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1. Aanleiding 

1.1 Ateliercyclus - Orie keer Amsterdam 

Een cartografische analyse van de stad Amsterdam 
en haar relatie met rivier de Amstel en het IJ heeft als 
grondslag gediend voor dit project. Met een atelier 
bestaande uit tien studenten onder begeleiding van 
prof.dr. Bernard Colenbrander, prof.dipl.ing. Christian 
Rapp en prof.dr.ir. Pieter van Wesemael zijn vele kaarten 
getekend die inzichtelijk maken hoe Amsterdam onder 
invloed van het water is gevormd in de afgelopen 
800 jaar. 'De Rede Van Amsterdam' is het laatste 
atelier in een cyclus van drie over deze Nederlandse 
metropool. ledere keer is een ander aspect van de stad 
als uitgangspunt genomen, waarlangs de historische 
ontwikkeling grafisch inzichtelijk is gemaakt. Afbeelding 
1-1 toont de onderzoeksgebieden van de drie ateliers 
met achtereenvolgens 'Atelier Dwarsdoorsnede' (groen), 
'Atelier Langsdoorsnede' (Rood) en 'Atelier De Rede van 
Amsterdam' (Blauw). 
De cyclus is dus gestart met 'Atelier Dwarsdoorsnede 
Amsterdam', welke de groeiringen vanaf de historische 
binnenstad tot en met de stadsuitbreidingen van na 
de Tweede Wereldoorlog hebben onderzocht. Daarna 
volgde 'Atelier Langsdoorsnede Amsterdam' die het 
gebied rondom de Singelgracht, die een soort breukzone 
in de stedelijke ontwikkeling vormt, als belangrijkste 
focus had. 'De Rede Van Amsterdam' is qua vorm op 
de kaart een uitzondering, omdat het hier over twee 
gebieden gaat die elkaar in de historie steeds op een 
andere manier ontmoeten. Gezamelijk vormen deze 
gebieden langs de Amstel en de zuidelijke oever van het 
IJ een soort T-vormig gebied waaraan verder zal worden 
gerefereerd als de 'T-zone'. (Afb. 1-2) 

1.2 De Rede van Amsterdam 

De keuze om de twee belangrijkste waterlopen van de 
stad als uitgangspunt te nemen voor een cartografische 
analyse, maakt dat je minder strikt kunt kijken naar een 
zuiver afgebakend gebied. lmmers, je beschouwt de stad 
die aan het water ligt en niet zozeer het water zelf. Tijdens 
de analyse is de T-zone dan ook diverse keren aangepast, 
temeer omdat er steeds nieuwe informatie werd 
gevonden die ook weer een rol gespeeld bleek te hebben 
in het ontwikkelingsproces van de stad. Uiteindelijk 
heeft het onderzoeksproject geleid tot een serie kaarten 
en tekeningen van regionale schaal (zoals polderkaarten, 
op schaal 1:25.000) tot aan een serie objecten (zoals het 
grachtenpand en het pakhuis, op schaal 1:50) als een 
typische vorm van watergerelateerde architectuur. Deze 
kaarten en tekeningen vertellen alles over de relatie 
van de waterstad ten aanzien van de bodemstructuur, 
inpolderingen, morfologie, programma en gebruik. Het 
geheel is middels een historische tijdlijn aan elkaar 
geknoopt, zodat relaties kunnen worden gelegd tussen 
de verschillende aspecten die de stad gevormd hebben 
op diverse niveaus; van sociaal-maatschappelijk en 
politiek tot zuiver technisch en bouwkundig. 

Met de opgedane kennis en vaardigheden ten aanzien 
van de stad en de cartografische representatie 
zijn vervolgens door de studenten tien individuele 
afstudeeropgaven geformuleerd en uitgewerkt. Dit 
verslag is het resultaat van een van die tien. 
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FABRIC HYBRIDS 

Afb. 3-1; Bron: http://www.essential-architecture.com/IMAGESZ/ 3herron.jpg, oktober 2010 
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Afb. 3-2; Bron: Fenton, J., Pamphlet Architecture - Hybrid Buildings, (1985) Princeton Architectural Press, San Francisco, pp 8 



3. lnleiding 

3.1 Stedelijke intensivering en hybride architectuur 

Op 2 december 2009 vond het symposium '24 uur in de 
stad' plaats op de Technische Universiteit in Eindhoven, 
georganiseerd door studievereniging 'VIA Stedebouw'. 
Het thema, 24-uurs steden, was bedacht vanuit de 
optiek dat veel ruimte in de stad gedurende een groat 
deel van het etmaal inactief is. De belangrijkste vraag van 
het symposium ging over de ruimtelijke transformatie 
die een stad ondergaat, wanneer alles 24 uur per 
dag wordt gebruikt. Dat is een redelijk stoutmoedige 
invalshoek, omdat het een soort utopisch beeld oproept 
van een perfecte machine die een maximale efficientie 
heeft zonder ruimte voor foutieve onderdelen of 
ongecontroleerde processen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het 'walking city project' van Ron Herron van 
Archigram voor de verplaatsbare stad. (Afb. 3-1) 
De vertaling van het thema naar de realiteit van de 
hedendaagse stad werd goed en vakkundig neergezet 
door de sprekers; bijvoorbeeld door Prof. Ir. Maurits de 
Hoag die zich veelvuldig met de thematiek van cycli in de 
stad bezighoudt. In zijn boek, Nieuwe Ritmes van de Stad 
warden voor Amsterdam een aantal stedelijke ritmes 
uitgezet tegen de tijd waarin ze plaatsvinden. Van het 
'Daily Urban System' (DUS) tot en met het 'Yearly Urban 
System' (YUS) wordt uiteengezet op welke manier de 
stad wordt gebruikt door verschillende leeftijdsgroepen 
en waar en op welke plek de stedelijke ruimte (te) 
zwaar onder druk komt te staan. De toegenomen 
complexiteit van het stedelijk leven waar De Hoag over 
spreekt in zijn boek1 noodzaakt volgens hem om het 
tradiotionele denken van de 'wijkgedachte' zoals de 
sociologen in de jaren '40 en 'SO deden, uit te breiden 
met andere ontwikkelingen die de stad leefbaar kunnen 
houden onder de stijgende druk: "Om toch een aanbod 
voor doorstarters, welgestelde ouderen en moderne 
stadsgezinnen te kunnen doen, zouden a/le kaarten gezet 
moeten warden op uitbreiding van de woningvoorraad 
en veel minder op sloop-nieuwbouw .. . Nag interessanter 
is te kijken welke mogelijkheden er voor intensivering zijn 
in bestaand stedelijk gebied ... ". Maar het gaat niet enkel 
over meer woongebouwen maken in de binnenstad, 
daarmee is namelijk bijna geen verdere intensivering 
meer te realiseren : "Daarbij gaat het om veel meer 
dan stenen stapelen . Amsterdam bleek in de afgelopen 
decennia een stad met een enorme aantrekkingskracht 
op basis van diversiteit. Allerlei activiteiten van 
uiteenlopende groepen stadsbewoners en gasten in 
verschillende gebruiksritmes overlappen en verrijken 
elkaar. Oat is een enorme kwaliteit en maakt de stad 
aantrekkelijk als vertigingsmilieu en als bestemming. 
Cruciaal is ruimte te blijven bieden voor ontwikkeling 
van nieuwe communities en voor interactie ... Hoe plan 
en faciliteer je diversiteit?". Er wordt hiermee duidelijk 

gemaakt dat bij nieuwe ontwerpopgaves volgens De 
Hoag gezorgd moet warden dat de gebouwde objecten 
op meerdere manieren iets toevoegen aan de stad. 
In het boek warden vervolgens een aantal aanbevelingen 
gedaan waarmee de stad beter zou kunnen functioneren 
op zowel de piekmomenten met de vele bezoekers, 
alsmede in het dagelijkse ritme van de eigen bewoners. 
Veelal gaan de aangedragen oplossingen over het 
nadenken in ketens en manieren van doorstroming 
van mensen in de stedelijke ruimte . Maar het boek 
houdt min of meer op bij de buitenkant van gebouwen, 
terwijl het juist oak interessant is om te zien wat voor 
mogelijkheid de bebouwing zelf heeft in het 'opnemen 
en verwerken' van gebruikers; de interne organisatie 
van de gebouwen komt dan onder de aandacht. Hierin 
zijn warenhuizen erg interessant om te bekijken. Met 
ongeveer 6,5 miljoen bezoekers per jaar is 'De Bijenkorf' 
aan het Damrak in Amsterdam een van de meest 
intensief gebruikte gebouwen van de stad. De impact 
van dit gebouw op zijn stedelijke omgeving is daarmee 
enorm te noemen. 
Uiteindelijk, als men de binnenstad beter wil laten 
functioneren en vooral intensiever wil kunnen gebruiken, 
komt het vanzelfsprekend neer op de aansluiting van het 
gebouw op de stad en andersom, waarbij het ontwerp 
van de gevel en in het bijzonder de plint van cruciaal 
belang zullen zijn . 
Op dit punt is het interessant om als ontwerpthema te 
kijken naar hybride architectuur, voor de organisatie van 
binnenstedelijke gebouwen die een hoge gebruikers
en omgevingsdruk kennen. Hierbij komen namelijk 
meerdere functies bij elkaar in een en hetzelfde gebouw. 
Joseph Fenton maakte in 1985 een pamflet over Hybrid 
Buildings2• Deze gebouwen hebben volgens hem als 
eigenschap dat ze niet te scharen zijn onder een zuivere 
typologie. Ze vormen eerder een anti-typologie. Het zijn 
gebouwen die verschillende functies herbergen, maar 
die door hun openbaarheid en inpassing in een (hoog) 
stedelijke omgeving oak iets extra's toevoegen aan het 
weefsel van de stad. Daarmee onderscheiden ze zich 
van zogenaamde multifunctionele gebouwen, zoals de 
grate winkelcentra langs de snelwegen buiten de stad. 
Hybride gebouwen warden qua oppervlakte gevormd 
door de beperkte ruimte van het stedelijke bouwblok 
en hun hoogte is vaak het resultaat van de zogenaamde 
'zoning ordinances', ofwel de wettelijke regelgeving. 
Ze zijn ontstaan in een periode van technologische 
vooruitgang. Staalstructuren maakten het mogelijk om 
hoger te bouwen en liften en roltrappen zorgden ervoor 
dat de hogere verdiepingen gemakkelijker bereikbaar 
werden. Na de economische crisis van 1929, waarbij 
praktisch alle nieuwbouw stagneerde, is onder invloed 

van de 'CIAM' (Congres lnternationaux d'Architecture 
Moderne) een sterke functiescheiding doorgevoerd 
in de architectuur en stedenbouwkunde. Dit heeft als 
gevolg gehad dat een tijd lang geen hybride gebouwen 
meer zijn verschenen . Het heeft vervolgens tot het 
midden van de jaren '80 geduurd totdat er weer nieuwe 
voorbeelden van hybride gebouwen zijn verschenen. 

Hybriditeit als genetisch concept dateertvolgens Kenneth 
L. Kaplan al uit de tijd van Aristoteles3 (384-322 voor 
Christus).Hij zag de oorsprong van bepaalde diersoorten 
als het resultaat van spontane kruisbestuiving. Zo 
zouden de kameel en het luipaard samen hebben geleid 
tot de giraffe en is een kameel gecombineerd met een 
mus de oorzaak voor het ontstaan van de struisvogel. 
Maar pas in de 18e en 19e eeuw is er echt meer bekend 
geworden over deze genetische processen. Er zijn toen 
onderzoeken uitgevoerd metals doel om sterkere dieren 
en plantensoorten te creeren, die resistenter zouden zijn 
tegen veel voorkomende ziektes. 
Kaplan maakt vervolgens de parrallel met 
gebouwen die oak een soort kruisbestuiving hebben 
ondergaan om tot hybride architectuur te komen. 
Gemeenschappelijk bij alle hybride gebouwen is dat 
hun totale verschijningsvorm, of de nadruk nou ligt 
op functionaliteit, stedenbouwkundige kwaliteit of 
esthetiek, meer is dan a Ileen het resultaatvan de optelling 
van hun individuele onderdelen. Maar er is volgens hem 
oak, net als bij biologische kruisbestuiving, het gevaar 
van steriliteit wanneer de gekruiste genen te verwant 
aan elkaar zijn . Dat geeft een onwenselijke uitkomst van 
het proces en dat heeft in de architectuur geleidt tot 
de grate, kale bouwdozen die totaal geen verrijking zijn 
voor het landschap, noch voor de binnenstad. 

Fenton classificeert in zijn pamflet op basis van uiterlijke 
verschijningsvorm, drie verschillende categorieen van 
hybride gebouwen die voorkomen in Amerikaanse 
steden. Dit zijn de zogenaamde Fabric Hybrids, Graft 
Hybrids en de Monolith Hybrids. (Afb. 3-2) 

Fabric Hybrids 
Deze vorm van hybride gebouwen stelt de totale 
verschijningsvorm voorop om vervolgens de functionele 
verscheidenheid in te passen zonder concessies te 
doen aan het totaalbeeld. Het is een type architectuur 
die zich conformeert aan de omgeving qua rooilijnen, 
gevelmateriaal en hoogte . Onderscheid tussen 
verschillende functies kan warden getoond in de 
proportionering van ramen en verdiepingshoogtes, 
zonder het totale beeld van de gevel uit het oog, te 
verliezen. Over het algemeen kunnen Fabric Hybrids, 

ondanks hun soms wat kleurloze en weinig spectaculaire 
voorkomen, toch behoorlijk innovatieve programma's 
herbergen. 

Graft Hybrids 
Gebouwen van het type Graft Hybrids zijn het best te 
herkennen aan hun heldere programmatische expressie, 
veelal door simpele bouwvolumes aan elkaar te 
smeden. Ze zijn vaak het resultaat van uitbreidingen en 
verbouwingen van bestaande volumes, die onder invloed 
van de technologische vooruitgang aan het begin van de 
20e eeuw werden uitgebreid. Deze hybride gebouwen 
leveren de meest verrassende combinaties van functies 
op, zoals een dam met een aquariumrestaurant in 
Chicago, Illinois. Andersom zijn er oak architecten die 
deze manier van expressie gebruiken om te suggereren 
dat gebouwen bestaan uit meerdere delen, zoals veel 
voorkomt bij de stroming van het deconstructivisme. 

Monolith Hybrids 
Deze gebouwen, die door hun schaal vaak als 
monumentaal warden beschouwd, zijn onafscheidelijk 
verbonden met de industriele stad van de twintigste 
eeuw. Hun sterke symbolische waarde maakt dat ze zo'n 
enorme invloed hebben op het aanzien van de stad, dat 
die de optelling van het program ma simpelweg overstijgt. 
Ze vormen een encyclopedie aan binnenstedelijk leven, 
verzameld binnen een bouwblok, een zogenaamde stad 
binnen een stad . Echter, het is belangrijk om deze niet 
te verwarren met de zogenaamde 'Sociale Condensator' 
zoals het Unite d'Habitation van Le Corbusier4 . Hier 
zijn de faciliteiten van het gebouw enkel en alleen 
toegankelijk voor de eigen bewoners en eventueel 
genodigde bezoekers, terwijl de Monolith Hybrids juist 
de omgeving toelaten in hun gebouw. 

1 De Hoag, M., Nieuwe Ritmes van de Stad-Metropoolvorming 
in Amsterdam, (2009) THOTH, Bussum, pp 79 
2 Fenton, J., Pamphlet Architecture - Hybrid Buildings, (1985) 
Princeton Architectural Press, San Francisco 
3 Ibid, pp 4 
• Per, A.F. en Mozas, J., Hybrids Ill - Residential hybrids, A+ T 
edition 33-34, (2009) a+t ediciones, Vitoria-Gasteiz (Spanje), 
pp 5 - 13 
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Afb. 3-3; situatiekaart Nieuwmarktbuurt, omkaderd Is het bouwblok tussen de St. Antonlesbreestraat en Dijkstraat, bron: http:/ / mops.google.nl, oktober 2010 
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De paging die wordt gedaan om gebouwen te 
kwalificeren wat betreft hun inbedding in de stad 
wordt eigenlijk het meest helder bij het onderscheid 
tussen de Fabric Hybrids en de Monolith Hybrids. Het 
verschil dat er tussen deze twee categorieen bestaat, is 
namelijk de schaal. De Fabric Hybrid is ingebed in- en 
bestaat daarbij ook uit onderdelen die toebehoren aan 
het stedelijk weefsel. De Monolith Hybrid overstijgt 
het weefsel juist. Deze categorie komt in het boek 
'Delirious New York' van Rem Koolhaas terug in wat hij 
noemt een 'monoliet'5

, waarbij hij stelt dat er boven 
een bepaalde grootte van gebouwen een discrepantie 
onstaat tussen de binnenkant en de buitenkant. In een 
monoliet kan het dagelijks leven met al zijn diversiteit 
middels gevelarchitectuur verborgen blijven voor de 
buitenwereld. Als voorbeeld warden hier de talrijke 
wolkenkrabbers in het centrum van Manhattan genoemd 
die vaak een veel diverser programma hebben dan wat 
er vanaf de buitenkant kan warden gezien. 

Het nadeel van het pamflet van Fenton is dat er vooral 
naar de programmatische verdeling wordt gekeken in 
combinatie met de verschijningsvorm en niet zozeer 
naar de ruimtelijke organisatie. Daarnaast liggen de 
gekozen voorbeelden allemaal in Amerikaanse steden. 
Om deze analyse te kunnen gebruiken, moet er daarom 
eigenlijk een vertaling komen naar de Amsterdamse 
context. Desalniettemin vormt de classificatie in drie 
categorieen zeker een houvast voor het herkennen van 
hybride gebouwen en hybride architectuur. 

Een goede definitie voor hybride ruimte wordt 
uiteindelijk niet gegeven, maar afgeleidt uit het pamflet 
is dit begrip als volgt op te vatten: hybride ruimte in 
de architectuur ontstaat door een samensmelting 
van meerdere functies die gebruik maken van een 
en dezelfde ruimte, zonder dot deze daarvoor fysieke 
transformaties hoeft te ondergaan om dit gebruik te 
faciliteren. Het concept van hybride architectuur maakt 
dus dat meerdere functies en gebruikers samenkomen 
in een gebouw wat ruimtebesparing kan betekenen. Als 
dit wordt gecombineerd met een goede aansluiting op 
de stedelijke omgeving ontstaat een gebouw dat enorm 
intensief kan warden gebruikt. 

3.2 Onderzoeksvragen 

Om voor Amsterdam de mogelijkheden van hybride 
architectuur als ontwerpconcept te analyseren dient 
als eerste een geschikte locatie te warden gevonden, 
alwaar de aansluiting van de stad op de bebouwing en 
andersom momenteel duidelijk te wensen over laat. 
Deze is middels een verkenningstocht door de stad 
gevonden random de Nieuwmarkt buurt, ten zuiden 
van de Waag (de voormalige Sint Antoniespoort), in het 
verlengde van de Gelderse Kade. Hierbij wordt in het 
bijzonder gelet op het blok tussen de Dijkstraat en de 
Sint Antoniesbreestraat. (Afb. 3-3) 
Om de interne ruimtelijke organisatie en de wisselwerking 
met de omgeving van een intensief gebruikte 
gebouwtypologie in beeld te kunnen brengen, is gekeken 
naar de architectonische ontwikkeling van warenhuizen 
in West-Europa en in het bijzonder in Nederland. 
Het doel is om uiteindelijk een hybride woongebouw 
te kunnen uitwerken, waarbij intensivering van de 
bestaande locatie mogelijk wordt door een optimale 
ruimtelijke samenwerking tussen de bebouwing en de 
omgeving. Bij dit tweedelige onderzoek zijn de volgende 
onderzoeksvragen opgesteld: 

Met betrekking tot warenhuizen 

1. Welke ontwikkeling hebben warenhuizen vanaf het 
eind van de 19° eeuw tot en met nu doorgemaakt in 
architectonische expressie en sociaalmaatschappelijk 
opzicht? 

2. Op we Ike manier heeft het ruimtelijk functioneren van 
warenhuizen zich hierbij ontwikkeld? 

3. Met behulp van welke methode kan het ruimtelijke 
functioneren van deze gebouwen warden toegepast op 
het intensiveren van een stedelijke omgeving? 

Met betrekking tot de Nieuwmarkt 

4. Op welke manier is op de locatie aan de Nieuwmarkt 
verdere intensivering van de bebouwde omgeving 
mogelijk? 

5. Wat zijn de fysieke onderlagen van deze bewuste 
locatie en hoe zijn deze tot stand gekomen? 

6. Welke huidige ruimtelijke condities zijn er geldend en 
waar liggen de knelpunten in het ruimtelijk functioneren? 

7. Welke programmatische aspecten kunnen bijdragen 
aan een verdere intensivering van de locatie? 

5 Koolhaas, R., Delirious New York, (herdruk, 1994) The 
Monacelli Press, New York, pp 100 
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4. Onderzoeksopgave 



Afb. 4-1; Bron : Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur fiir den Handel, (1996) Birkhauser, Ba sel, pp 16 

Afb. 4-3; Ibid, pp 38 Afb. 4-4; Bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Koenigsalle-3.JPG, maart 2010 
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4.1 Warenhuisonderzoek 

4.1.1 Onderzoeksopzet warenhuisarchitectuur 

De ontwikkeling van warenhuizen op zowel 
architectonisch als op sociaalmaatschappelijk vlak, is 
langs twee wegen in beeld gebracht. Enerzijds door de 
beschikbare literatuur over deze typologie te bestuderen 
en anderzijds een aantal ruimtelijke kenmerken op 
elementenniveau te onderzoeken. Deze zijn vervolgens 
chronologisch geordend om verbanden en overgangen 
tussen verschillende periodes te vinden. De onderzochte 
elementen bestaan uit: etalages, gevelaanzichten, vloer
wand configuraties en wand-dak configuraties. 
Het warenhuis als autonome typologie is volgens het 
onderzoek op te delen in grofweg vier generaties, op 
basis van overgangen in de sociaalmaatschappelijke 
context waarin zij zich bevinden. Er wordt telkens 
gereflecteerd naar de positie van de warenhuizen 
in de binnensteden van vier West-Europese landen, 
te weten: Duitsland, Frankrijk, Engeland en in het 
bijzonder Nederland. Een indeling op basis van zuiver 
architectonische stijlen (zoals beschreven in het werk 
van Dion Kooijman1

), wat misschien meer voor de hand 
zou liggen, is voor dit onderzoek verwarrend om twee 
redenen: enerzijds is gebleken dat de toepassing van 
architectonische stijlen bij waren_huizen vaak niet op een 
zuivere manier gebeurd, anderzijds is de bijbehorende 
analyse van de ruimtelijke elementen op een abstracter 
niveau gedaan, los van echte stijlkenmerken. 
De beschouwde warenhuizen zijn geselecteerd op 
basis van het kenmerk dat zij volledig individueel 
functionerende gebouwen betreffen, die niet een 
onderdeel zijn van een groter winkelcomplex. Om de 
typologie zo zuiver mogelijk te houden, is het daarbij van 
belang dat de gebouwen van oorsprong bedoeld zijn als 
warenhuis en niet het resultaat van een verbouwing zijn 
van een al reeds bestaand gebouw. 

4.1.2 Eerste generatie warenhuizen{l869 - 1919) 

Karl Friedrich Schinkel maakte in 1827 het eerste 
ontwerp voor een serie winkeleenheden, gecombineerd 
met woningen op de hogere verdiepingen, onder een 
dak. Het gebouw had een U-vormige plattegrond en 
ontsloot alle winkels middels een lange centrale gang. 
Dit was het eerste voorbeeld van een gebouw waarbij op 
een nieuwe manier werd nagedacht over de organisatie 
van winkels en het verhandelen van goederen op een 
grotere schaal als tot dan toe gebruikelijk. Het ontwerp, 
'Kaufhaus Unter den Linden' (Berlijn, Afb. 4-1) is nooit 
gebouwd en het duurde uiteindelijk tot 1869 voordat 
het eerste echte warenhuis verscheen. Dat is 'Au Bon 
Marche' in Parijs geworden en het is ontworpen door 
Alexandre Laplanche en later uitgebreid door Charles 
Boileau en Gustave Eiffel. (Afb. 4-2) Het verschijnen 
van winkelgebouwen van deze omvang had alles te 
maken met de industriele revolutie, waarbij steeds 
grotere voorraden goederen konden worden geleverd 
en dus verhandeld. De winkeliers speelden slim in op 
dit toenemende aanbod en kochten grotere partijen, 
om deze met geringere winst dan in de kleinschalige 
detailhandel gebruikelijk was weer te verkopen. 

De eerste voorbeelden van warenhuisarchitectuur 
waren veelal eclectisch van aard met vaak paleisachtige 
kenmerken, zoals bij Au Bon Marche. Het eclectische 
van dit Franse warenhuis is deels te verklaren door een 
samenwerking tussen architecten en constructeurs, die 
beiden een eigen doel nastreefden bij het ontwerp. Aan 
de ene kant was er de behoefte om de consument en 
de concurrerende winkeliers te imponeren door met 
veel grandeur de fac;ades te ontwerpen. Het streven was 
om zowel de geest alsmede de zintuigen van mensen te 
verleiden, om zodoende meer klanten te lokken naar 
deze winkelpaleizen en meerte kunnen verkopen. Aan de 
andere kant was er de enorme invloed van allerlei nieuwe 
technologische en bouwkundige mogelijkheden ten tijde 
van de industriele revolutie. Constructeurs wilden maar 
wat graag hun nieuwe technieken uitproberen, iets wat 
Alexander Laplanche als architect zeker toejuichte. Dit 
heeft geresulteerd in twee architecturen in een gebouw: 
het stalen moderne framewerk van de constructeurs 
en de stenen, zelfdragende gevel van de architect. De 
twee architecturen hebben vooral de doelmatigheid 
van de plattegrond als overeenkomstig streven. 
Strikte toepassing van stijlkenmerken zijn hierbij van 
ondergeschikt belang. Zo is het dus mogelijk geworden 
om lonische en Korinthische kapitelen te laten rusten op 
ijzeren kolommen en tegelijk details uit de Renaissance 
stijl in een gebouw te gebruiken. Maar dat is slechts een 
dee! van de verklaring. Vee! warenhuizen zijn namelijk 
ontstaan uit familiebedrijven die door schaalvergroting 

van de handel gingen uitbreiden. Hun bestaande 
winkels waren vaak gevestigd in grote binnenstedelijke 
woonwinkelpanden, waarbij de eerste twee 
verdiepingen waren ingericht als commerciele ru imtes. 
De bovenverdiepingen bestonden veelal uit woningen. 
De tweedeling van deze panden is vaak het gevolg van 
verbouwingen van de onderste twee vloeren, waarbij 
de traditionele woninggevels werden opengebroken om 
er grote eta I ages van te ma ken. De hogere verdiepingen 
bleven hun bestaande gevel dan vaak houden. De 
nieuwe typologie van het warenhuis was in het begin 
een afspiegeling van deze tweedelige, horizontale 
verordening, temeer omdat op de bovenverdiepingen en 
direct onder het dak kleine kamers waren ingericht voor 
bedienden om te slapen. In die tijd was het gebruikelijk 
dat de werknemers woonden boven het warenhuis en er 
dus ook al hun maaltijden nuttigden. 

In 1907 schrijft Alfred Wiener in zijn boek 'Das Warenhaus 
Kauf-, Geschiifts-, Biiro-Haus'2 dat interieur en exterieur 
openheid moeten geven over de doelmatige functie 
van het gebouw . Dat is een uitspraak die in lijn ligt met 
de meeste voorbeelden uit die periode. Vaak wordt 
ontworpen vanuit een conservatieve hoofdstructuur 
met een centrale ingang en gedecoreerde accenten 
op de hoeken van de gebouwen. Binnen de stedelijke 
structuur van de Hausmann Boulevard in Parijs worden 
deze hoekaccenten gebruikt om consumentenstromen 
te be'lnvloeden, door bijvoorbeeld het toepassen 
van arcades over de trottoirs. (Afb. 4-3) De hoeken 
benadrukken daarbij meteen de vormen van het 
bouwblok. 
In Duitsland gaat men terughoudender om met de 
expressie in de gevel. De grote gebaren schikken zich 
wat onopvallender in het weefsel van de stad. Het 
Gotische principe van 'verbrokkeling', waarbij alles van 
groot naar klein wordt opgedeeld, maakt plaats voor 
de Renaissance architectuur van gelaagdheid, welke 
meteen onder invloed staat van een functionalisme. 
(Afb. 4-4) 
Warenhuis Harrod's in Engeland heefttwee verdiepingen 
die duidelijk fungeren als een basis voor een afwijkende 
bovenbouw, wat de horizontale gelaagdheid benadrukt. 
Een ander voorbeeld, de winkel van Selfridge's, bestaat 
eveneens uit een volledig bouwblok. (Afb 4-5) De gevel 
is opgebouwd uit steen met gedecoreerde kolommen 
waarachter zich, ongeveer een halve meter verdiept, 
een slank profiel van gietijzeren kozijnen met grote 
ramen bevindt. Ook hier is de horizontale gelaagdheid 
goed te lezen. De kolommen op de begane grond zijn 
vierkant met een zware architraaf. Daarboven beginnen 
de lonische zuilen die over meerdere verdiepingen los 

lijken te staan van de gietijzeren gevelkozijnen. 

Het belangrijkste Nederlandse warenhuis van enige 
omvang uit deze periode betreft Magazijn De Bijenkorf 
aan het Damrak in Amsterdam uit 1915, ontworpen door 
Jacobus van Straaten (zie verderop voor tekeningen). 
Deze bestaat uit een driedelige horizontaal gelaagde 
gevel van steen met een vertikaal raampatroon met 
accenten op de hoeken. Qua hoofdvorm lijkt deze het 
meest op de Franse voorbeelden, maar het ontbreken 
van de arcades, het hoge hellende dak en de vertica liteit 
in het ritme van de gevelramen wijzen op inspiratie op 
het ontwerp uit 1907 van Joseph Maria Olbrich voor 
Tietz (tegenwoordig Kaufhof) in Dusseldorf. Een ander 
voorbeeld is het warenhuis van Vroom & Dreesmann 
aan de Kalverstraat uit 1910, ontworpen door Franc;ois 
Marie Joseph Caron. (Afb. 4-6) Dit inmiddels bijna geheel 
verdwenen warenhuis is gebouwd met kenmerken van 
de Art Nouveau, welke typisch zijn voor het werk van 
Caron3

. 

De architectuur van deze eerste generatie warenhuizen 
sloot niet zozeer aan bij de tijdgeest met betrekking tot 
het stijlmotief. De expressie van deze gebouwen kwam 
voort uit een zoektocht naar een functionele vorm, 
gecombineerd met een imponerende verschijn ing. Deze 
kon zich zowel conformeren als juist sterk afzetten tegen 
de heersende mode in de architectuur. 

1 Kooijman, D., Machine en theater - ontwerpconcepten van 
winke/gebouwen,(1999) 010, Rotterdam, pp 66 
2 Chung, C.J. en Koolhaas, R., The Harvard Design School Guide 
to Shopping, (2002) Taschen, Keulen 
3 Van Rossem, V. , www.amsterdamsebinnenstad.nl/ binnens
tad/ 237.htm/, (2009) Amsterdam 
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Afbeelding 4-7: Gevelaanzicht "Magazijn de Bijenkorf", Amsterdam 1910, Schaal 1-400 
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Magazijn de Bijenkorf 1910 - B.A. Lubbers en J. van 
Straaten 
Het oorspronkelijke gebouw van Magazijn de Bijenkorf 
aan het Damrak in Amsterdam is ontworpen in 1910 en 
uiteindelijk voltooid in 1915. Waar in eerste instantie de 
architect Jacobus van Straaten was aangesteld om de 
winkel aan de Nieuwendijk uit te breiden, werd besloten 
tot volledige nieuwbouw aan het Damrak, waarbij hij 
moest samenwerken met de architect B.A. Lubbers. Na 
onenigheid met de directie werd uiteindelijk besloten 
dat het gebouw verder werd afgemaakt door Lubbers, 
die in 1935 een gerechtelijke procedure won waardoor 
hij het volledige ontwerp van dit warenhuis mocht 
opeisen. 
Het gebouw is meerdere malen aangepast, de eerste keer 
al in 1935 door de architect D. Brouwer, die het warenhuis 
uitbreidde naar de Warmoestraat . In 1970 werd besloten 
dat De Bijenkorf een in zichzelf gekeerde cocon moest 
zijn met als gevolg dat alle ramen geblindeerd werden 
en er kasten voor de etalages werden geplaatst. In 2005 
is het interieur opnieuw aangepast en gemoderniseerd 
door de architect Kees Rijnboutt, die de openheid en 
transparantie weer terug heeft gebracht in het gebouw. 
Daarbij werd het winkeloppervlak uitgebreid van 17.000 
naar 20.000 m2

• 

Het warenhuis is gemaakt van een (destijds modern) 
betonskelet in een neostijl architectuur. De gevels zijn 
traditioneel vormgegeven in natuursteen en de geleding 
in de gevel is gemaakt met lisenen. Er is een duidelijke 
horizontale driedeling af te lezen, waarbij ieder deel 
steeds rust op een sokkel of basement. Op zowel de 
hoeken als boven de centrale entree wordt de gevel 
afgemaakt met ova le frontons. Boven de centrale entree 
bevindt zich zelfs nog een toren met een in het ontwerp 
uienvormige koepel. Deze is uiteindelijk iets hoekiger 
uitgevoerd. 

De oorspronkelijke plattegronden (Afb. 4-10 t/m 4-12} 
bestaan uit een langgerekt volume van ongeveer 
125x25 meter met kleine verspringingen aan beide 
uiteinden van de voorgevel en drie gelijkmatig verdeelde 
lichthoven. De constructie bestaat uit een grid van 
ongeveer 4,8 meter over de lengte van het gebouw en 
8 meter in diepte. In totaal bevinden zich op de begane 

' grond zeven ingangen, waarvan vijf in de voorgevel en 
twee in de kopgevels. Dit is later gereduceerd tot drie 

' ingangen, waarvan de hoofdingang drie stramienen 
breed is en met een extra portaal met draaideuren is 

1 uitgevoerd. Direct tegenover de centrale entree ligt 
een dubbel trappenhuis met in totaal vier liften. Twee 

1 andere trappenhuizen zijn bedoeld voor personeel 
en liggen in de hoeken aan de achterzijde van het 

1 gebouw. De tneeste verdiepingen zijn vrij indeelbaar 

en de verdiepingshoogte neemt af naar boven toe. 
Alleen de bovenste verdiepingen zijn anders ingedeeld. 
Op afbeelding 4-12 is te zien dat de ruimtes werden 
opgedeeld om aparte werkateliers te creeren. Destijds 
was het gebruikelijk om specialistische afdelingen te 
maken waarb ij ook iedere afdeling eigen bediendes en 
leidinggevenden had. Zo valt op de hogere verdiepingen 
op dat er aan de rechterzijde een afgescheiden ruimte 
zit, dit was de speciale tapijtenafdeling. Bovendien zaten 
op de bovenste etages ook de voorzieningen voor het 
personeel, maar op de originele plattegronden waren 
geen slaapruimtes ingetekend. 

In de getekende doorsnede op afbeelding 4-13 is te zien 
dat er ook een centrale trap is ontworpen pal onder 
een van de lichthoven. Deze was echter op de originele 
plattegronden niet meer terug te vinden en is als zodanig 
ook niet meer uitgevoerd. Toch is deze wel nog zo 
getekend om de mogelijke ruimtelijke werking van deze 
compilatie te tonen . Dit is bovendien gedaan omdat 
eenzelfde opstelling wel wordt gebruikt tegenover de 
centrale entree, maar dan gecombineerd met liften. 

Afbeelding 4-8 : Gevelaanzicht "Magazijn de Bijenkorf", Amsterdam, Bron: mops.google.nl, oktober 2010 

Afbeelding 4-9: Si tuatiekaart (an no 2010), De Bijenkorf Amsterdam, geen bouwkundige school 
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Afbeelding 4-10 en 4-11: Plattegrond Begane grand (boven) en Eerste verdieping (onder) "Magazijn de Bijenkorf", Amsterdam 1910, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-12: Plattegrond Derde verdieping "Magazijn de Bijenkorf", Amsterdam 1910, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-13 : Doorsnede " Magazijn de Bijenkorf", Amsterdam 1910, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-14: Gevelaanzichten eerste generatie warenhuizen, Schaal 1-300 

Afbeelding 4-15: Ruimtelijke elementen eerste generatie warenhuizen; dak (beneden), verdieping (midden), plint (beneden), Schaal 1-200 



Gevels en elementen 

De gevelfragmenten (Afb. 4-14) en de ruimtelijke 
elementen daaronder (Afb. 4-15) geven een abstracte 
indruk van de onderdelen waaruit de eerste generatie 
warenhuizen waren opgebouwd. De elementen zijn op 
meerdere manieren aan elkaar te koppelen, waardoor 
verschillende composities van gevels ontstaan. Dit 
geldt ook voor de geveldelen en elementen van andere 
generaties, die verderop in het onderzoek te vinden zijn. 

Bij de gevels van de eerste generatie ligt de nadruk op 
een vertikale verordening, met een opdeling in een 
vaste breedte door kolommen. Hierdoor ontstaat een 
zekere repetitie die over de volledige hoogte van de 
gevel doorloopt. Er is een al een duidelijk onderscheid 
te maken tussen het aanzicht van de plint en de 
verdiepingen. 
Zoals al eerder geschreven worden de plinten van de 
gebouwen voorzien van zo groot mogelijke glasvlakken 
om als etalage te kunnen dienen. De ramen liggen 
verdiept ten opzichte van het gevelvlak, waardoor er 
afzonderlijke etalages onstaan. In een aantal gevallen 
wordt het glas zo diep terug gelegd dater een beschutte 
ruimte ontstaat. 
De verdiepingen erboven zijn door de dragende 
gevelconstructie ook steeds onderbroken door 
kolommen. Kunstlicht is nog onvoldoende ontwikkeld om 
alles goed te kunnen zien. Om daarom zoveel mogelijk 
daglicht binnen te laten en toch genoeg goederen 
te kunnen uitstallen, zijn de ramen groot en worden 
de goederen laag gestapeld in smalle gangpaden. De 
verdiepingen onder het dak worden niet altijd door 
het warenhuis als verkoopvloer gebruikt. Waar dit wel 
gebeurd, maakt de schuine constructie deze inefficient 
doordat goederen niet tot aan de gevel kunnen worden 
uitgestald . 

Pagina 23 



Afb. 4-16; Bron: beeldbank.amsterdam.nl, oktober 2010, Amsterdam Afb. 4-17; Bron: Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur fur den Handel, (1996) Birkhauser, Basel, pp xx 

Afb. 4-18; Bron: Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur fUr den Handel, (1996) Birkhauser, Basel, pp xx Afb. 4-19; Bron: maps.goog/e.fr, augustus 2010 
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4.1.3 Tweede generatie warenhuizen {1920 - 1949) 

Na de Eerste Wereldoorlog groeiden veel 
warenhuisondernemingen verder door tot grate 
concerns met meerdere vestigingen. In Nederland 
waren dat bijvoorbeeld een aantal vestigingen 
van Vroom en Dreesmann, onder toezicht van de 

· Amsterdamse huisarchitect Jan Kuyt (1884 - 1944), die 
er een zakelijke expressionistische stijl op na hield. Oat 
dit geen zuivere stijl was maakte voor het grate publiek 
niet uit; zijn gebouwen werden erg gewaardeerd. Hij 
mengde namelijk de elementen van de Amsterdamse 
school met Art Deco en de Nieuwe Zakelijkheid tot 
zijn eigen idioom 1

. Een ander bekend voorbeeld van 
een Nederlands warenhuis, is het inmiddels niet meer 

· bestaande pand van Magazijn De Bijenkorf van Willem 
Marinus Dudak aan de Schiedamse Vest in Rotterdam 

· (zie verderop voor uitgebreide beschrijving). 

· In Duitsland is een gelijke omslag naar een veel 
zakelijkere stijl van bouwen te zien. Sommige gebouwen 

' kennen nag een duidelijke vertikale verordening in de 
gevel, die een soort gigantische uitdrukking geeft als 

1 symbolische weergave van de economische kracht van 
het bedrijf. Dit is onder andere het geval bij het gebouw 

' van de firma Karstadt van Philipp Schaefer (Berlijn, Afb. 
4-17). Maar snel genoeg warden oak hier de gevels 

1 veel horizontaler georienteerd, zoals bij het Mossehaus 
van Erich Mendelsohn en Richard Neutra (Afb. 4-18, 

1 eveneens Berlijn). 
De ontwikkeling van de Franse warenhuisconcerns wordt 

' vooral gekenmerkt door de crisis en de noodzaak om te 
investeren in eenheidsprijsondernemingen. De expansie 

' ligt dan oak vooral in het openen van filialen die in de 
economische laagconjunctuur het lagere segment van 

1 de goederen verkopen. Qua architectuur is alleen de 
Galeries Lafayette in Nice interessant. {Afb 4-19) Het 

1 betreft hier twee gebouwen aan weerszijde van de straat 
met vier lagen en een schuin dak, een gestucte gevel en 

1 kleine raamopeningen die passen bij het mediterrane 
klimaat. De vestiging die werd gebouwd in Montpellier 

1 in 1926 is onderdeel van een grater winkelcentrum en 
daardoor niet als zuiver warenhuistype te beschouwen. 

I 

Over de gehele lijn valt te zien dat in deze periode de 
1 aandacht voor de klant rationaliseerde. De intrede van 

de roltrap werd neergezet als symbool voor efficient 
1 winkelen, waardoor de consument voorop werd gesteld. 

Subject (de consument) en object (het gebouw en 
1 assortiment) wisselen als het ware van plaats door de 

toenemende druk van de bedrijfskunde2
• Veelal werden 

1 de verkoopoppervlaktes gemaximaliseerd met de 
sluiting van de lichthoven als gevolg. Dit werd mogelijk 

1 door de toegenomen kwaliteit van elektrische verlichting 

en ventilatie, waardoor de functie van de lichthoven 
op technisch vlak verloren ging. Het theatrale van de 
kathedralen (zoals beschreven door Emile Zola 3

) uit de 
eerste generatie is nu overgenomen door de moderne 
efficientie van de verkoopmachine. 

1 Auteur onbekend, www.architectuurcentrumtwente.nl/pdf/ 
expositiejankuyt.pdf, (april 2010) Enschede 
2 Kooijman, D., Machine en theater - ontwerpconcepten van 
winkelgebouwen, (1999) 010, Rotterdam, pp 67 
3 Zola, E., In het paradijs van de vrouw, (le druk 1883/7e druk 
2009) L.J. Veen Klassiek, Amsterdam, pp 248 
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Afbeelding 4-20: Gevelaanzicht "Magazijn de Bijenkorf", Rotterdam 1930, Schaal 1-400 
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Magazijn de Bijenkorf 1930 - Willem Marinus Dudok 

Dudok, een beroemd Rijksbouwmeester, was ook een 
architect van de Nieuwe Zakelijkheid en zijn filiaal voor 
De Bijenkorf vertoont een opmerkelijke overeenkomst 
met het werk van de eerdergenoemde Jan Kuyt voor 
de V&D, in zowel Amsterdam (Afb. 4-16} als Utrecht. 
Deze overeenkomst betreft de toepassing van een lange 
horizontale raampartij in de gevel, die over meerdere 
verdiepingen naar voren toe is gelegen. Dit element 
wordt door beide architecten gebruikt. Deze horizontale 
ramen zijn een typisch voorbeeld van de rationele manier 
van denken over winkelen door een zo groot mogelijke 
daglichttoetreding te genereren. Daarnaast is het door 
deze toepassing eveneens mogelijk om de ruimte vrij in 
te delen, geheel tot aan de gevel, wat destijds een eis 
was van de opdrachtgever. Hoeveel kasten en stellages 
er werden geplaatst was niet bekend, waarschijnlijk 
dat Dudok daarom heeft besloten om dit deel dan 
maar geheel van glas te maken. De kasten waarop de 
goederen werden uitgestald waren hierop aangepast, 
:zodat van buiten niet a Ileen maar lelijke achterkanten te 
zien zouden zijn. 
Het voornaamste uitgangspunt van dit warenhuis met 
een grondvlak van 110x44 meter waaraan de architect 
zich moest conformeren, is om de bezoekers zo 
onopgemerkt mogelijk langs zoveel mogelijk waren te 
laten !open. Ofwel: grote overzichtelijke verkoopruimtes 
die toch enigszins gescheiden en verschillend van 
sfeer zijn met het oog op de uiteenlopende typen 
van bezoekers. Dudok past de entrees verscholen 
toe, tussen de dubbele rij etalagekasten waardoor 
de bezoekers zonder het gebouw binnen te hoeven 

' treden al kunnen zien wat er kan worden gekocht. De 
trappen zijn zo georganiseerd dat de bezoekers deze als 

' vanzelf tegenkomen en een natuurlijke beweging naar 
de hogere verdiepingen kunnen maken. Door ze daarbij 

' aan de uiteinden van de vloeren te plaatsen, wordt 
bereikt dat men de hele vloer dient te doorkruisen om 

1 bij de andere trap aan te komen. Daarbij is de bovenste 
verdieping ingericht met een aantal functies die ervoor 

1 zorgen dat mensen vanzelf het warenhuis in verticale zin 
willen doorkruisen. Op de bovenste verdiepingen liggen 

1 namelijk een dames- en herenkapsalon, een lunchroom 
met gratis soda-bar en een expositieruimte voor kunst . 

I Het dak kan ook worden gebruikt om te lunchen, 
daarvoor is een speciale daktuin ingericht. 

I Het typerende van dit voorbeeld is de enorme rust 
die het uitstraalt. Dat was voor veel mensen een 

I verademing ten opzichte van de bonte chaos van de 
eerdere warenhuizen, hoewel anderen dat aspect juist 

I weer wel konden waarderen. Een goed voorbeeld van 
die rust is het lichthof dat volledig vrij van circulerend 

I verkeer wordt gelaten. (Afb. 4-22) 

Afb. 4-21 en 4-22; Bron: Miellet, R., Winkelen in wee/de, (2001) Walburg Pers, Zutphen, pp 214 

Afbeelding 4-23: Situatiekaart (anno 1930), De Bijenkorf Rotterdam, geen bouwkundige school 
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Afbeelding 4-24 : Plattegrond Begane grond "Magazijn de Bijenkorf", Rotterdam 1930, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-25: Plattegrond Eerste verdieping "Magazijn de Bijenkorf ", Rotterdam 1930, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-26: Plattegrond Vierde verdieping "Magazijn de Bijenkorf", Rotterdam 1930, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-27: Doorsnede " Magazijn de Bijenkorf", Rotterdam 1930, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-28: Gevelaanzichten tweede generatie warenhuizen, Schaal 1-300 

Afbeelding 4-29: Ruimtelijke elementen tweede generatie warenhuizen; dak (beneden), verdieping (midden), plint (beneden), Schaal 1-200 
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Gevels en elementen 

De rationalisering van de warenhuizenarchitectuur is 
meteen terug te zien in de omslag naar een horizontale 
verordening van de gevels. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen en de invloed van het modernisme 
maken de gebouwen een stuk strakker en soberder. De 
lange horizontale raampartijen, zoals deie ook te zien 
zijn in het warenhuis van Dudok, tekenen de kentering 
naar de bedrijfskundige benadering van de consument. 
Het gaat hierbij niet langer om deze te imponeren met 
hte gebouw, maar veel meer om het goed kunnen tonen 
van de collectie; de warenhuizen zijn immers al een 
begrip geworden in de samenleving. Een uitzonderlijk, 
dus geen regelmatig voorkomend type, dat niet mag 
ontbreken in deze serie van gevels is het glaspaleis van 
'Schunk' in Heerlen door architect Frits Peutz (Afb . 4-30), 
omdat het een enorm gewaardeerd voorbeeld is van 
eigentijdse warenhuisarchitectuur. 

De etalages in de plint zijn diverser geworden. Enerzijds 
wordt er getracht om deze meer naar voren te leggen, 
waardoor het lijkt alsof de goederen op straat liggen, 
terwijl anderzijds juist de beschutting van de galerij wordt 
gebruikt en de consument al bijna binnen is zonder het in 
de gaten te hebben. Daarnaast wordt de verkoopruimte 
op de verdiepingen meer gemaximaliseerd door de 
collectie hoger te stapelen en al meer kunstlicht toe te 
passen . De mogelijkheid die het platte dak dan biedt, 
maakt dat ook de bovenste etage kan worden gebruikt 
als verkoopvloer of als lunchrestaurant. In een aantal 
gevallen blijft het dak ontoegankelijk voor bezoekers 
en worden daar de installaties weggewerkt achter een 
verhoogde daklijst. 
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Afb. 4-30; Bron: Miellet, R. en Voorn, M ., Winkelen in wee/de, (2001) Walburg Pers, Zutphen, pp 260 Afb. 4-31; Bron: Miellet, R. en Voorn, M., Winke/en in wee/de, (2001) Walburg Pers, Zutphen, pp 263 

Afb. 4-32; Bron: maps.goog/e.nl, juni 2010 Afb. 4-33; Bron: Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur [Ur den Handel, (1996) Birkhauser, Basel, pp xx 
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4.1.4 Derde generatie warenhuizen{1950 - 1974) 

In de wederopbouwperiode na de Tweede 
Wereldoorlog werden in Nederland slechts enkele 
nieuwe warenhuizen gebouwd in het luxueuzere 
segment. Vroom & Dreesmann, Blokker en HEMA 
waren sterke concurrenten voor De Bijenkorf geworden. 
Gecombineerd met de tweede detailhandelsrevolutie1, 
waarbij veel winkels uitweken naar de periferie, 
gebruikmakende van de toegenomen mobiliteit, leverde 
dit moeilijke tijden op voor de duurdere warenhuizen. 
De vestiging in Rotterdam werd, na het bombardement 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, opnieuw gebouwd op 
een andere locatie door de Amerikaanse architect Marcel 
Breuer. De overgang van het voor-oorlogse ontwerp 
naar dit gebouw is typerend voor de versobering van 
de architectuur. Eenzelfde overgang is te zien bij de 
Limburgse warenhuizen van Schunk. In plaats van een 
transparant gebouw zoals het bekende Glaspaleis, 
treedt ook hier een versobering op (Afb. 4-30 en 4-31}. 
De Bijenkorf in Rotterdam bestaat uit een gesloten 
doosvorm met een markante gevelsteen, geheel in 
stijl met de nieuwe koersvolging, waarbij de gevel als 
herkenningspunt werd gebruikt als een soort reclame
uiting van het bedrijf. (Afb. 4-32) 
In Eindhoven volgde in 1969 (na meer dan 10 jaar 
voorbereiding) een vergelijkbaar gebouw, na een 
ontwerp van de ltaliaanse architect Gio Ponti . (zie 
verderop voor een uitgebreide beschrijving). 

Deze introverte, neutrale dozen werden ook veel in 
Duitsland gebouwd. Het was vooral zaak om de winkels 
zo efficient en winstgevend mogelijk te maken. De 
verkoopoppervlakten werden verder gemaximaliseerd 
door de goederen hoog, tot aan de gevels te stapelen 
en atria werden niet eens meer ontworpen. De eens zo 
statige trappenhuizen verdwenen naar de achtergrond 
omdat hun functie inmiddels volledig was overgenomen 
door de roltrap. Dit alles werd gedaan om mensen 
volledig af te sluiten van hetgeen zich in de buitenwereld 
afspeelt. De stad zelf zou alleen maar voor afleiding 
zorgen en dat was niet de bedoeling tijdens het winkelen. 

In Frankrijk was de concurrentie ook goed voelbaar. De 
enige nieuwe vestigingen van de bekende warenhuizen 
die geopend werden, waren ge·integreerd in grootschalige 
winkelcentra. Dit betekende voor de inmiddels verder 
geprofessionaliseerde winkelbedrijven namelijk een 
lagere investering en dus een kleiner bedrijfseconomisch 
risico. Het nadeel is wel dat er minder invloed op de 
architectuur kon warden uitgeoefend en ook hier een 

1 sterke versobering optrad. 

1 Miellet, R. en Voorn, M ., Winke/en in wee/de - Warenhuizen 
in West-Europa 1860 - 2000, (2001) Walburg Pers, Zutphen, 
pp 65 

Pagina 35 



mm ~~~ ~~~ o ~ ~ o ~~ ~~ ~ ~ ~~ c£ ~~~ D ~ ~ ~~~~ o 0 ~ 
[J] D [[] [D I 0 0 ~~ ~ ~ CJ ~ ~~ ~ ~ ~ 0 

~~~ o ~~ ~ c=i ~ ~ OJJ ~ o ~ ~ m ~~ ~~ ~~ m co 
0 0 D 

~ ~~~ 0 ~ ~~ o ~ ~~~ ~ ~~~ o ~~ 0 ~~~~ o ~ ~~~~ ~ ~~ D ij~~ 
~ a~~ CJ Do ~ ~~~~ = ~~~ ij ~ O n ~ 
CJ ~ ~ D ~ ~D ~~D~D OJ) D ~~ ~ ~~~ m 0 

Afbeelding 4-34 en 4-35: Gevelaanzicht westzijde (boven) en Gevelaanzicht zuidzijde (onder) "Magazijn de Bijenkorf", Eindhoven 1969, Schaal 1-400 
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Magazijn de Bijenkorf 1969 - Gio Ponti 

Deze vestiging werd geopend op het moment dat De 
Bijenkorf definitief overging op zelfbediening. Dit had als 
gevolg dat afdelingen volgens een nieuwe opzet werden 
ingericht, waarbij alle ruimtes in elkaar overliepen en er 
dus geen tussenliggende afscheidingen meer waren. De 
gevel bestaat uit groenkleurige, translucente glaspanelen 
die af en toe warden onderbroken door langwerpige 
verticale ramen (die volledig zijn dichtgezet) en ramen in 
de vorm van een zeskantige honingraat, naar voorbeeld 
van het logo van de Bijenkorf. Het gebouw ligt met zijn 
achterkant tegen een verhoogd spoorwegviaduct aan en 
met de voorkant aan een voetgangersplein. Net als bij 
andere voorbeelden uit deze periode is de gevel opgetild 
van het maaiveld zodat bezoekers er onder kunnen 
lopen om relatief beschut naar de etalages te kijken. 
Het voordeel hiervan is dater geen direct zonlicht op de 
ramen terecht komt, waardoor deze niet reflecteren. 
De grootste verdieping van dit warenhuis is het 
souterrain, welke deels onder het plein doorloopt. 
De verdiepingen zijn allemaal volledig vrij indeelbaar 
ingericht met alleen twee gekruiste roltrappen centraal 
in de ruimte, zonder lichthof, waardoor alles afhankelijk 
is van kunstlicht. Dit warenhuis is overigens met zijn 
afmetingen van 55x69 meter qua grondvlak grater dan 
het Amsterdamse voorbeeld. Zijn beperkte hoogte (vier 
verdiepingen plus kelder) en volledig horizontale daklijst 
maakt dat het uiteindelijk minder groat overkomt. 
Oak hier is de bovenste verdieping voorzien van een 
lunchrestaurant met een dakterras, verscholen achter 
de verhoogde daklijst. 

Alb. 4-36; Bron: maps.google.nl, juni 2010 

Afbeelding 4-37: Situatiekaart (anno 2010), De Bijenkorf Eindhoven, geen bouwkundige school 
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Afbeelding 4-38: Plattegrond Soutterain " Magazijn de Bijenkorf", Eindhoven 1969, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-39: Plattegrond Begane grond " Magazijn de Bijenkorf", Eindhoven 1969, Schaa l 1-400 
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Afbeelding 4-40: Plattegrond eerste verdieping "Magazijn de Bijenkorf", Eindhoven 1969, Schaal 1-400 

Pagina 40 



Afbeelding 4-41: Doorsnede " Magazijn de Bijenkori", Eindhoven 1969, Schaal 1-400 
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Afbeelding 4-42: Gevelaanzichten derde generatie warenhuizen, Schaal 1-300 
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Afbeelding 4-43: Ruimtelijke elementen derde generatie warenhuizen; dak (beneden), verdi eping (midden), plint (beneden), Schaal 1-200 
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Gevels en elementen 

Onder invloed van de sterke bedrijfsvoering is 
de architectuur van de warenhuisgevels volledig 
omgeslagen naar het maken van introverte dozen die 
puur als herkenning dienen voor de consument. In veel 
binnensteden is sprake van een sterke functiescheiding, 
waardoor de context van deze gebouwen enorm 
veranderd. Er hoeft geen rekening meer te worden 
gehouden met eventuele woongebouwen in de 
directe omgeving. Veel van deze warenhuizen liggen 
ingesloten in bouwblokken met alleen nog maar andere 
winkelpanden . 
De gevels zijn opgehoogd boven het maaiveld, waardoor 
er ruimte ontstaat voor meer glasoppervlak op de 
begane grond en dus meer etalageruimte. Daarmee 
wordt geprobeerd om binnen en buiten in elkaar te 
laten overlopen. Er wordt veelal gebruik gemaakt van 
een of twee expressieve materialen die dan in enorme 
hoeveelheid word en toegepast. De sterke technologische 
ontwikkeling maakt dat daglicht als volledig overbodig 
wordt gezien en de wanden word en daarmom benut om 
de collectie hoog uit te stallen. 
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Afb . 4-44; Bron: Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur fUr den Handel, (1996) Birkhauser, Basel, pp 111 

Afb. 4-45; Bron: Ibid, pp 101 
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4.1.5 Vierde generatie warenhuizen (1975 - 2010) 

Het belang van het warenhuis is sinds de Tweede 
Detailhandelsrevolutie duidelijk afgenomen. Door 
sterke concurrentie van goedkopere ketens (zowel in de 
binnenstad als in de periferie) moet het warenhuis als 
concept innovatief blijven om de consument te blijven 
trekken. Fusies met concurrenten en nieuwe formules 
als de 'Outlet Store' moeten zorgen dat de concerns 
winstgevend blijven. 

Expansie naar het buitenland is voor slechts enkele 
winkelketens weggelegd, maar niet voor warenhuizen. 
Alleen de echt wereldberoemde voorbeelden zoals 
Galeries Lafayette en Harrod's kunnen hun naam 
internationaal aanprijzen. Marks & Spencer, ook een 
beroemde naam, heeft wel de M&S Mode winkels in 
Nederland, maar kijkt zelf als concern tegen een enorm 
lastige opgave aan om financieel het hoofd boven water 
te houden1

. 

Dit heeftook zijn grate weerslaggehad op de ontwikkeling 
van de warenhuisarchitectuur. Met uitzondering van 
Duitsland en een enkel voorbeeld in Engeland warden 
er in West-Europese landen geen nieuwe warenhuizen 
meer gebouwd als zuiver autonoom type. Er warden 
wel nieuwe vestigingen geopend, zoals van De Bijenkorf 
in Amstelveen en Enschede in de jaren '90, maar deze 
winkelruimtes warden niet specifiek ontworpen als 
warenhuis zelf. Het betreft hier enkel nog algemene 
grootschalige winkelruimtes die warden gefinancieerd 
door projectontwikkelaars, waarbij de formule van 
de keten als publiekstrekker wordt gebruikt. Het 
warenhuisconcern maakt alleen nog maar het interieur 
volgens de eigen (huis)stijl, nadat het casco al volledig 
is gebouwd. Duitsland vormt zoals gezegd hierop een 
uitzondering. RKW Architektur uit Dusseldorf heeft 
de afgelopen 20 jaar nog vele nieuwe winkels voor 
specifieke klanten, waaronder Peek & Cloppenburg en 
parfumerie Douglas, mogen ontwerpen. (Afb. 4-44} 
Van deze meest recent gebouwde warenhuizen is 
zichtbaar dat ze zich opnieuw proberen te voegen in het 
stedelijk weefsel. Het preserveren van het historische 
karakter van de context waarin ze zich begeven wordt 
soms zelfs in een overdreven historiserende, bijna 
themaparkachtige architectuur gegoten. (Afb. 4-45) 
De ramen (openingen) keren terug in de gevel en 
functioneren ook om noodzakelijk daglicht binnen 
te laten, maar de gevel blijft een enorme dispositie 
behouden ten opzichte van de vloeren, met uitzondering 
van enkele compleet glazen gevelvoorbeelden. Dat is 
mede te wijten aan het feit dat de binnenkant ongeveer 
iedere tien jaar opnieuw moet kunnen warden ingericht. 
Dat is simpelweg een eis van de opdrachtgevers2

• 

Voor de bestaande warenhuizen wordt dus (gezien de 
veelvuldige verbouwingen) veel gekeken naar nieuwe 
formules om klanten te blijven trekken. Opvallend is de 
terugkeer van de gespecialiseerde afdelingen volgens 
de 'Galeria Formule'. Hierbij warden de voorheen 
autonome vloervelden opgedeeld in aparte thematisch 
aangeklede ruimtes, die zich toespitsen op een bepaalde 
doelgroep en niet langer per product. Een andere optie 
is de 'shop-in-shop' -formule, waarbij iedere ruimte ook 
zijn eigen kassa krijgt. Het begint zo steeds meer te 
lijken op de opzet van de oude warenhuizen, waarbij de 
afdelingen nog echt ruimtelijk fysiek gescheiden werden. 
Verschillend is wel dat de samenhang tussen afdelingen 
in de 'shop-in-shop' -formule niet centraal geregeld 
wordt, iets wat in de oorspronkelijke warenhuizen 
wel heel belangrijk was. Daarnaast is ook het systeem 
van afdelingen verschoven van producttypes naar 
levensstijlen. Zo heeft De Bijenkorf tegenwoordig een 
speciale afdeling voor jongeren opgenomen in haar 
winkels. 
Er wordt ook nog steeds veel aandacht besteed aan het 
breed tentoonstellen van de goederen, waardoor een 
warenhuis op dit moment ongeveer 9.000 vierkante 
meter aan verkoopoppervlak nodig heeft voor het 
volledige assortiment. In het verleden was voor deze 
zelfde collectie maximaal 6.000 vierkante meter nodig3

. 

Daarnaast warden diverse methodes warden om het 
winkelend publiek een andere 'winkelbeleving' te 
geven, zoals het fenomeen 'midnight shopping' waarbij 
de winkels 's avonds en 's nachts open gaan. Maar dit 
zijn vooral marketingtechnische trues, die weinig de 
mogelijkheden van de architectuur gebruiken om een 
bezoekje aan het warenhuis bijzonder te maken. 

1 Miellet, R. en Voorn, M ., Winkelen in wee/de - Warenhuizen 
in West-Europa 1860 - 2000, (2001) Walburg Pers, Zutphen, 
pp 141 
2 Chung, C.J . and Koolhaas, R., The Harvard Design School 
Guide to Shopping, (2002) Taschen, Keulen 
3 Hocquel, W. en Kellermann, F. , Architektur fur den Hondel 
- Kaufhi:iuser, Einkaufszentren und Galerien: Geschichte und 
gegenwaertige Tendenzen, (1996) Birkhauser, Basel 
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Afbeelding 4-46: Gevelaanzichten vierde generatie warenhuizen, Schaal 1-300 
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Afbeelding 4-47: Ruimtelijke elementen vierde generatie warenhuizen; dak (beneden), verdieping (midden), plint (beneden), Schaal 1-200 



Gevels en elementen 

Het terugkerende besef van de stedelijke context en 
de daarmee gepaard gaande functiemenging in de 
binnenstad, leidt er toe dat er weer gevelopeningen 
warden gemaakt in de vorm van ramen die dan oak 
daglicht binnenlaten . Dit gebeurd vooral gecontroleerd 
en gebalanceerd met kunstlicht en regelbare zonwering 
om de idea le omstandigheden te creeren voor het tonen 
van de goederen. Alleen blijft de expressie van de gevels 
in veel gevallen een dispositie behouden met de vloeren 
daarachter. De gevel wordt toegepast als een schil, een 
decorstuk, om precies datgene te verbergen of juist te 
tonen wat wenselijk is. Met uitzondering van enkele 
volledig glazen gevels die juist de etalagewerking tot in 
het extreme willen doorzetten. Dit past geheel bij het 
exhibitionistische karakter van historische binnensteden 
die meer en meer warden gezien als pretparken en oak 
als zodanig warden vormgegeven . 
De historiserende warenhuisgevels zijn het beste 
voorbeeld van de dispositie tussen schil en gebouw. 
Deze zijn niet alleen fysiek gescheiden, maar oak 
geschiedkundig zit er een groat gat tussen de expressie 
van deze gevels en de moderne binnenkanten van de 
warenhuizen. 
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4.1.6 Conclusies 

"De warenhuisarchitectuur is als een toneelgordijn, 
een decorstuk" aldus Helmut Rhode 1

. Hiermee wordt 
bedoeld dat de architectuur een tijdelijkheid heeft en 
het warenhuis zelf langer blijft bestaan. Zo kan er dus 
iedere tien jaar een nieuw ontwerp worden gemaakt. 
Er bestaat gezien het karakter van de vierde generatie 
de wens om de stad weer het gebouw binnen te laten 
treden en het functioneren van het gebouw aan de 
stad te tonen. Een wisselwerking tussen interieur 
en exterieur; het warenhuis als onderdeel van het 
grotere, overigens meer permanente decorstuk dat de 
historische binnenstad heet. Een binnenstad die drijft op 
vermaak en beleving, als onderdeel van de zogenaamde 
Entertainment Society2• En in een tijd waarin vermaak 
en beleving een grote economische drijfveer voor 
binnensteden zijn geworden, blijkt dat de efficientie en 
de bedrijfskundigheid waardoor de warenhuizen zich 
hebben (moeten) laten leiden in de afgelopen zestig jaar, 
de voornaamste redenen zijn voor de huidige stilstand 
van de architectonische ontwikkeling van deze typologie 
in Nederland. Het zijn te zeer machines geworden en nog 
maar te weinig de moderne, inspirerende kathedralen 
van de consumptieve religie waar Zola over schreef. 
"Retail doesn't have .. . complexity. It's just a one-liner, 
a bunch of consumption-addicted events, and that's 
about it."3 Aldus Jon Jerde, waarmee hij de banaliteit 
van het winkelen neerzet. Hij is overigens de architect 
die verantwoordelijk is voor het meeste aantal vierkante 
meters winkeloppervlak ter wereld. Volgens hem is 
het noodzakelijk om winkelen niet alleen uit het kopen 
van goederen te laten bestaan, maar om er dimensies 
aan toe te voegen. Kansen voor winkels liggen in een 
samenwerking met allerlei andere vormen van vermaak 

' en beleving. "Amplify, bombardment, garnish", zo luidt 
de strategie van Jerde, waarbij het proces van het 

' doorlopen van een winkelcentrum of warenhuis wordt 
samengevat in drie woorden. Eerst is er de aanloop 

1 naar het winkelcentrum of warenhuis toe, waarbij 
alle zintuigen van de mens worden gestimuleerd en 

1 de waarneming wordt versterkt . Vervolgens is er het 
bombardement, in de vorm van van de reclame-uitirngen 

1 en goederen en uiteindelijk komt de garnering middels 
vermaak, waarbij de consument kan uitrusten en word en 

1 'beloond' voor alle inspanningen. In de warenhuizen 
is deze strategie al lang bekend en ook al breed 

1 toegepast. De buitengevel heeft altijd als versterker 
(amplifier) gediend en de binnenkant functioneerde als 

1 de overweldigende kathedraal met het bombardement 
aan assortimenten van goederen. Al bij het warenhuis 

1 van Dudok in Rotterdam is het concept van de garnering 
in de vorm van het restaurant op de bovenste etage 

1 ingezet, als beloning voor de geleverde inspanningen. 

De rol van warenhuizen in de Nederlandse binnenstad 
lijkt, ook gezien de stagnatie van het aantal 
nieuwgebouwde warenhuizen in de laatste 10 jaar, wel 
definitief vast te liggen. Nieuwe ontwikkelingen vinden 
alleen maar plaats op het bedrijfskundige vlak en de rol 
van de architectuur is nog maar zeer beperkt. Echter, 
de ruimtelijke werking van de elementen waaruit deze 
verkoopmachines of -kathedralen (afhankelijk van het 
tijdsvlak waar we naar kijken) zijn opgebouwd, zijn op 
een abstracte manier zeer goed te gebruiken in andere 
typologieen van gebouwen. 

1 Hocquel, W. en Kellermann, F., Architektur fiir den Handel 
- Kaufhauser, Einkaufszentren und Galerien: Geschichte und 
gegenwaertige Tendenzen, (1996) Birkhauser, Basel, pp 309 
2 Wortmann, A., De theaters van Herman Hertzberger, (2005) 
010, Rotterdam, pp 07 
' Chung, C.J . and Koolhaas, R., The Harvard Design School 
Guide to Shopping, (2002) Taschen, Keulen 
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Afb . 4-48; De Lastage op een houtsnede uit 1544 door Cornelisz Antonisz, Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Lastage,wiki.jpg, december 2009 
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4.2 Nieuwmarktonderzoek 

4.2.1 Onderzoeksopzet 

Omdat hybride architectuur in principe weinig zegt 
over de echte inhoud van een gebouw, buiten dat 
het bestaat uit meerdere onderdelen, is in dit deel 
van het onderzoek gestart met een inventarisatie van 
gemeentelijke plannen die er zijn gemaakt voor de 
toekomst van de Nieuwmarktbuurt. Daarbij is speciaal 
gelet op de programmatische aspecten om een functie 
te kunnen toekennen die waardevol is voor zowel 
de lokale bewoners van de Nieuwmarkt, alsmede de 
mogelijke bezoekers van buiten de buurt. 
Om inzicht te verkrijgen in de fysieke opbouw van 
de huidige structuur van de buurt is aan de hand van 
kaarten en afbeeldingen gekeken naar de ontwikkelingen 
die ze heeft ondergaan. In eerste instantie is dit puur 
cartografisch gedaan door een morfologische reeks 
te tekenen van de situatie vanaf 1811 tot en met het 
heden, waarbij de ontwikkeling van de bebouwing, 
het stratenpatroon en de waterwegen centraal 
stonden. Vervolgens is deze reeks geanalyseerd op 
opvallende ontwikkelingen en is aan de hand van foto's, 
afbeeldingen, literatuur en ander archiefmateriaal de 
bijbehorende sociaalmaatschappelijke context gezocht. 
Daarbij zijn een aantal analysekaarten gemaakt waarbij 
de nadruk li1gt op het ontdekken van een morfologisch 
systeem en de werking van de open bare ruimte. 
Alie onderdelen van dit onderzoek leiden uiteindelijk 
naar een totaalbeeld van het bouwblok tussen de Sint 
Antoniesbreestraat en de Dijkstraat, dat kart wordt 
samengevat in de onderzoeksconclusies. 

Bij dit onderzoek is overigen.s oak gelet op de fysieke 
en bouwkundige staat van de bestaande bebouwing, 
alsmede de cultuurhistorische waarde van de al 
aanwezige panden. Hier wordt echter niet teveel over 
uitgeweid, omdat dit niet tot de kern behoort van dit 
afstudeerproject. 

4.2.2 lnventarisatie van het progamma 

In november 2008 is er in opdracht van de gemeente 
Amsterdam een rapport verschenen over het 
zogenaamde '1012 project', dat verwijst naar de 
postcode van de historische binnenstad, waar de 
Nieuwmarktbuurt nag net binnen valt. Het rapport heeft 
zich gericlnt op een programmatische inventarisatie 
van dit gebied en daarbij een toekomstperspectief 
opgesteld voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zijn een 
drietal gebieden gedefinieerd die elk hun eigen karakter 
hebben. In het rapport wordt aanbevolen om in te zetten 
op een versterking van deze eigen karakters, zodat de 
herkenbaarheid van de gebieden wordt vergroot. Ze 
word en aan elkaar gekoppeld door in te zetten op goede 
oost-west verbindingen en een serie verblijfsruimtes in 
de vorm van pleinen. 
Aan de westkant is er het metropolitane gebied dat 
zich bevindt random de centrale as Damrak-Rokin, 
welke oak wel de rode loper wordt genoemd. Aan de 
andere kant, ten oosten van deze as, ligt het gebied 
waar de Nieuwmarkt en de Wallen toe behoren. Deze 
warden in het rapport neergezet als stadsbuurt met een 
huiskameruitstra ling. 
De rapportage voorziet in deze buurt kansen voor 
functiemenging, betere dagelijkse en luxe retail, 
meer woningen boven winkels, originele horeca, 
kleinschaligheid, een betere openbare ruimte en 
een diverser publiek. Aan de hand hiervan is een 
programma opgesteld dat zich enerzijds conformeert 
aan de versterking van het karakter van de stadsbuurt en 
anderzijds de mogelijkheid biedt tot intensivering van 
het bestaande weefsel. 

Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Winkelvoorzieningen op de begane grand 
gecombineerd met daghoreca (lunchroom, 
restaurant). 

• Goede aansluiting met het openbaar vervoer 
(metrostation). 

• Publieke zorgfuncties zoals een apotheek, huisarts 
en een fysiotherapeut. 

• Sportvoorziening in de vorm van een fitnesscentrum. 
• Uitbreiding van het aantal (zelfstandige) 

zorgwoningen voor senioren tot minimaal 60. 

4.2.3 Historische- en morfologische ontwikkeling 

De buurt die tegenwoordig bekend staat als 
de Nieuwmarkt buurt was in de 16• eeuw een 
industriegebied genoemd 'Lastage' (Afb. 4-48), met 
touwslagers (lijnbanen), mastenmakers en enkele 
werven die vooral waren bedoeld voor de reparatie van 
schepen. Door hun ligging buiten de stadspoort (Sint 
Antoniespoort) hadden bewoners weinig of geheel niets 
te maken met belastingen of andere verordeningen. 
Nadat Amsterdam als laatste Hollandse stad zich 
aansloot bij de opstand van Willem van Oranje in 1578 
tegen de Spanjaarden, kondigde het stadsbestuur 
in 1579 aan het gebied random de l astage te willen 
onteigenen. Door de vele conflicten met de toenmalige 
perceeleigenaren heeft het tot 1604 geduurd voor er een 
gerechtelijke uitspraak kwam waarmee de situatie werd 
bezegeld en de stad kon warden uitgebreid 1

. Door deze 
uitbreiding ging de functie van de Sint Antoniespoort 
verloren en werd deze verbouwd tot 'Waag', de naam 
die het gebouw tot op de dag van vandaag nag steeds 
heeft. Een gedeeltelijke demping van de stadsgracht en 
ophoging van de bestrating creeerde de ruimte voor een 
plein dat destijds de naam 'Nieuwe Markt' meekreeg 
en tegenwoordig Nieuwmarkt heet. Een deel van de 
muren van de Waag is hiermee onder de grand terecht 
gekomen. Het gebouw is in feite daardoor hoger dan het 
nu lijkt2

• 

1 Van Gelder, R. en Kistenmaker, R., Amsterdam 1275 - 1795 -
De ontwikkeling van een handelsmetropoo/, (1982) Meulenhoff 
lnformatief, Amsterdam, pp 25-55 
2 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Antoniespoort, 
oktober 2010 
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Afbeeld1ng 4-49: Nieuwmarkt Amsterdam op 22-06-1907, links de textielwinkel 
van l.L. Flesseman; bron: beeldbank.amsterdam.n/, december 2009 
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Afbeelding 4-51 : Nieuwmarkt Amsterdam, textielmagazijn Flesseman; omstreeks 22 januari 1933, bran: bee/dbank.amsterdam.nl, december 2009 

Afbeelding 4-52 t/m 4-55: Morfologische kaarten, Nieuwmarkt Amsterdam, 1811, 1910, 1930, 1965, Schaal 1-4000 



De perceelsgewijze opbouw van de Nieuwmarktbuurt is 
kenmerkend voor alle gebieden die in de eerste uitleg 
van 1560 tot 1591 door de stad werden uitgegeven. 
Het duurde echter, zoals eerder gezegd, tot 1604 
voordat er een definitief accoord werd bereikt met de 
perceeleigenaren. Op de meest linkse kaart (Afb. 4-52} 
met de situatie van 1811 is te zien hoe de kleinschalige 
korrels in de vorm van stadshuizen het merendeel van 
het stedelijke weefsel bepalen. De Waag en het Triphuis 
aan de Kloveniersburgwal zijn samen met de Zuiderkerk 
de enige uitzondering op deze regel. Te zien zijn ook de 
diverse sloten die aan de binnenzijde van de bouwblokken 
als riolering dienden, zoals de Rotterdammersloot aan 
de binnenzijde van het bouwblok tussen de Dijkstraat 
en de St. Antoniesbreestraat welke uitmondt in de oude 
wetering met de naam Kromboomsloot. De situatie 
met de kleine korrelgrootte blijft op deze manier 
gehandhaafd tot omstreeks 1930. In de tussentijd is 
op de kaart van 1910 te zien dat de achtersloten zijn 
gedempt ter bevordering van de hygiene. Eind jaren 
'20 van de 20• eeuw warden zes panden op de kop van 
de St. Antoniesbreestraat en de Nieuwmarkt gesloopt 
ten behoeve van een textielmagazijn dat de naam 
'Flesseman' draagt. Deze naam is hoogstwaarschijrilijk 
afkomstig van l.L Flesseman die op Nieuwmarkt nummer 
23 een textielwinkel had en een grater pand heeft laten 
bouwen op dezelfde locatie. (Afb. 4-49 t/m 4-51) Het 
pand is ontworpen door de architect Roodenburg en de 
gevels zijn gedaan door de architect Wijdeveld in stijl 
van de Amsterdamse school. 
Rond deze periode ligt er ook een grate vishal aan de 
noordzijde van de Nieuwmarkt, direct aan de Gelderse 
Kade. Deze heeft er maar relatief korte tijd gestaan, 
want in 1965 is het i,jzeren gebouw alweer verdwenen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog warden het plein en 
de Nieuwmarktbuurt afgezet met prikkeldraad door de 
Duitse bezetters, als zogenaamde Jodenbuurt. Later 
zal uitgerekend op deze plek nog een groat protest 
plaatsvinden tegen de gratieverlening aan Willy Lages, 
een van de kopstukken van de Sicherheitsdienst in 
Amsterdam 1

• 

Na de oorlog warden in Amsterdam plannen gemaakt 
voor een nieuwe vierbaans stadssnelweg en metrotunnel 
die via de Nieuwmarktbuurt richting het Centraal 

' Station zal lopen. Door felle tegenstand van de buurt 
tegen deze plannen, die uiteindelijk zelfs leidt tot de 
Nieuwmarktrellen, wordt er afgezien van de bouw van 
de snelweg2

• De metro komt er echter wel , waardoor 
' veel panden in de buurt moeten warden gesloopt. Op 

het meest rechtse kaartje is te zien hoe de ontmanteling 
1 

van het bouwblok in voile gang is. (Afb. 4-8) 

1 Bron: http://beeldbank.amsterdam.nl, oktober 2010 
2 Blokland, S.F. van, Nieuwmarkt in beeld, (2003) Stadsuitgeverij 
Amsterdam 
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Afbeelding 4-56: Pintohuis,fotograaf: N. Vu/lings, december 2009 Afbeelding 4-57: het Pentagon van architect Theo Bos,fatogroaf: N. Vu/lings, november 2009 

Afbeelding 4-58 t/m 4-61: Morfologische kaarten, Nieuwmarkt Amsterdam, 1975, 1985, 1995, 2010, Schaal 1-4000 
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Op de meest linkse kaart (Afb. 4-58) is de situatie te zien 
van 1975, alwaar bijna letterlijk de metrotunnel in kan 
worden getekend. 
Een pand in het bijzonder, het zogenaamde Pintohuis, 
is een van de hoofdverantwoordelijken voor het 
tegenhouden van de stadssnelweg. Dit pand, in 
het kaartje met rood aangegeven, is een 17• eeuws 
patriciershuis. (Afb. 4-56) 
In het over het algemeen vrij continue verloop van het 
morfologische ontwikkelingsproces van de buurt, is de 
komst van de metrotunnel toch wel de grootste breuk in 
de geschiedenis gebleken. De herinrichting van de buurt 
heeft namelijk een zekere schaalvergroting met zich 
meegebracht, waardoor het weefsel op een bepaalde 
manier verstoord lijkt te zijn geraakt. De plannen voor 
stadsvernieuwing hadden echter wel een aantal goede 
uitgangspunten3

: 

• Terugbrengen van de oorspronkelijke rooilijnen met 
zijn smalle straatprofieJen. 

• Mengen van functies: wonen, winkelen, cafes. 
• Aandacht voor de vorm en de inrichting van 

de openbare ruimte met poorten, luifels, 
erfafscheidingen en bomen. 

• Benadrukken van de pandsgewijze en 
perceelsgewijze opbouw in de gevel van de 
nieuwbouw. 

Het ontwerp voor dit plan was afkomstig van het 
bureau van Theo Bos en Aldo van Eyck, die zelf nog 
enkele gebouwen gerealiseerd hebben in deze buurt. 
(Afb. 4-57) Maar op de kaarten van 1985 en verder is 
te zien dat met name de perceelsgewijze opbouw niet 
meer terug te lezen is in de gebouwen. Vooral in het 
donkergrijze bouwblok staan, op drie enkele panden na, 
a Ileen nog maar grootschalige gebouwen die niets doen 
met rooilijnen of een overeenkomstige korrelgrootte in 
bebouwing die de buurt lange tijd kenmerkte. 
Rondom het bouwblok valt op dat de vorm van het 
plein van de Nieuwmarkt eigenlijk niet veranderd. Het 
aangrenzende tweede plein, ten zuidoosten van de 
Nieuwmarkt dat overloopt in de Dijkstraat, is wel een 
tijd lang bebouwd geweest. Het plein heeft pas echt zijn 
vorm gekregen vanaf de jaren '90 van de 20• eeuw. 

' Komossa, S., De Atlas van het Hollandse bouwb/ok, (2005) 
Bussum, Uitgeverij Thoth 
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Afbeelding 4-62: vier fragmenten met hun orientatie 
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Fragment van regel en 
accent 

. l ) / / 
/ 

Afbeelding 4-63: situering van de fragmententen aanzien van het bouwblok, schaal 1-2000 



4.2.4 Het hedendaagse morfologische systeem 

In de huidige situatie valt op hoezeer het bouwblok 
tussen de St. Antoniesbreestraat en de Dijkstraat uit de 
toon valt ten opzichte van het stedelijk weefsel. Door te 
kijken naar de verschillende aanwezige morfologische 
fragmenten in de buurt en deze af te zetten tegen het 
donkergrijze bouwblok wordt dit nag eensgoed zichtbaar. 
De keuze om fragmenten te analyseren in plaats van 
ensembles is bewust gedaan. Bij een ensemble wordt 
normaal gesproken een afgewerkt geheel verondersteld, 
terwijl een fragment meer als een puzzelstuk van een 
ensemble kan warden beschouwd. Deze puzzelstukken 
kunnen dan vast zitten aan of overlappen met een of 
meerdere andere puzzelstukken die gezamelijk een 
ensemble vormen. 

In afbee/ding 4-63 zijn een viertal fragmenten uitgelicht 
waarbij een systeem van regels en accenten kan warden 
ontdekt. De 'regels' zijn een aantal panden bij elkaar, 
die min of meer nag volgens de oude verkaveling 
georganiseerd zijn en redelijk overeenkomstig zijn qua 
afmetingen. Meestal 'liggen de kavelbreedtes tussen de 
vier en zes meter en bestaan de panden uit drie of vier 
verdiepingen plus een zolderverdieping. De 'accenten' 
zijn de gebouwen die afwijken van het stedelijk weefsel 
en dus van de 'regels', omdat ze grater zijn qua schaal 
en eventueel een bijzondere orientatie en ontsluiting 
hebben. Deze accenten liggen meestal op de hoeken 
van een bouwblok, omdat hoekkavels vaak moeilijker te 
organiseren zijn. Ze hebben vijf tot zeven verdiepingen, 
waarvan de bovenverdieping terug is gelegen. In 
afbee/ding 4-64 zijn deze vier fragmenten nag eens 
apart weergegeven, met in de grijze kleur de regels en in 
het rood de accenten, waarbij oak te zien is aan de rode 
lijnen hoe hun orientatie ligt. 
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4.2.S Classificering van de buitenruimte 

Om de buitenruimtes te kunnen classificeren wordt vaak 
gebruik gemaakt van een zogenaamde negatiefkaart, 
waarbij de bebouwing wit wordt gemaakt en de 
openbare ruimte zwart. Het nadeel van die methode 
is dat er dan vaak meer ruimte wordt gesuggereerd 
dan men werkelijk kan gebruiken en dit levert in een 
drukke omgeving een te positief beeld van de ruimte 
op. In dit onderzoek is echter getracht om als eerste 
die buitenruimte te classificeren die kan dienen als 
verblijfsruimte. Daarbij is een driedelig onderscheid 
gemaakt in mate van openbaarheid . De vastgestelde 
criteria zijn als volgt: 

• Prive is het als de ruimte niet toegankelijk is vanaf 
de straat of een andere buitenruimte. Deze ruimte is 
alleen beschikbaar voor bewoners van bijbehorende 
bebouwing. 

• Semi-prive zijn vanaf de straat toegankelijke ruimtes 
die verscholen zijn binnen een bouwblok. Deze 
ruimtes geven wel het gevoel dat je je in het domein 
van iemand anders bevindt. 

• Publieke ruimtes zijn open ruimtes die voor iedereen 
toegankelijk zijn door grate doorgangen er naar toe, 
of doordat ze buiten een bouwblok liggen. 

De semi-prive buitenruimtes zijn soms moeilijk te 
duiden, omdat het niet altijd even helder is of men zich 
binnen een volledig privedomein begeeft. Vaak speelt de 
wijze van toegang hier een belangrijke rol in. Een ruimte 
die alleen te bereiken is via een tunnel of poort wordt als 
minder openbaar ervaren dan wanneer men door een 
open steeg heen moet om er te komen. En vaak zijn deze 
ruimtes alleen op deze manier te berei·ken . 
In afbeelding 4-66 is te zien welke type buitenruimtes 
zich op welke plek bevinden en hoe toegankelijk ze 
zijn . Daarbij valt op te merken dat de buitenruimte 
binnen het donkergrijze bouwblok is opgedeeld in twee 

' gradaties. Een deel is het publieke deel dat direct aan 
de straat grenst en het andere is de semi-private tuin 

' van het verzorgingstehuis. Het valt op hoe hier de ene 
ruimte in de andere overvloeit en hoe onduidelijk de 

1 begrenzing van de ruimte daardoor wordt . Voor het goed 
functioneren van een buitenruimte is een duidelijke 

1 afbakening essentieel. Afbeelding 4-64 en 4-65 zijn twee 
foto's van de desbetreffende ruimte. 

I 
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4.2.6 Conclusies en vervolgopgave 

De Nieuwmarktbuurt heeft in ruim vierhonderd jaar 
tijd in morfologisch opzicht een vrij kalme ontwikkeling 
doorgemaakt, met uitzondering van de stadsvernieuwing 
van de jaren '60 en '70 van de 20• eeuw. Het trauma dat 
hierbij is ontstaan geeft aanleiding om bij eventuele 
nieuwe ontwikkelingen zeer voorzichtig om te gaan met 
de schaal van deze bjjzondere stadsbuurt. De huidige 
opzet met een bouwblok vol grootschalige gebouwen 
met zes of zeven verdiepingen, is te overheersend 
ten opzichte van de rest van de omgeving. De vele 
verspringingen in de rooilijnen maken het straatprofiel 
daarbij grillig en onduidelijk. Dan blijkt dat kleinschalige 
fragmenten van een aantal gelijkvormige panden 
die perceelsgewijs zijn opgezet, samen met enkele 
bijzondere accenten van grotere omvang met een 
gemengd programma (zoals opgesteld aan de hand 
van het 1012 rapport) het beste lijken te passen in de 
huidige context. Daarbij kunnen de uitgangspunten van 
de jaren '70 stadsvernieuwing worden heroverwogen, 
omdat deze voorzagen in heldere rooilijnen met smalle 
straatprofielen, met aandacht voor de inrichting van de 
openbare ruimte. Dan moet iedere buitenruimte goed 
gedefinieerd en geactiveerd worden, door hier een 
actief programma in op te nemen en te zorgen voor 
goede ontsluitingen van de omliggende gebouwen, 
zodat er geen verlaten achterkanten ontstaan. 

De oorspronkelijke doelstelling van het toepassen van 
een hybride architectuur om net bestaande stedelijk 
weefsel verder te intensiveren kan goed gecombineerd 
worden met deze stedenbouwkundige uitgangspunten, 
aangezien koppeling tussen gebouw en stad een van de 
belangrijkste uitgangspunten is. De ruimtelijke werking 
van de verschillende warenhuiscomposities kan daarbij 
als belangrijke ondersteuning voor ontwerpbeslissingen 
worden gezien. Deze illustreren namelijk het 
functioneren van de gevels, wat bij uitstek het punt is 
waar stad en gebouw met elkaar worden verweven. 
Bovendien zijn warenhuizen in staat gebleken om een 
enorm intensief programma te faciliteren, in een groot 
aantal gevallen gecombineerd met een attractieve 
architectonische expressie . 

De uiteindelijke ontwerpopgave gaat dus over een 
nieuwe opzet voor het bouwblok tussen de Sint 
Antoniesbreestraat en de Dijkstraat. Daarbij zal een deel 
van dit bouwblok architectonisch worden uitgewerkt tot 
een hybride woongebouw, waarbij de nadruk ligt op de 
aansluiting met de stedenbouwkundige context en de 
ruimtelijke organisatie van het gemengde programma. 
Het programma voor dit gebouw is als volgt opgesteld : 

• Winkelvoorzieningen op de begane grand 
gecombineerd met daghoreca (lunchroom, 
restaurant) . 

• Goede aansluiting met het openbaar vervoer 
( metrostation). 

• Publieke zorgfuncties zoals een apotheek, huisarts 
en een fysiotherapeut. 

• Sportvoorziening in de vorm van een fitnesscentrum 
• Uitbreiding van het aantal (zelfstandige) 

zorgwoningen voor senioren tot minimaal 60. 
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5. Ontwerpopgave 



Afbeelding 5-1: huidige stedenbouwkundige situatie, schaal 1-4000 

•• +D= IEJ 

0 
'/ 

I / 
Afbeelding 5-2: Formule voor organisatie van bouwblok, grijs = regels en raze= accenten Afb eelding 5-3: Toepassing van de formule in de stedenbouwkundige situatie, schaal 1-2000 
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5.1 Stedenbouwkundig ontwerp 

5.1.1 Morfologische formule 

Het bouwblok tussen de Sint Antoniesbreestraat en 
de Dijkstraat krijgt een nieuwe invulling op basis van 
het morfologisch systeem van regels en accenten (Afb. 
5-2), waarbij gelet wordt op een strakke rooilijn en een 
goed gedefinieerde buitenruimte. De regels vormen 
individueel verkavelde woongebouwen van vier tot 
vijf verdiepingen en de accenten warden gebruikt om 
de hoeken en de beeindiging van het bouwblok op te 
lessen. Het grootste volume bevindt zich op de meest 
prominente positie van het blok, met de voorkant aan 
de Nieuwmarktzijde. Dit is tevens het gebouw dat 
architectonisch is uitgewerkt. 
De wigvorm van het bouwblok blijft gehandhaafd, maar 
wordt aan de zuidzijde grotendeels gesloten zodat een 
duidelijk gedefinieerde hofruimte ontstaat. (Afb. 5-3) 
Dit hof wordt bereikbaar via een drietal open toegangen 
die doorkruising van het bouwblok mogelijk maken voor 
voetgangers tussen de Sint Antoniesbreestraat en de 
Dijkstraat. 
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Afbeelding 5-4: Stedenbouwkundige plankaart, schaal 1-1000 



5.1.2 Stedenbouwkundige plankaart 

Afbee/ding 5-4 laat de nieuwe stedenbouwkundige opzet 
van de Nieuwmarkt zien . Aan de situatie veranderd 
niet bijzonder veel, buiten de nieuwe invulling van 
het donkergrijze bouwblok zelf. Wat meteen opvalt 
is de tweezijdige orientatie van de woongebouwen, 
met een aantal ontsluitingen voor de woningen aan 
de binnenzijde van het hof. De rode ontsluitingen zijn 
enkel voor bewoners en de grijze ontsluitingen zijn 
publiek. De gebouwen aan de Sint Antoniesbreestraat 
hebben winkels op de begane grand, die ook allemaal 
individueel ontsloten warden . Zo wordt voorkomen 
dat er achterkanten ontstaan . Het idee is ook om de 
woningen aan de Sint Antoniesbreestraat op de begane 
grand aan het binnenhof van een woonkeuken of loggia 
te voorzien . De anderen woningen aan het hof krijgen 
een volledige woonverdieping op de begane grand. 
Aan de Nieuwmarktzijde van het bouwblok warden de 
twee bestaande twee pleinruimtes random de Waag en 
aan de Dijkstraat met het basketbalveld gehandhaafd, 
maar verplaatst de metra-ingang zich naar het grate 
woongebouw. Zo wordt dit gebouw direct aangesloten 
op het openbaar vervoer. Door deze verplaatsing 
ontstaat nag een derde pleinruimte die met zitmeubilair 
kan warden ingericht tot verblijfsruimte. 
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5.2 Architectonische uitwerking 

5.2.1 Ruimtelijke organisatie 

De hoofdvorm van het woongebouw bestaat zoals 
gezegd uit een wigvorm als beeindiging van het 
bouwblok, die de dieptes van de twee huizenrijen van 
zestien meter (St. Antoniesbreestraat) en twaalf meter 
(Dijkstraat) overneemt en intern samenbrengt. Door het 
programma van winkels en horeca op de begane grond 
langs de twee straatgevels te organiseren, ontstaat een 
vrije binnenruimte die kan worden doorkruist door 
voetgangers. Halverwege de twee straatgevels komen 
twee zij-ingangen om ook vanaf deze kant mensen het 
gebouw te laten doorkruisen. De Winkels in de plint 
krijgen elk hun eigen entree aan zowel de straatzijde als 
aan de binnenzijde van het gebouw. 
De eerste verdieping huist twee soorten functies, 
te weten een fitnesscentruim aan de noordzijde en 
een deel publieke zorgfuncties in de vorm van een 
huisartsenpraktijk, een apotheek en een praktijk 
voor fysiotherapie, alien georganiseerd langs de twee 
straatgevels en de kopgevel. 
Op de tweede, derde en vierde verdieping bevinden 
zich de zorgwoningen waarvan de bovenste twee 
verdiepingen zijn georganiseerd rond drie patio's. Op 
elk van deze woonverdiepingen ligt in het midden een 
recreatieve ontmoetingsruimte. 
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Afbeelding 5-9: doorsnede A-A', schaal 1-250 

Afbeelding 5-10: situariekaart doorsnede A-A', geen bouwkundige schaa; 

Pagina 70 



5.2.2 Ruimtelijk functioneren in doorsnede 

Het doelmatige en ruimtelijke functioneren van 
de warenhuiselementen, gecombineerd met het 
ontwerpconcept van hybriditeit, zijn vertaald in de 
organisatie van het gebouw. 

Er is een centrale hoofdentree aan de Nieuwmarktzijde 
van het gebouw en er zijn twee zij-entrees in de Dijkstraat 
en de St. Antoniesbreestraat. De hoofdentree verschaft 
toegang aan zowel een centrale hal met trap en liften 
naar het eerste niveau, het ondergrondse metrostation 
van de Nieuwmarkt, alsmede het fitnesscentrum op 
de eerste verdieping. Deze dubbelhoge ruimte ontsluit 
een tweezijdige winkelgalerij op de begane grond. De 
winkels hebben nog een extra toegang aan de eerder 
genoemde straten. Aan de achterzijde bevinden zich 
op de begane grond drie naast elkaar gelegen deuren 
die de toegang vormen tot het binnenhof van het 
aangrenzende bouwblok. Door de a pa rte opgang van het 
fitnesscentrum die vanaf buiten te bereiken is, wordt het 
mogelijk om de centrale hal 's avonds tijdig af te sluiten 
voor het publiek. Direct naast de zij-entrees liggen 
eveneens aparte opgangen voor de drie bovengelegen 
verdiepingen met zorgwoningen. Deze opgangen 
hebben ook hun eigen ontsluiting met de centrale hal en 
de eerste verdieping. 
Op de eerste verdieping is een rondgang, net als in veel 
warenhuizen gelegen rond het lichthof, die toegankelijk 
is vanaf de centrale trap of lift. Deze zijn weer gelegen 
aan een brug met zicht op het binnenhof. De rondgang 
voert langs alle commerciele (zorg)functies. 

De hybriditeit van dit gebouw is vooral terug te lezen 
in de zichtlijnen door het gebouw, het meervoudige 

' ruimtegebruik van de semi-publieke ruimtes, de 
toegankelijkheid van de verschillende functies en de 

' ontmoetingsmogelijkheden tussen de diverse groepen 
gebruikers door de verschillende routes. 

1 De centrale hal is zowel een winkelgalerij als een 
lunchruimte met een terras in het binnenhof van het 

1 bouwblok. Daarnaast is het voor de bewoners van het 
binnenhof 's ochtends en overdag de mogelijkheid om 

1 door deze hal naar de metro te lopen of naar het plein 
van de Nieuwmarkt. 

1 Op de eerste verdieping maakt de keuze voorhet inpassen 
van verschillende zorgfuncties en het fitnesscentrum dat 

1 meerdere groepen gebruikers elkaar hier ontmoeten . Zo 
is er altijd een directe aanwezigheid van zorg voor de 

1 bewoners van het gebouw en kunnen deze faciliteiten 
ook door de omgeving warden gebruikt. 

I 

De eerste laag zorgwoningen is direct zichtbaar voor 
bezoekers vanuit de centrale hal op de begane grond en 
vanuit de rondgang op de eerste verdieping. Andersom 
hebben de bewoners op deze manier de mogelijkheid 
om zelf te kijken naar hetgeen zich op de onderste 
verdiepingen afspeelt . Zo maken beide groepen gebruik 
van hetzelfde atrium, maar blijven de woonlagen 
alleen toegankelijk voor de bewoners. Daarnaast heeft 
iedere verdieping met woningen zijn eigen centraal 
gelegen ontmoetingsruimte, met keukenfaciliteiten 
en wasserette. Onderling zijn deze verdiepingen ook 
visueel met elkaar verbonden door het daklicht in het 
atrium, door de organisatie van de woningen in patio's 
(in plaats van lange gangen) en door het gebruik van 
open galerijen. 
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5.2.3 Plattegronden 

<-- Afbeelding 5-11 : Plattegrond begane grand, schaal 1-250 
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Dijkstraat Sint Antoniesbreestraat Sint Antoniesbreestroat 

Afbeelding 5-17: Aanzicht gevels Dijkstraat, Nieuwmarkt en Sint Antoniesbreestraat, schaal 1-200 
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5.2.4 Gevelontwerp en materialisatie 

Aan de Michaelerplatz in Wenen is in 1910 het 
zogenaamde 'Looshaus' (of 'Haus am Michaelerplatz') 
gebouwd door de architect Adolf Loos. (Afb. 5-18) 
Het Looshuis stelt de ongedecoreerde burgerhuizen 
als voorbeeld en voegt zich naar de symmetrie van de 
Michaelerkirche (die zich ook aan de Michaelerplatz 
bevindt), welke een aantal Griekse elementen als zuilen 
en grote gestucte geveldelen heeft. 
Het Looshuis komt niet uit de traditie van de warenhuizen 
wat betreft de architectuur (of handelshuizen, wanneer 
het gaat om slechts een enkele firma). De projecten 
uit die tijd van Alfred Messel (warenhuis Wertheim) 
of Sehring (warenhuis Tietz) in Berlijn hadden wel hun 
invloed in Wenen, maar tegenover dit functionele type 
staat de nog oudere traditie van de grootstedelijke 
woonwinkelgebouwen (Geschaftshauses). Dit zijn 
appartementengebouwen waarbij de begane grond 
en tussenverdieping geheel als bedrijfsruimtes 
dienen. Zo ontstaat een tweedelige gebouwvorm, 
waarbij de onderste verdiepingen zich naar de straat 
openen (door de plaatsing van grote raampartijen) 
en de bovenste lagen de traditionele gevel van een 
appartementengebouw behouden . Ook warenhuizen 
organiseerden zich aanvankelijk volgens deze vorm, 
onafhankelijk van de eventuele aanwezigheid van 
bedrijfs- of woningverdiepingen boven de winkels. 
De gevels werden gekenmerkt door grote glasvlakken 
en dubbelhoge plinten met daarboven een (relatief) 
gesloten gevelvlak. 
Net als bij warenhuizen is in de plattegronden van 
het Haus am Michaelerplatz een vrije indeelbaarheid 

' gecreeerd, zodat een zo groot mogelijke ruimtewerking 
ontstaat. De desinteresse van Loos voor de constructieve 

1 aspecten van het ontwerp blijkt uit de keuze om 
geen rationeel gewapend betonskelet te gebruiken. 

' Hij kiest namelijk de vorm van de bouwplaats, de 
beganegrondvorm, als constructief motief. Uit een 

1 quote van Auguste Perret blijkt deze desinteresse voor 
constructie nogmaals: "Wie een kolom verbergt, begaat 

1 een fout; wie echter een valse kolom maakt, begaat een 
misdaad." Loos beging beide fouten in de fai;:ade van 

1 het Haus Am Michaelerplatz, door een viertal kolommen 
toe te passen met een natuurstenen bekleding die 

1 constructief niet meewerken met de afdracht van 
mechanische krachten, terwijl ze dit wel suggereren. Het 

1 is van Perret bekend dat hij behoorlijk fel gekeerd was 
tegen dit soort modernistische architectonische trends 

1 aan het begin van de 20e eeuw. 
In 1924 tekende Le Corbusier een schets van Auguste 

1 Perret die twee jaar later werd gepubliceerd in zijn 
'Almanach de !'Architecture Moderne'. De schets waarin 

1 Perret wordt afgebeeld, zittend in een gemakkelijke 

stoel voor een Jang horizontaal raam van een van zijn 
gebouwen, is bedoeld als kritiek vanuit Le Corbusier 
over de inconsistentie van Perret's werk. Hij heeft 
namelijk altijd verkondigd een fel tegenstander te zijn 
van horizontale ramen, iets wat in het werk van Le 
Corbusier juist een belangrijk thema was; nummer 
vier van zijn beroemde 'Vijf Elementen van de Nieuwe 
Architectuur'.1 Voor Perret was 'la porte fenetre', het 
vertikale raam, de enige juiste methode om correct 
daglicht in een gebouw te laten. Het raam stond symbool 
voor de tegenstelling tussen de leerling (Le Corbusier) en 
zijn voormalige meester (Perret) . Laatstgenoemde hield 
zich bezig met de mate waarin het raam in staat was om 
de menselijke aanwezigheid in een gebouw te tonen 
alsmede de manier waarop de buitenwereld kon worden 
ingekaderd . Het traditionele Franse raam vormde voor 
hem de ideale synthese tussen de symbolische en de 
praktische functie die het omvatte: ''. .. de functie zou 
het orgaan moeten creeren. Maar het orgaan zou niet 
aan hoar functie voorbij moeten gaan. Een roam moet 
verlichten, daglicht in een ruimte laten; dat is de reden 
van hoar bestaan, hoar primaire kwaliteit. Andere 
kwaliteiten zijn secundair, slechts een onderdeel van het 
object en het is absurd om een onderdeel met het geheel 
te verwarren, om een roam enkel als ornamentaal motief 
te gebruiken."2 Het verschil van inzicht tussen de twee 
architecten leidde uiteindelijk tot een fundamentele 
discussie over de directe relatie van architectuur en het 
menselijk lichaam.3 Perret beweerde dat het vertikale 
raam haar vorm en afmetingen ontleende aan de 
verhoudingen van een rechtopstaande mens, waarbij 
het een duidelijke grens vormde tussen het interieur van 
de woning en het exterieur van de buitenwereld. Op de 
suggestie van Pierre Jeanneret dat het horizontale raam, 
de panorama, ook een antropomorfische rechtvaardiging 
heeft aangezien onze ogen een horizontaal blikveld 
hebben antwoorde Perret: "lk verafschuw panorama's"• . 

Het onderscheid in het Looshuis tussen het beneden 
en bovendeel is alleen te begrijpen uit sociaal
cultureel oogpunt, aangezien het op constructief 
gebied geen tweedeling kent. Loos heeft het type van 
de grootstedelijke commerciele gebouwen, waarbij het 
benedendeel zich naar de straat opent en het bovendeel, 
dat slechts via een prive entree toegankelijk is, in zijn 
gedachten ge·interpreteerd en laten evolueren tot een 
vorm zonder voorbeeld~. 

Afbeelding 5-18: Haus Am Michaelerplatz ofwel het 'Looshuis', bron: maps.google.nl, oktober 2010 

1 Colquhoun, A., Modern Architecture, (2002) Oxford University 
Press, Oxford, pp 148 
2 Britton, K., Auguste Perret, 2001 Phaidon Press Limited, New 
York, pp 136 
3 Reichlin, B., The Pros and Cons of the Horizontal Windows: 
The Perret - Le Corbusier Controversy, (1984) Daidalos 13, pp 
64-78 
4 Britton, K., Auguste Perret, 2001 Phaidon Press Limited, New 
York, pp 138 
5 Czech, H. , Das Looshaus, (1976) Verlag Locker & Wbgenstein, 
Wenen, pp 90 - 115 
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Het ontwerp voor het hybride woongebouw aan de 
Nieuwmarkt komt in een aantal opzichten overeen met 
het Looshuis. Zowel de tweedeling in het gevelontwerp 
in kleur, vorm en materiaal, als de pragrammatische 
opbouw van de woningen boven de commerciele ruimtes, 
zijn onderdelen die ook in dit ontwerp terugkomen. 
Daarnaast zijn net als bij Loos de binnenruimes zo vrij 
indeelbaar mogelijk gemaakt door te werken met een 
kolommenstructuur die de vorm van de bouwplaats 
volgt. Verschillend is wel dat de dubbelhoge plint die 
Loos introduceert een harde contrast maakt met de 
aangrenzende bebouwing. Bij het ontwerp aan de 
Nieuwmarkt is gekozen om de plint halverwege te laten 
zakken naar een enkele bouwlaag. Dit maakt de overgang 
naar de aangrenzende bebouwing minder abrupt. 
Loos maakt een redelijk vlakke gevel met openingen, 
zowel in de pl int als daarboven, waarbij hij het ritme van 
de pl int los laat en anders invult in de bovenverdiepingen. 
Perret gebruikte, in tegenstelling tot Loos, in zijn werk 
een compositionele methode die de hoofdverordening 
van een gebouw aangaf, waarbinnen op element 
niveau een passende invulling werd gemaakt. Deze 
elementaristische methodiek leerde hij aan de 'Ecole des 
Beaux-Arts' van de Franse architect Julien Guadet, wiens 
methode weer een uitvloeisel was van het 'schematisme' 
van Jean-Nicolas-Louis Durand6

. Bij deze methode 
worden elementen geassembleerd tot volumes die 
vervolgens weer worden samengesteld tot een gebouw. 
De zienswijze van Perret wordt in dit ontwerp tot op 
zekere hoogte gevolgd, bijvoorbeeld door veel geleding 
in de gevel aan te brengen, waardoor de bouwdelen 
onderling afleesbaar worden. Maar op bepaalde 
punten is de strengheid van Perret's opvattingen niet 

· wenselijk, omdat bepaalde vrijheden ten aanzien van de 
constructie het ontwerp kunnen verbeteren. Voor Perret 
geldt dat constructieve eerlijkheid namelijk boven alles 
gaat, zelfs boven ruimtelijke organisatie: ''. .. terwijl iedere 

· architect zich kan conformeren aan het idee dat ruimte 
de kernwaarde vormt van architectonisch ontwerpen, 
geldt voor Perret voora/ dat ruimte ondergeschikt is 
aan de constructie.',,. In het ontwerp wordt gewerkt 
vanuit een constructieve stramienmaat van zes meter 
(voortkomend uit de stedenbouwkundige opzet van 

' het gehele bouwblok), die in de gevel is opgedeeld in 
twee keer drie meter. Hierdoor wordt om de drie meter 

' een constructieve kolom gesuggereerd, terwijl niet 
iedere kolom constructief meewerkt. De kolommen 

' lopen vanaf de begane grand helemaal door tot aan de 
daklijst en worden visueel slechts onderbroken bij de 

' beeindiging van de pl int, waardoor een zekere mate van 
verticaliteit wordt ge·intraduceert. De opdeling van twee 

1 keer drie meter verschafte in het ontwerp de vrijheid om 

binnen het gevelstramien verschillende configuraties te 
maken in de plattegranden, waardoor deze met name 
op de verdiepingen van de zorgwoningen ruimtelijk veel 
interessanter zijn geworden (met de eerder genoemde 
patio's, loggia's en open galerijen in plaats van lange 
gangen). 
Voor de invulling van de elementen zelf is vooral 
gebruik gemaakt van de gedane analyse naar de 
ruimtelijke werking van de gevelelementen uit het 
warenhuisonderzoek. Zo was het mogelijk om op een 
gedetailleerd schaalniveau aan het ontwerp te werken 
zonder de totale compositie uit het oog te verliezen. 
De winkels op de begane grand hebben aan de buitenz.ijde 
steeds een dubbele ingang met een daarnaast gelegen 
etalage van gelijke grootte. Deze worden bij elkaar 
gehouden door de tussenkolom en een deel van de 
gevelbalk terug te leggen ten opzichte van het gevelvlak 
van het hoofdstramien van zes meter. 
Als kleine accentuering zijn de drie ingangen naar de 
centrale hal uitgevoerd in iets hogere deuren die zich 
bevinden in het dubbelhoge gedeelte van de plint 
dat net iets naar voren uitsteekt ten opzichte van 
de enkelhoge plint. De dubbelhoge plint heeft op de 
eerste verdieping ramen met een hele smalle tussenstijl 
waardoor het glasoppervlak zo graot mogelijk wordt en 
het fitnesscentrum goed zichtbaar wordt vanaf de straat. 
ledere gevelopening wordt omlijst door een slank 
betonnen kader dat ingeklemd zit tussen de natuurstenen 
gevelbekleding en de kozijnen. Door te varieren met 
de afmetingen van dit kader ontstaan negges van 
verschillende dieptes en wordt in de bovenverdiepingen 
een subtiel functioneel onderscheid gemaakt. De 
betonnen kaders worden op deze verdiepingen eveneens 
gebruikt om de doorvalbeveiliging in te monteren en 
bij de woningen zijn ze precies diep genoeg voor de 
bewoners om op te kunnen staan. 
De tussenstijlen bij de ramen van de woningverdiepingen 
zijn qua uiterlijk slechts subtiel verschillend . Soms 
bevindt zich direct achter een tussenstijl een niet
dragende binnenwand. In die gevallen is de tussenstijl 
een vast element. In alle andere gevallen worden deze 
tussenstijlen uitgevoerd als stolpraam en kan het geheel 
naar binnen toe opendraaien waardoor de gevelopening 
functioneert als Frans balkon. 

De gebruikte methodiek heeft, niet geheel toevallig, 
geresulteerd in een gevelcompositie die veel lijkt op 
het werk van de Duitse architect Hans Kollhoff. Gezien 
de lange geschiedenis en minimale verandering die 
heeft plaatsgevonden in de Nieuwmarktbuurt is de 
tectonische en morfologische inslag van het werk van 
Kallhoff namelijk een logische weg om te volgen: "Onze 

architectuur verwerpt de overtuiging dat het moge/ijk is 
om visuele tegenstellingen met de historische omgeving 
te verb/oemen.. . Het morfologische proces van 
ontwerpen richt zich niet op een uiteindelijke synthese ... 
Het verkrijgt bijzonder veel p/ezier in dubbe/zinnige 
situaties, in zowel de plattegrond a/s in de geve/s: zo 
fang a/s de ruimte/ijke werking van het gebouw op 
een transparante manier wordt geiinplementeerd in 
de p/attegrond, kan architectuur die aanvanke/ijk in 
afzonderlijke de/en te lezen valt, samensmelten in de 
gevel en een nieuwe relatie aangaan.''8. Kallhoff geeft in 
zijn gebouwen de voorkeur aan stedelijke intensiteit en 
permanentie, waaraver ook Aldo Rossi spreekt, boven 
de praalzucht van nieuwe constructieve technieken. 
Hieruit blijkt tevens de verwantschap met Auguste 
Perret, voor wie nieuwe architectuur verschijnt waar 
nieuwe methodes worden gebruikt om exact hetzelfde 
te bouwen als voorgaande generaties deden op hun 
manier9

. Dit uitgangspunt Hjkt in de tegenwoordige 
bjd te neigen naar een soort retra-architectuur, wat al 
gauw een karikatuur van een gebouw oplevert. Maar het 
verschil is dat Kallhoff en Perret een eigen opinie vormen 
ten aanzien van de elementaire taal van de architectuur. 

In het ontwerp van het woongebouw aari de Nieuwmarkt 
is geprabeerd om uiteindelijk een rustig, rationeel 
gevelbeeld te creeren dat met subtiele geledingen 
het onderscheid tussen de verschillende functies 
aangeeft. (Afb. 5-19} Door twee kleuren van dezelfde 
natuursteensoort te gebruiken wordt een meervoudige 
lezing mogelijk. Van afstand heeft het gebouw een sterk 
contrast tussen de boven en onderkant, vanwege de 
verschillende kleuren. Maar naarmate men dichterbij 
komt wordt de structuur van het materiaal beter 
zichtbaar en wordt duidelijk dat de gevelbekled ing uit 
een en dezelfde steensoort bestaat. (Afb. 5-20 en 5-21) 

Aan de binnenzijde van het gebouw worden de 
begane grondvloer en de eerste verdieping in dezelfde 
grijze natuursteen uitgevoerd als de plint van de 
buitenverdieping. De gevels van de woonverdiepingen 
aan de binnenzijde bestaan uit een systeem van 
gevelpuien met een stramienmaat van 1,5 meter. Deze 
puien worden bekleed met een stijl- en regelwerk van 
donkerbruin robiniahout en een vlakvulling van glas, 
voorzien van een graene translucente folie. (Afb. 5-23} 

6 Britton, K., Auguste Perret, 2001 Phaidon Press Limited, New 
York, pp 195 
7 Ibid 
8 Cepl, J., Hans Kollhoff, (2004) Electa Architecture, M ilaan, pp 
15-16 
9 Ibid, pp 22-23 
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Doorsnede A-A' Doorsnede 8-8' 

Afbeelding 5-20: Uitsnede gevelfragment Sint Antoniesbreestraat met principedetaillering, schaal 1-100 
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~----------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------' 
Afbeelding 5-21 : Uitsnede gevelfragment Sint Antoniesbreestraat, schaal 1-100 
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:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uitsnede gevelfragment 1-100 (afbee/ding 6-x) 

-----
' - - - ---

Afbeelding 5-22: Doorsnede lange zijde, schaal 1-200 



Afbeelding 5-23: Gevelfragment binnenzijde, schaal 1-100 
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Afbeelding 6-1: lmpressie hoek Nieuwmarkt - Sint Antoniesbreestraat 
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Afbeelding 6-2: lrnpressie Sint Antoniesbreestraat richting de Waag 
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Afbeelding 6-3: lmpressie Nieuwmarktzijde en ingang Sint Antoniesbreestraat 
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Afbeelding 6-4: lmpressie Nieuwmarkt en plein aan de Dijkstraat 
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Afbeelding 6-5: lmpressie vanaf plein aan de Dijkstraat 
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7. Reflectie 

Het onderzoeken van de mogelijkheden van stedelijke 
intensivering en hybride architectuur zijn in dit 
project gecombineerd met de ruimtelijke werking van 
warenhuizenarchitectuur, vanwege hun doelmatige 
en machinale werking. Het warenhuis leende zich tot 
op zekere hoogte goed voor deze combinatie, omdat 
het als een duidelijke typologie kan worden herkend. 
Daardoor is het mogelijk gebleken om een vaste set 
kenmerken te onderzoeken, waardoor het onderzoek 
niet te ver is uitgeweid en het een overzichtelijk geheel is 
geworden. Het nadeel is echter dat de typologie van de 
warenhuizen, zoals deze in het begin van het onderzoek 
is gedefinieerd, zich op architectonisch gebied weinig 
meer hebben ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar. De 
verkregen inzichten zijn daardoor vooral gebaseerd op 
oudere voorbeelden. Maar het feit dat een groot aantal 
van die oude warenhuizen vandaag de dag nog steeds zo 
tot de verbeelding spreekt, toont de kracht die uit gaat 
van deze typologie. 
Het heeft flink wat energie gekost om vanuit het 
onderzoek te komen tot een gedegen ontwerpopgave 
voor de Nieuwmarktbuurt. Gezien het aandeel van de 
warenhuizenarchitectuur in het onderzoek, leek het in 
eerste instantie een logische keuze om dit een op een te 
vertalen naar een ontwerp voor een nieuw warenhuis. 
Maar om 9.000 vierkante meter winkeloppervlak 
gecombineerd met zestig woningen te realiseren, in een 
buurt alwaar het huidige aanbod niet groter is dan een 
boekhandel met anderhalve verdieping, is verre van 
logisch. Daarvoor is de Nieuwmarkt in de eerste plaats 
toch te zeer een woonbuurt. 
Voor deze opgave volstond een kleinschaligere 
winkelvoorziening, gecombineerd met zorgfuncties 
en woningen. Door een goede ruimtelijke organisatie 
en een rationele architectonische expressie is het 
toch gelukt om een object neer te zetten dat geschikt 
is voor intensief gebruik en goed ingebed staat in het 
kleinschalige, binnenstedelijk weefsel. 
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8. Dankwoord 

Na een wat onrustige start, waarbij mijn agenda 
nog niet helemaal was afgestemd op een voltijds 
afstudeertraject, ligt na iets meer dan een jaar dit verslag 
op tafel, als resultaat van alle gedane inspanningen. Dat 
het zo'n rationalistische benadering zou krijgen, had ik 
van te voren al enigszins gehoopt. Mijn oorspronkelijke 
streven was, om verder te gaan in de uitwerking van de 
architectonische expressie van de ontwerpopgave dan 
dat ik eerder gedurende de studie ben gekomen. lk ben 
dan ook erg tevreden dat dit is gelukt, zonder daarbij 
consessies te hoeven doen aan andere aspecten van het 
algehele project. 
Uiteraard kon dit afstuderen niet gerealiseerd worden 
zonder enige hulp van buitenaf. Mijn dank gaat daarom 
uit naar alle mensen die mij de afgelopen veertien 
maanden hebben geholpen met dit project. Zowel 
diegenen die fysiek hun bijdrage hebben geleverd met 
bijvoorbeeld het maken van maquettes of het corrigeren 
van tekstuele fouten, als ook degenen die door scherp 
en kritisch te zijn mij af en toe terug op mijn plaats 
hebben weten te zetten. Daarbij dient toch in het 
bijzonder de afstudeercommissie genoemd te worden, 
bestaande uit: Prof.cir. Bernard Colenbrander, Prof.dip!. 
ing. Christian Rapp en Prof.dr.ir. Pieter van Wesemael. 
De grote diversiteit aan deskundige kennis en inzichten 
van deze professoren heeft ervoor gezorgd dat de balans 
tussen ontwerp en onderzoek in dit project op een goede 
manier gewaarborgd is gebleven, zonder dat het daarbij 
aan diepgang heeft verloren. Bovendien wisten ze op 
een prettige manier het tempo van het afstuderatelier 
hoog te houden, waardoor we het gehele traject in 14 
maanden hebben kunnen doorlopen. 

Als laatste nog een speciaal dankwoord aan mijn vriendin 
Nienke. Bedankt voor alle hulp en ondersteuning die ik 
het afgelopen jaar van jou heb gekregen. 

Nick Vullings 

November 2010 
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