionaire periodes' in de geschiedenis van de stadsstructuur (ref. 1, pag 
13). Vervolgens wordt het Basisplan van Rotterdam behandeld. Hier komt een sterke confrontatie 
tussen stad en stedenbouw aan de orde. Palmboom laat zien aan de hand van deze geschiedenis 
dat de ontwerpproblemen van nu terug te voeren zijn op eigenschappen van de eeuwenoude 
stadsstructuur. 

Als conclusie uit deze beschrijving geeft Palmboom een essentie van de stadsstructuur en een 
benaderingswijze waarmee de vertaling naar de praktijk kan worden gemaakt. De dynamiek 
van de delta, het proces van indijking en de ontwikkeling van de verkeersmachine zijn van grote 
invloed geweest op de stadsstructuur. Deze patronen die in kaart kunnen worden gebracht liggen 
als lagen over elkaar heen. De lagen staan in wisselende verhouding tot elkaar waarvan tal van 
onverwachte combinaties en patronen het resultaat zijn. In het geval van Rotterdam is er op het 
niveau van de stad dus geen vaste relatie of hiërarchie tussen de lagen. Het karakter van de stad ligt 
in deze veelheid aan thema's. 'De structuur van het geheel wordt bepaald door de manier waarop 
deze delen bij elkaar liggen' (ref. 1, pag 65). Als een Labyrint met een eigen helderheid. Vervolgens 
zegt Palmboom dat het labyrint een ander soort ordening nodig heeft dan die 'van een reductie 
van de stadsstructuur tot een simpel schema dat je in je hoofd meedraagt en toepast op situaties 
die je ontmoet' (ref. 1, pag 67). Oriëntatie in een labyrint met zijn eigen helderheid gaat volgens 
'de herkenning van een opeenvolging van bijzondere plekken' (ref. 1, pag 67). Daarom moet de 
rijkdom van het labyrint, de delen die door de analysetekeningen inzichtelijk zijn gemaakt, worden 
verhelderd. Palmboom stelt dat de heterogene stad vraagt om een concept ten aanzien van de stad 
als geheel. Een denk- en werkwijze die het werk aan deelopgavesen het werk aan de hele stad op 
elkaar betrekt zonder afbreuk te doen aan de potenties en de kwetsbaarheid van de heterogene 
structuur. Dit zou in ontwerpopgaves kunnen worden gedaan door een onderscheid te maken 
tussen delen met redelijk eenduidige kenmerken en delen die niet eenduidig zijn te typeren. Bij 
delen met redelijke eenduidige kenmerken is van belang de typering van het gebied als leidraad te 
nemen voor nieuwe ontwerpprocessen. Bij delen met niet eenduidige kenmerken is het nodig om 
via een actieve interpretatie van de omgeving hierop in te spelen. De vraag hoe dit precies moet 
gebeuren zal op intuïtieve wijze moeten worden ingevuld. 
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Bernardo Secchi 

Bernardo Secchi maakt een gelaagde analyse aan de hand van schalen. Hierbij 
onderzoek hij de stad eerst op grote schaal en zoomt vervolgens verder in. Hij gebruikt 
dit model vervolgens direct voor het ontwerp. Door zijn stadsonderzoek waarbij hij de 
geomorfologie, historie, economie, sociologie en cultuur bekijkt, onderzoekt hij de stad 
als samenhangend bouwwerk van ondergrond infrastructuur en artefacten. Hij gebruikt 
dit als uitgangspunt voor eigentijdse stedebouwkundige en architectonische ingrepen. 
Hiermee treedt hij in de voetsporen van het werk van de Venetiaanse School. Volgens 
Secchi is de stad niet neutraal maar een door geografie, geschiedenis en herinnering 
bepaalde plek. 

Hiermee staat niet het nieuwe ontwerp centraal maar het wijzigen van datgene dat 
reeds voorhanden is. Ed Taverne heeft deze visie in het artikel ' Sleutelen aan een 
draaiende motor' uiteengezet. Hij zegt dat Secchi in zijn werk gebruik maakt van een 
grootschaligheid die heel nauwkeurig de bodem als draagvlak van de stedelijke cultuur 
laat zien. Door de kaarten krijgt hij inzicht in de constructie van de grond, niet alleen in 
de zin van het gebouwde maar vooral in de ruimtelijke ordening met een eigen logische 
samenhang. In dit artikel beschrijft Ed Taverne de schalen waarmee Secchi werkt. 

Eerst analyseert Secchi de stad grondig zoals deze er nu uitziet gebruikt en ervaren 
wordt. Dit handboek van kaarten en beschrijvingen laat de hiaten en daarmee kansen 
zien voor eigentijdse veranderingen. 

7:50000 
Om, zoals Taverne zegt, 'de ziel van de stad bloot te leggen' maakt Secchi kaarten 
op de schaal 1:50000. Deze kaarten leggen oude bepalende structuren van de stad 
bloot, namelijk de geografische elementen die het gezicht van de omgeving en de 
stad hebben bepaald. Door een kaart die de relatie toont tussen de geomorfolgische 
structuur van het terrein en het gebruik van de bodem ontdekt hij een landschap met 
gebruikspatronen waarvan het nodig is de regels te kennen. Hij kijkt opnieuw naar de 
stad. 

1:5000 
Vervolgens zoemt Secchi in op de stad. Aan de hand van kaarten op de schaal 1 :5000 
probeert hij greep te krijgen op de eigenlijke stadsvorm en haar regels te leren kennen. 
Dit is het systeem van patronen gevormd door sociale en economische ingrepen die 
voortkomen uit de ambities van de samenleving op een gegeven ogenblik. Hij zoekt 
naar de complexiteit van de nederzettingsstructuur; verschillende typologieën op 
stedelijke schaal die afleesbaar zijn in het maaiveld, de geometrie van de parcellering, 
ontsluiting en de oriëntatie van de bebouwing. 

Schaal van de artefacten 
Tenslotte beschrijft Secchi het schaalniveau van de artefacten. Hij koppelt hier geen 
exacte schaal aan, wat in mijn ogen de vrijheid aangeeft die Secchi neemt voor het 
bepalen wat hij precies op deze schaal bekijkt. Volgens Taverne wordt hier bekeken 
hoe een nederzettingsprincipe zich in materiële zin heeft vertakt in infrastructuren en 
gebouwen. Hierbij hoort een analyse van de bouwmaterialen, constructiemethoden, 
typologie en ornamenten. Het gaat niet alleen om de betekenis binnen het gebouw 
maar vooral hoe deze factoren sprekend zijn voor de sociale en economische 
situaties waarbinnen over hun regels is nagedacht. Bij de analyse van gebouwen op 
dit niveau gaat het Secchi voornamelijk om de architectonische potenties. Zodat bij 
functieverschuiving gebruik kan worden gemaakt van wat voorhanden is. 



De gelaagde analyse die Secchi uitvoert aan de hand van schalen is vooral gedaan om 
te zoeken naar het hoe en waarom van de voordurende transformaties van de stad. 
Door deze benadering krijgt hij bijvoorbeeld inzicht waar het verband losraakt tussen 
het gebruik van de stad en de uitbeelding daarvan in gebouwen, hetgeen gebeurt bij 
de oude stadswerven. Door deze 'vuotis' ( openplekken in stadsplattegrond) in breder 
perspectief te zien, zoals hij doet met zijn analyse, komt hij tot een ruimtelijke strategie 
die recht doet aan zijn complexe structuur binnen de stad. Zo verbindt hij dit aan 
economische, sociale en historische processen en past dit beter in de oorspronkelijke 
structuur. 

Alhoewel Secchi tot op kleine schaal de stad analyseert gaat het hem voornamelijk om 
het maken van een goed gefundeerd structuurplan. Er zijn maar weinig voorbeelden 
te vinden waar Secchi zijn analyse gebruikt voor het daadwerkelijk ontwerpen van 
een gebouw. Hij kiest via zijn analyse om zijn structuurplannen te baseren op de 
langzame bewegingen van de stad, als een ruimtelijke mechaniek. Door zijn regels te 
doorgronden probeert hij deze dan zonodig opnieuw aan de praat te krijgen. 'Wanneer 
je een plan maakt voor een stad, dan moet dat plan een hele tijd mee kunnen en daarom 
moetje ideeën afstemmen op die elementen die het meest bestendig zijn.' (6, 7) 
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