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Eindhoven. Het project heb ik gestart in het afstudeeratelier  ‘A kind of space’ 
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Na dit groepsonderzoek ben ik een verdiepend onderzoek gestart naar de 
concepten ‘plaats en niet-plaats’ van Marc Augé en naar de banlieue Nanterre 
in Parijs. In samenwerking met Aukje Goossens heb ik een visie en globaal 
masterplan ontwikkeld voor dit gebied, waarna ik een ontwerp gemaakt 
heb voor het verbindende element in dit plan, namelijk een RER-station dat 
tegelijkertijd een bilbiotheek en straat is. Dit station is een mogelijke oplossing 
voor de transformatie van een typische niet plaats naar een plaats. Dit verslag 
zal een idee geven van de wijze waarop het eindresultaat is bereikt aan de 
hand van analyses, vormstudies en inspirerende referenties.

Graag wil ik hierbij mijn afstudeerbegeleiders Ir. Sjef van Hoof, Dr. Jacob 
Voorthuis en Prof. Ir. Juliette Bekkering bedanken voor hun sturing en 
adviezen. Na een druk, gezellig en soms ook zwaar jaar wil ik tot slot graag 
mijn ateliergenoten van A kind of space,  mijn familie en vrienden bedanken 
voor hun steun, motivatie en hulp bij het afronden van mijn afstudeertraject.

Voorwoord



Onze maatschappij is onderhevig aan constante veranderingen door een 
voortdurende ontwikkeling in bijvoorbeeld technologie en kennis. Veel hiervan werkt 
in ons voordeel en kan vooruitgang genoemd worden, maar sommige elementen 
zorgen voor een zekere vervreemding van onze omgeving en elkaar. 

Er ontstaat door het steeds ‘sneller’ worden van ons dagelijkse leven, wat gezien kan 
worden als een effect van de globalisatie, een oneindige serie ‘niet-plaatsen’. Dit zijn 
plekken die deze snelheid faciliteren en worden belichaamd door snelwegen, hotels, 
vliegvelden of bijvoorbeeld treinstations. Deze niet-plaatsen hebben geen identiteit 
of geschiedenis en zijn niet in staat om betekenisvolle relaties aan te gaan, is het met 
de omgeving of gebruikers. 

Echter hoeft een treinstation niet per definitie een niet-plaats te zijn omdat het 
een transitieruimte is. Rotterdam Centraal laat door een transformatie van oud 
naar nieuw zien dat door een andere vormgeving en architectuur, een station kan 
veranderen van enkel een passage naar een verlengde van het centrum, een nieuw 
stukje stad. 

Door een programma combinatie van een station met een bibliotheek ( welke hierin 
gezien kan worden als het tegenovergestelde van een plek waar men zich enkel 
doorheen beweegt ) wordt er in deze verslaglegging een ontwerp neergezet dat door 
de manifestatie en de mogelijkheden van het  gebruik ontsnapt aan de definitie van 
een niet-plaats. Dit nieuwe station herverbindt de zuid- met de noordzijde van de 
banlieue Nanterre. Een gebied in een buitenwijk van Parijs waar de ‘littekens’ van 
de uitbreidingen van de stad nog duidelijk te herkennen zijn. Deze littekens, welke 
zijn veroorzaakt door grote verkeersaders die het verkeer rond en naar het centrum 
van Parijs voeren, worden ‘genezen‘ door middel van een masterplan dat inspeelt en 
reageert op de bestaande bebouwing en configuratie. 

Het verbindende bouwwerk in het nieuwe masterplan is het nieuwe station 
Nanterre-Ville. Snelheid en overzicht zijn cruciaal voor de stations functie en het feit 
dat het gebouw ook als straat functioneert. Ruimten om te verblijven of doorheen te 
kunnen dwalen zijn verweven met deze ‘snelle‘ stromen. Het is een station waar de 
reiziger snel zijn weg zal kunnen vinden, maar ook de mogelijkheid wordt geboden 
de plek niet enkel te ervaren als niet-plaats of transitieruimte. Een ‘plaats’ met een 
identiteit die de aandacht trekt en de gebruiker probeert te verleiden om het verder 
te verkennen. Een station als stedelijke woonkamer. 

Our society is subject to a constant change caused by continuous developments in, 
for example, technology and knowledge. Many of these changes are to our advantage 
and can be considered as progress, but some elements provide a certain level of 
alienation from our environment and each other. 

By the growing ‘speed‘ of our daily lives, which can be seen as an effect of globalization, 
an infinite series of ‘non-places‘ is created. These are places that facilitate this speed 
and are embodied by highways, hotels, airports or for example train stations. Those 
non-places do not foster relationships with the environment nor users, or do not 
have a clear identity or  resist being part of a history or tradition.

However, a train station does not necessarily need to be a non-place just because it 
is a point of transition. Rotterdam Central Station demonstrates, in a transition from 
old to new, that by using a different shaping and architecture, a train station can 
change from being only a passageway, to an extension of the existing center, a new 
part of the city.

Due to an unusual program, combining a train station with a library (which can 
be seen as the opposite of a place where one only transits through), the design 
presented in this report escapes the definition of a non-place by its manifestation  
and possibilities of use. This new station reconnects the southern with the northern 
side of the banlieue Nanterre, an area in the suburbs of Paris, where the ‘scars’ are 
still clearly recognizable due to the expansion of the city. These scars, which are 
caused by large thoroughfares that carry traffic around and to the center of Paris, 
are to be ‘cured‘ with a master plan that anticipates and responds to the existing 
buildings and configuration. 

The new station Nanterre-Ville forms the connecting element in the new master 
plan. Speed and overview are crucial in a program of a station, and the fact that 
the building also functions as a street. Spaces to stay or to wander through, are 
intertwined with the more ‘fast‘ flows. It is a station where passengers are able to 
find their way quickly, but also where they are offered the possibility to not only 
experience it as a transition hub or non-place. A ‘place‘ with an identity that draws 
the users attention , and tries to entice further exploration. A station as an urban 
living room.
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In het afstudeeratelier  “A kind of space“ is onderzoek verricht naar ruimtelijke 
begrippen van verschillende filosofen met als case-study de typerende stad Parijs. 
Als we de ruimte om ons heen beter kunnen begrijpen en duiden kan deze kennis 
worden ingezet als nieuwe ontwerptool in het ontwerpproces, maar ook zeker in 
een constante bekritisering en reflectie op de beslissingen die we nemen in een 
ontwerpend onderzoek. 

De ruimtelijke begrippen zijn ten eerste uiteengezet door de daarbij behorende 
literatuur van filosofen en antropologen die ons lieten kennismaken met deze 
nieuwe ruimtelijkheid. Daarbij zijn de begrippen verduidelijkt aan de hand van 
citaten uit romans en voorbeelden die in verschillende arrondissementen in Parijs 
zijn waargenomen. Hieruit is een heel nieuw spectrum ontstaan van een kijk op 
gebouwen, stedenbouw en de wereld om ons heen die verklarend en verhelderend 
werkt. Architectuur is zowel objectief als subjectief. Een bouwwerk is enerzijds 
onmiskenbaar een concreet object dat bestaat uit tastbare en meetbare elementen. 
Anderzijds bezit een bouwwerk ook een subjectieve kant die een ervaarbare sfeer 
afgeeft aan de gebruikers. Door het gebruik van onder andere de concepten behandeld 
in de M3 fase wordt ook deze subjectieve kant bespreekbaar en communiceerbaar. 
Door deze ontwerptools wordt het mogelijk voor architecten om ruimten te creëren 
met sferen waarin een uniformiteit in te vinden is die voor verschillende individuen 
hetzelfde te ervaren valt. 

 
‘De straat: proberen de straat te beschrijven, waar hij uit bestaat, waar hij voor dient. Mensen op 
straat. Auto’s. Wat voor auto’s? Gebouwen: noteren dat ze behoorlijk comfortabel, behoorlijk deftig 
zijn; een onderscheid maken tussen woning panden en openbare gebouwen. (…) Ophouden ‘enzovoort’ 
te zeggen, te schrijven. Een poging doen om het onderwerp uitputtend te behandelen, zelfs als dat 
potsierlijk of  nietszeggend of  stompzinnig lijkt. Je hebt nog niets bekeken, je hebt alleen maar 
opgemerkt wat je lang geleden al had opgemerkt.’ (Perec, 1995, p82-83)

Deze bovengenoemde subjectiviteit is niet alleen merkbaar in een gebouw, maar ook 
in de bebouwde omgeving. Bijvoorbeeld kan het voorkomen dat een metrohalte in 
de stad waar je concreet verder vandaan bent, in je perceptie dichterbij ligt dan een 
locatie 3 straten van je vandaan. Het is hoe je de ruimte om je heen ervaart, en het 
gaat niet altijd over hoe ver of lang die afstand daadwerkelijk is. Het zijn de regels van 
onze omgeving die ons tot gedrag forceren, al zijn we ons daar misschien niet altijd 
bewust van. Een van de ruimtelijke begrippen, namelijk de definitie van een niet-
plaats versus een plaats, zal verder in dit onderzoek een hoofdthema vormen die 
voortgevloeid is uit het M3 onderzoek. Vanuit deze thematiek wordt een typologisch 

Inleiding
A kind of space

onderzoek gestart naar een typische plaats, een bibliotheek, en een typische niet-
plaats, namelijk een station. Wat kunnen deze twee tegenstrijdige functies anno 
2014 van elkaar leren? 

In een ontwerpend onderzoek worden deze programma’s gecombineerd en is er 
in vereniging met de kansen en beperkingen van de locatie een zoektocht uitgezet 
naar een passende ruimtelijkheid, vorm en relatie tot de omgeving. Het ontwerp is 
gelokaliseerd in een banlieue van Parijs, Nanterre. Een locatie waarvan naar mijn 
mening bepaalde elementen problematisch te noemen zijn. Door een masterplan 
te ontwikkelen is er getracht littekens die ontstaan zijn door de snelle expansie van 
Parijs in de periode van Haussmann, te genezen. Het uiteindelijke ontwerp, de nieuwe 
stedelijke woonkamer van Nanterre, zal de connectie vormen tussen het centrum 
en het nieuw ontwikkelde masterplan. Tegelijk is het nieuwe station de voordeur 
van Nanterre, een plek waar bezoekers aankomen, en waar bewoners vertrekken 
naar het centrum en hun werk. Kan door een nieuw ontwerp het karakter van de 
omgeving omdraaien van enkel een transitieruimte naar een publiek interieur?
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1. Introductie
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Non-Places? 

Introductie
1.1

1.1. Supermarkt - Albert Heijn - Nederland

1.2. Supermarkt - Saintsbury - Engeland

1.3. Supermarkt - Carrefour - Frankrijk

Marc Augé is een Franse antropoloog die zich veel heeft ingezet voor onderzoek naar 
de hedendaagse westerse cultuur. Hij ontwikkelde een theorie over de begrippen 
lieux en non-lieux, ook wel plaats en niet-plaats genoemd. In zijn boek Non-places: 
Introduction to an anthropology of supermodernity (1995) beschrijft hij de ‘niet 
-plaats’ als een ruimte die simpelweg niet voldoet aan de eisen die een ‘plaats‘ 
zouden maken. Een plaats is verbonden met identiteit, historie en relaties. Een niet-
plaats daarentegen, kenmerkt zich door uniformiteit en gebrek aan sociale binding. 
Als voorbeelden worden vliegvelden, supermarkten, hotels en snelwegen genoemd. 
Ze zien er overal in de wereld hetzelfde uit en de gebruikers verblijven hier maar voor 
korte duur, ze vormen slechts transitieruimtes. 

De oorzaak van het ontstaan van deze niet-plaatsen is volgens Augé te wijten aan 
‘supermoderniteit‘, waarin bepaalde elementen van de moderniteit en globalisatie 
worden versterkt tot een overmaat en homogenisering van de ruimte om ons heen. 
Dit is niet alleen te merken aan het ontstaan van niet-plaatsen. Zoals Guy Debord later 
beschreef in La société du spectacle (1967) brengt de globalisatie veel nieuwe vormen 
van communicatie en media met zich mee die door de bevolking worden ervaren 
als enorme hoeveelheden prikkels. Het dagelijks leven en de interactie die vroeger 
als normaal beschouwd werd is nu onbevredigend en daarom word er een nieuwe 
realiteit gecreëerd. Het authentieke leven wordt vervangen door een representatie 
ervan. ‘Everything that was directly lived had receded into a representation‘ (Debord, 
1967, theses 1). Deze representatie gaat over sociale relaties tussen mensen. Een 
hedendaags voorbeeld is dat een ‘post‘ van het etentje met vrienden op Facebook 
interessanter kan worden ervaren dan het etentje zelf. Debord is van mening dat de 
kwaliteit van het leven verarmt door deze  spektakelmaatschappij waar we ons nu in 
bevinden en er daardoor een vereenzaming van de samenleving plaatsvind. 

De ‘supermoderniteit‘ zorgt voor een nieuwe, andere beleving van de realiteit.  Er 
is een steeds grotere behoefte aan nieuwe prikkels uit nieuwe mediavormen, een 
groeiende behoefte aan technologie en er kunnen ineens gemakkelijker grote 
afstanden afgelegd worden door snellere vervoersmiddelen zoals treinen en 
vliegtuigen beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen. Hierdoor wordt de wereld in 
onze perceptie (psychogeografisch) een steeds kleinere plek en zal er een eindeloos 
aantal niet-plaatsen moeten worden geproduceerd om aan deze eisen van de 
moderne maatschappij te kunnen voldoen waar de bevolking zich doorheen kan 
bewegen. De stad is een spiegel van de tijd en herschikt zich constant naar nieuwe 
eisen.  Een voorbeeld hiervan dat wereldwijd bekend is, is de supermarkt. Die is 
ingericht voor consumenten om snel en efficiënt te kunnen voorzien in de dagelijkse 
behoeften en ziet er nagenoeg overal ter wereld hetzelfde uit. Toch is de toekenning 
van het begrip ‘niet-plaats‘ niet zo eenduidig omdat het  sterk afhankelijk is van de 
relatie die een persoon heeft met een plek. Wanneer iemand in de eerdergenoemde 
supermarkt werkt, is er een relatie met de plek en de collega’s.  Een deel van hun 
leven is gevestigd in deze omgeving en in hun perceptie wordt de supermarkt een 
plaats. 
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‘De ruimte lijkt ofwel makkelijker te plooien ofwel minder te vrezen dan de tijd: 
overal kom je mensen met horloges tegen maar hoogst zelfden mensen met 

kompassen. We hebben steeds de behoefte om te weten hoe laat het is (en wie 
is nog in staat het uur van de dag uit de stad van de zon af  te leiden?), maar 

nooit vragen we ons af  waar we zijn. We denken het te weten: we zijn thuis, we 
zijn op kantoor, we zijn in de metro, we zijn op straat.’ (Perec, 1998, p.134)

1.4. Liminal space

Voor mensen die hier naar binnen lopen, snel hun inkopen doen en dan weer 
vertrekken, oftewel het gebruiken als een transitieruimte, vormt de supermarkt een 
niet-plaats omdat het geen relatie aangaat met deze gebruikers, noch heeft het een 
geschiedenis of identiteit buiten het feit dat het een vestiging van de keten is. 

De supermoderniteit brengt een groeiende behoefte aan technologie met zich mee 
en dit verandert de culturele constructies van ruimte en communicatie. Wanneer 
we  bijvoorbeeld bellen met een mobiele telefoon creëren we perceptueel een 
andere, nieuwe ruimte waarin we met elkaar praten over de telefoon. Op dat 
moment verliezen we de aandacht voor de fysieke omgeving en wordt de ruimte om 
ons heen een niet-plaats. Dit principe kan worden beschouwd als een uitdrukking 
van de globalisatie.  (Augé, 1995) Naast de theorieën van Marc Augé, schrijft Bruno 
Latour over het concept ‘liminal space’ waarin tijd een belangrijk criterium is. Liminal 
space is een ruimte tussen hier en daar, het is een transitie- of overgangsruimte 
die alleen voor een bepaald moment in de tijd bestaat. De term liminal kwam van 
Latour’s studies naar volksstammen. Het idee was: wanneer jongens vertrokken van 
hun dorpen om terug te keren als mannen er een soort ‘tussenperiode‘ ontstond 
waarin ze nog geen mannen, maar ook al geen jongens meer waren. Deze periode 
bestempelde hij als liminal omdat het een periode was tussen het hier en daar. Dit 
concept is ook toepasbaar op andere aspecten van het leven, zoals het idee van een 
deur. Wanneer je in een deuropening gaat staan, waar ben je dan? Een deel is al 
binnen, een ander deel nog buiten. In dat moment van het lopen door de deur ben 
je niet binnen of buiten, je bent ertussenin. 

Dit heeft een grotere impact als het bekeken wordt op de schaal van de hedendaagse 
technologie. Wanneer iemand bellend over straat loopt, is hij deels in de fysieke 
ruimte om hem heen en deels in de ruimte waarin het gesprek plaatsvindt. Omdat 
die laatste ruimte alleen voor een bepaald moment in de tijd bestaat is het geen 
permanente ruimte maar een tijdelijke. Zoals Latour beschrijft: ‘One does not live in 
a doorway’ (Latour, 2005) zijn deze ruimtes altijd plekken om doorheen te gaan en 
niet om te verblijven, zoals ook in het telefoongesprek. Er wordt gebeld, gepraat en 
dan opgehangen, de ruimte is niet permanent. Maar deze ‘tussenruimte‘ is in ons 
dagelijks leven steeds meer aanwezig en we blijven er langer. Het lijkt alsof we nu 
nog maar enkele momenten hebben tussen al deze tussenruimten en dat is nergens 
meer zichtbaar zoals in de niet-plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het wachten op de 
trein. Waar men vroeger een sigaretjes rookte en nog wel eens een gesprek met een 
onbekende wilde aangaan wordt er tegenwoordig veelal naar telefoons gestaard. 
Deze telefoons creëren wederom een tussenruimte waarbij de aandacht voor de 
fysieke omgeving verloren gaat. 

Relevantie
Volgens Marc Augé is het hedendaagse treinstation een transitieruimte, beroofd van 
zijn identiteit, zich niet bewust van zijn geschiedenis en ongeschikt om betekenisvolle 
relaties mogelijk te maken, is het met de locatie of de gebruikers. Daarbij zijn 
de gebruikers volgens Bruno Latour afgedwaald naar tijdelijke, vaak virtuele 
tussenruimtes  en hebben ze de aandacht voor de fysieke permanente omgeving 
grotendeels verloren.
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Als we in de toekomst beduidend meer tijd gaan spenderen in deze door Marc Augé 
gedefinieerde niet-plaatsen, is het dan niet belangrijk om juist deze plaatsen in 
ruimtes te veranderen waar we wel graag verblijven? Waar we misschien na onze 
treinreis iets gaan drinken, wat rondslenteren en misschien wel nieuwe mensen 
leren kennen? Is het mogelijk om van een typische niet-plaats gedefinieerd door 
Marc Augé, een station, een plaats te maken? Een plaats waar de gebruikers de 
aandacht met de fysieke omgeving kunnen herstellen? Want wanneer we sommige 
hedendaagse Parijse RER stations onder de loep nemen kunnen we bijna ook niet 
anders dan onze mobiele telefoons interessanter vinden. 

In het station van Breda is er naar mijn mening een klein stapje in de goede richting 
te vinden. In de doorgang onder de sporen is een vitrine te vinden waar elke week 
een andere kunstenaar zijn of haar werk tentoon mag stellen. In plaats van bellend 
door de tunnel te rennen, staan sommige mensen stil bij de vitrine en bekijken de 
werken. De tunnel is niet enkel meer een transitieruimte. 

Het treinstation is een plek waarin ik enorm veel potentieel zie, aangezien het elke dag 
drukbezocht wordt en hier een kans ontstaat om deze mensen te verleiden hier langer 
te verblijven en het station te ervaren als ‘plaats’. Een openbare gebouwfunctie die 
bijna alleen maar over blijven gaat is de bibliotheek. Het lijken elkaars tegenpolen, de 
één gaat louter over bewegingen, de ander over stilstaan. Maar om dat te bereiken 
maken beide gebruik van een vormentaal en architectonische elementen, alleen 
het einddoel is verschillend. Hun eenduidige functie werkt als een heterotoop. Dat 
houdt in dat de gebouwen een sterk selectief karakter hebben, het is duidelijk wat er 
zich in het gebouw afspeelt. Het treinstation selecteert treinreizigers, de bibliotheek 
mensen die op zoek zijn naar een plekje om kennis tot hun te nemen of te werken. 
In deze gebouwen wordt de doorstroming en de rust gewaarborgd door de inzet 
van architectonische elementen die sturing geven aan de gebruikers. Dit soort 
elementen worden dispositifs genoemd. Een simpel voorbeeld van een dispositif is 
een hekje wat je vaak op een stoep of fietspad tegen komt. Omdat het er is, handelen 
wij ernaar. Op basis van wat er wordt waargenomen, wordt het gedrag onmiddellijk 
aangepast. Je loopt niet rechtdoor maar netjes tussen de hekjes door. Met behulp 
van dit soort middelen dirigeren zowel de bibliotheek als het station hun stromingen 
en verblijfsruimten.

Het ontstaan van een plaats1.2

“Een paar jaar geleden vatte een van mijn vrienden het plan 
op om een hele maand op een internationale luchthaven te 
gaan wonen zonder die ooit te verlaten (tenzij om een vliegtuig 
te nemen naar een andere internationale luchthaven, alle 
internationale luchthavens zijn immers per definitie identiek). 

Onderdoorgang station Breda

Bij mijn weten heeft hij dat plan nooit uitgevoerd, 
maar objectief  gezien lijk het alleszins uitvoerbaar: 

alle levensnoodzakelijke activiteiten en de mees 
sociale activiteiten kunnen op een luchthaven 

moeiteloos worden verricht. ” (Perec, 1998, p.47)
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Handleiding begrippen1.3

In de hiernavolgende onderzoeken wordt steeds teruggegrepen op enkele ruimtelijke 
concepten die onderzocht zijn in de M3 fase. Om elementen uit te lichten hoort bij elk 
begrip een icoon dat soms terug zal komen bij fotos of schemas. Voor een uitgebreide 
uiteenzetting en achtergrondinformatie over alle concepten verwijs ik graag naar het 
M3 onderzoek van ‘A kind of space‘. De iconen zijn als volgt te herkennen: 

Heterotopia

Smooth space

Plaats en niet plaats

Straited space

Dispositif

De-	en	reterritorialisatie

Vluchtlijn

Affordance

Heterotopieën zijn plaatsen die 
zeer selectief van aard zijn en ons 
daarom iets vertellen over onze eigen 
samenleving zonder noodzakelijkerwijs 
veel over zichzelf te onthullen. Een 
gevangenis of begraafplaats zijn beide 
duidelijke gevallen van dergelijke 
‘andere plaatsen‘.

De niet-gereguleerde ruimte die 
heterogeen is en waarin het aantal 
mogelijke relaties onbeperkt en 
onbepaald is.

Plaatsen of topoi, worden plaatsen 
door middel van hun relaties. Door 

De gereguleerde of geordende 
ruimte die homogeen is en waarbij 
de verhouding tussen twee objecten 
altijd eenduidig en geregeld is. 

Een dispositif is een object of 
rangschikking van objecten die een 
specifiek soort gedrag afdwingen 
door er simpelweg te zijn. Het is 
complementair aan ‘affordance‘, 
behalve dat affordance de verkenning 
van de mogelijkheden inhoudt en 
een dispositif bepaald soort gedrag 
afdwingt

Het woord territorium kan zowel 
letterlijk als figuurlijk opgevat worden. 
Letterlijk is een territorium  bijvoorbeeld 
gere- en gedeterritorialiseerd door 
koloniserende legers. Figuurlijk kunnen 
we zeggen dat het territorium van de 
voet het contact maken met de vloer 
is om ons te helpen lopen. Maar voor 
mensen zonder armen zijn voeten 
vaak gede- en gereterritorialiseerd als 
surrogaat handen. 

Een vluchtlijn verbindt twee termen 
of plaatsen, misschien door associatie, 
of door afleiding of door dromen of 
de wens om te ontsnappen. Op deze 
manier zou men kunnen denken 
over een Caribisch eiland tijdens het 
wandelen in de regen. Of men zou naar 
dat eiland worden geleid door middel 
van een poster hangend in een etalage. 

Affordance is wat een bepaalde ruimte 
of object biedt in termen van mogelijk 
gebruik. Bijvoorbeeld een tafel van een 
bepaalde grootte en configuratie van 
onderdelen. Dit object kan gebruikt 
worden om aan te zitten, op te zitten, 
of zelfs dienen als barrière tussen jou 
en iemand die achter je aan zit. 

Heterotopie
“Hoe zeg ik dat duidelijker? De vraag is niet of  je je deur opent of  

niet opent, de vraag is niet of  je de sleutel in de deur laat steken ; het 
probleem is niet of  er al dan niet sleutels zijn: als er geen deur was, 

was er ook geen sleutel.” ( Perec, 1998, p. 60)

het verwerven van een identiteit in 
een verhaal of door deel uit te maken 
van de geschiedenis en traditie. Die 
plaasen die geen relaties aangaan, geen 
duidelijke identiteit hebben of geen 
deel uitmaken van de geschiedenis 
of traditie worden niet plaatsen of 
non-lieux genoemd. Voorbeelden van 
dergelijke niet plaatsen zijn luchthaven 
terminals, supermarkten, hotels, 
snelwegen of internet. 

Spektakelmaatschappij

De spektakelmaatschappij komt voort 
uit het idee dat het authentieke, 
sociale leven wordt vervangen door 
een representatie ervan. Het beeld, of 
de representatie, wordt belangrijker 
dan het ding waarnaar het verwijst en 
zo wordt gedacht dat de kwaliteit van 
leven wordt verarmd. 
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Onderzoeksvraag en methode

Het doel van dit onderzoek is om een mogelijke oplossing vinden voor de niet-plaats 
gebondenheid die stations vaak met zich meedragen. De transitieruimte veranderen 
in een bestemming. Omdat veel openbare gebouwen met een publiek interieur hun 
deuren sluiten, bijvoorbeeld  godshuizen die door de ontkerkelijking hun functie 
verloren en grotere postkantoren  die zijn opgeheven door het toenemende online 
postverkeer, is het belangrijk een nieuw soort gebouwtype te ontwikkelen dat een 
nieuw publiek interieur biedt.  (Hannema, 2014) Een transitieruimte als podium voor 
stedelijke activiteiten, een nieuwe ontmoetingsplek waar iedereen, ongeacht zijn 
leeftijd, inkomen of culturele achtergrond zich welkom kan voelen. Hieruit volgt de 
onderzoeksvraag: 

Een	 station	 en	 bibliotheek	 zijn	 beide	 goede	 voorbeelden	 van	 gebouwen	 waar	
de	 dwang	 van	 een	 dispositif,	 het	 selectieve	 karakter	 van	 een	 heterotoop	 en	 de	
problematisering	van	de	plaats	versus	de	transitieruimte	sterk	naar	voren	komen.	
Hoe	kan	er,	met	verwijzingen	naar	deze	begrippen,	een	hybride	ontwerp	worden	
neergezet waarin deze tegenstrijdige programma’s een samenspel aangaan en door 
hun	 confrontatie	 tot	 zowel	 een	 heldere	 doorstroming	 als	 fijne	 verblijfsplaatsen	
komen?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er verkennend en ontwerpend 
onderzoek verricht naar verschillende onderdelen. De combinatie en het samenspel 
tussen deze onderdelen zijn uiteindelijk de handvaten voor het ontwerp van een 
station als stedelijke woonkamer in het centrum van Nanterre, Parijs. 
Allereerst wordt er onderzocht wat een station kan betekenen voor de omgeving 
en hoe architecturale middelen worden ingezet om een goede doorstroming te 
waarborgen. Als casestudy wordt het gloednieuwe station van Rotterdam behandeld, 
dat claimt een nieuwe ontmoetingsplaats te zijn. 
Vervolgens wordt de bibliotheek onder de loep genomen en bekeken wat de 
bibliotheek een fijne plek maakt om te verblijven. Daarnaast wordt uiteengezet wat 
de bibliotheek in de toekomst zal gaan betekenen met het steeds digitaler worden 
van alle beschikbare informatie en de kansen die dat biedt. 
Daarna wordt er ingezoomd op de locatie in Parijs, namelijk de banlieue Nanterre, 
waarbij de geschiedenis en situatie vandaag de dag uiteen worden gezet. Er wordt 
onderzocht of het mogelijk is Nanterre met behulp van een masterplan te genezen 
van de zichtbare littekens van het uitbreiden van het centrum van Parijs. Het nieuwe 
station maakt onderdeel uit van dit masterplan. Daarbij is dit plan ontwikkeld in 
samenwerking met Aukje Goossens. Zij heeft een gerechtsgebouw ontworpen 
tegenover de nieuwe stedelijke woonkamer van Nanterre binnen hetzelfde 
afstudeeratelier. 

Ten slotte wordt uit deze verschillende deelonderzoeken het concept van het station 
als stedelijke woonkamer gedestilleerd en een indruk gegeven van het ontwerpend 
onderzoek en de zoektocht aan de hand van vormstudies en referenties. Uiteindelijk 
zal het definitieve ontwerp worden uitgelegd door middel van de conclusies uit de 
deelonderzoeken en de ruimtelijke begrippen uit het M3 onderzoek. Het uiteindelijke 
ontwerp kan hierbij gezien worden als antwoord op de onderzoeksvraag.

1.4

Dagblad Metro, De Vries, T. (2014, Mei 16) pp. 4
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2. Typologisch onderzoek
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De helderheid van een station 

Typologisch onderzoek

Waar honderd jaar geleden stedelijke groei werd bevorderd door het aanleggen 
van nieuwe wegen en spoorlijnen, zijn anno 2014 de knooppunten van het stedelijk 
openbaar vervoer in ontwikkeling om connecties met zowel de omgeving als de 
gebruiker te verbeteren. De aansluiting tussen infrastructuur en de stedelijke ruimte 
is vaak moeizaam te noemen, maar in het karakter van de RER-, trein en metrostations 
vindt zowel in Nederland als in Frankrijk een verschuiving plaats. Waar het station in 
het verleden qua ontwerp alleen was bedoeld als doorstroomruimte, een portaal 
naar een andere bestemming, zijn de stations vandaag de dag steeds meer gericht 
op verblijven en bevatten ze een breed scala aan faciliteiten. De ontwikkelingsvisie 
voor stations door Prorail in Nederland bevat een aantal strategieën waarvan er één 
duidelijk aansluit op de definitie van Augé over de het ‘plaats‘ zijn: - Veraangenamen: 
het aangenamer maken van het verblijf op en rond het station door het aanbieden 
van een kwalitatief hoogwaardige omgeving. Hierbij hoort ook het toevoegen van 
voorzieningen en activiteiten. (Prorail, Maart 2014) Er is dus klaarblijkelijk een nieuwe 
type station in ontwikkeling. In plaats van een treinstation als zijnde niet plaats enkel 
geënt op doorstroming, wordt het station geconstrueerd als levendige publieke 
ruimte. De focus van het programma verschuift van enkel toegankelijkheid en reizen 
naar een veelzijdigheid waar zowel reizigers als buurtbewoners profijt van kunnen 
hebben. Een ommezwaai van snelheid en doorstroming naar een stedelijke zitkamer. 
Maar hoe draagt de architectuur van deze bouwwerken bij aan de totstandkoming 
van een kwalitatief hoogwaardige ruimte? Het nieuwe station van Rotterdam vormt 
een helder geformuleerd voorbeeld van een knooppunt dat is ontworpen aan de 
hand van deze visie. 

Het	station	als	plaats
Hoe integreert een station verblijfsruimte en stilstaan in een plek die qua aard zo 
gericht is op doorgang? en wat maakt een station minder geënt op doorstroming? 
Ofwel, hoe kan een station een ‘plaats’ worden? 

Allereerst is ook in nieuwe stations architectuur het hoofddoel de reiziger op een zo 
duidelijk mogelijke manier van A naar B te krijgen. Toch is dit op een andere manier 
vormgegeven dan de reguliere, inmiddels gedateerde stations laten zien.  De typische 
niet-plaats gaat volgens Augé geen relaties aan met haar omgeving of gebruikers, 
maar bij station Rotterdam is niets minder waar. Er zijn twee verschillende ingangen 
gerealiseerd die aansluiten op de twee stukken stad noordelijk en zuidelijk van de 
spoorlijn die totaal andere karakters bezitten. De opening naar de centrumkant is een 
‘dramatisch geënsceneerde holte tussen vloerveld en dakplaat.‘ (Kuilenburg, April 
2014, p. 56 Door dit opvallende gedrag van het dakvlak heeft het stationsgebouw 
een setting die niet strookt met de gangbare ontwikkeling van stations typologieën. 
Uitgangspunt voor deze in- en uitgang was dat men een groot contrast zocht met de 
blokkendozen op het Weenaplein, dat men de diagonaal gelegen metro ingang op 

2.1

2.2 Doorsnede relatie binnen-buiten, nieuwe Rotterdam CS

2.1 Oude tunnel Rotterdam CS

2.3 Doorsnede nieuwe Rotterdam CS
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2.4 Passage

2.5 Perrons

2.6 Stationshal

het voorplein wilde overkappen en dat men de blik van de reiziger wilde richtingen 
op het stadscentrum.  (Kuilenburg, April 2014) De relatie tussen binnen en buiten 
betreft een gelijkmatige overgang zodat de reiziger langzaam wordt overkapt en 
opgenomen in het gebouw. De ruimte onder het dakvlak is zowel onderdeel van 
het stadsplein als van de passage daarachter. Zoals de zuidingang is ontworpen 
als spektakel naar de stad, is de noordingang veel ingetogener vormgegeven. Deze 
zijde mondt uit op een woonwijk. Het dakvlak van het perron is ter afscherming van 
spoorlawaai omgevouwen in een zaagtandpatroon dat simpel verwijst naar de daken 
die te vinden zijn in de woonwijk. De gevel is open op het maaiveld waardoor er een 
brede opening naar de passage ontstaat.  Het ontwerp sluit dus wel degelijk aan op 
de omgeving.

In nieuwe stationsarchitectuur worden de vaak veel te krappe, donkere, benauwde 
stationstunnels ingeruild voor ruime passages met natuurlijk licht. Waar de passage 
vroeger alleen werd gebruikt om zich naar de sporen te begeven, is er nu juist veel 
te zien. De nieuwe passage is vele malen breder en is aan weerszijden ingericht met 
winkels waardoor er genoeg ruimte ontstaat om stil te staan zonder dat de stroom 
naar de treinen wordt opgehouden, en de reiziger uitgenodigd wordt langer gebruik te 
maken van het station, het te zien als een plaats en niet enkel als een ongeïnspireerde 
transitieruimte. Dit is ook doorgezet in de materialisatie. De gebruikelijke generieke, 
betonnen, grijze en cleane terminalstijl wordt aan de kant geschoven en een 
specifiekere en warmere  stijl worden toegepast. In het station in Rotterdam is er in 
de stationshal gekozen voor veel hout en betegeling in dezelfde teint wat voor deze 
warme sfeer zorgt. De perronvloeren zijn juist heel licht gehouden en ingericht met 
verjongde staalprofielen en veel glas. Waar in oude stations de perrons individueel 
werden overkapt, liggen ze nu overzichtelijk samen onder één overkapping. Vanaf de 
perronvloeren valt er door de verbinding van ruimten licht in de passage.

Ontwerptools
Om een station te kunnen ontwerpen als ‘plaats‘ zijn er een aantal lessen te trekken 
uit het nieuwe station van Rotterdam. Een station als niet plaats doet zich voor als 
een generiek object wat eigenlijk overal ter wereld neergezet zou kunnen worden en 
daar op die specifieke plek zou passen (of juist niet omdat het overal zou passen), 
omdat het geen eigenheid heeft. Het station als plaats heeft juist een sterk karakter 
en sluit aan op de wensen en behoeften van de omgeving. Hetzelfde geldt voor de 
materialisatie, het station als niet plaats heeft een generieke uitstraling en wanneer 
het als plaats ontworpen wordt moet deze materialisatie juist aansluiten op het 
karakter van de plek. Zoals al het hout in het station van Rotterdam bijna huiselijk 
aanvoelt. Daarbij is dit houtwerk het verbindende element dat de reiziger meeneemt 
van de stationshal naar de perrons. 

Het type station van vroeger was veel meer verdeeld door inkadering van ruimten. 
Men bevond zich op het perron, in de stationstunnel of in de stationshal. Terwijl in 
het nieuwe type station is uitgegaan van het traditionele programma,  verbindt het 
deze verschillende ruimten aan elkaar met doorzichten en licht wat door alle ruimtes 
valt. Dit zorgt voor een soort vloeiing en helderheid die het nieuwe station tot een 
logische en samenhangende plek maken met een hoogwaardige verblijfskwaliteit. 
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Het idee van beweging en vloeiing is niet alleen meer te vinden in het feit dat het 
een station is, maar juist ook door de ruimten die soepel en natuurlijk met elkaar 
verbonden zijn. In de oude station typologie was de ruimte veel meer ‘straited‘, een 
ruimte vol met regels  opgelegd door de architectuur en het interieur waar de reiziger 
zich naar gedraagt. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van elementen die binnen de 
conceptie van Michael Foucault te identificeren zijn als dispositif en zodoende gedrag 
beïnvloedend zijn. De stroming was homogeen en de verhoudingen tussen objecten 
altijd eenduidig. In de nieuwe stations heeft de ruimte veel meer de eigenschappen 
van een ‘smooth space‘. Een ruimte zonder of met weinig eenduidige regels van de 
omgeving die heterogeen is en de verhoudingen tussen objecten onbeperkt maakt. 
In deze ruimten is een voortdurend proces gaande van de- en reterritorialisatie. De 
stroom door de passage is bijvoorbeeld niet alleen meer een stroom met duidelijke 
verwijzing naar de richting (straited space) , maar de ruimte presenteert zichzelf zo 
dat er ook een mogelijkheid ontstaat voor de gebruiker om stil te staan, een winkel 
in te lopen, of zich in een tegengestelde richting te gaan bewegen. De ruimte is veel 
minder gereguleerd. (smooth space). 

Een tegenstrijdigheid in het nieuw ontworpen Rotterdam centraal is de plaatsing van 
de incheckpoortjes in de passage. Als het station gezien moet worden als een plaats 
die niet louter bedoeld is als transitieruimte, maar juist als plek om ook zomaar 
doorheen te struinen, elkaar te ontmoeten, en bovendien dient als de voordeur 
van Rotterdam, aangezien het het eerste en laatste bouwwerk is dat een reiziger 
ziet, is de positionering van dit controlepunt opmerkelijk te noemen. Het lijkt alsof 
de ruimte achter de poortjes alleen is voor de reiziger, al zijn de poortjes nooit 
daadwerkelijk gesloten. In hoeverre is de plek achter het controlepunt een plaats om 
te verblijven als men niet met de trein moet, maar wel dit punt moet passeren om 
bij de faciliteiten te komen? De vraag is of het niet een betere keuze was geweest 
om het incheckmoment te verplaatsen naar de toegang tot de perrons, zodat het 
nieuwe station een voor iedereen te beleven prettige ruimte wordt, een publiek 
interieur en een nieuw stukje stad zonder ‘afbakeningen‘ waar het centrum als het 
ware doorheen vloeit. 

2.7 Station Rotterdam Centraal vanaf noordzijde
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Verblijfskwaliteit van een bibliotheek2.2

Een station dat is ontworpen als plaats om elkaar te ontmoeten en de gebruiker uit 
te nodigen langer te verblijven zal als hoofdthematiek altijd doorstroming bevatten. 
Maar hoe zijn verblijfsruimtes vormgegeven in een gebouw dat totaal is gericht op 
werken, studeren en rust zoals in een bibliotheek? De bibliotheek in Amsterdam is 
opgevat als een warenhuis voor cultuur en recreatie en als een onderdeel van een 
‘belevingseconomie‘, ontworpen als een ‘verblijfsbibliotheek‘ om in rond te zwerven. 
Er is veel openheid in de vorm van doorzichten naar het interieur en de omgeving 
en het gebouw nodigt uit om verder te lopen, te zien wat zich om de volgende hoek 
bevind, het te verkennen.

Stilte,	spanning	en	snelheid
De leidraad voor het ontwerp van Jo Coenen is het creëren van sferen voor 
verschillende delen van de bibliotheek geweest. Voor een openbaar gebouw met 
een culturele functie zijn specifieke oplossingen nodig voor elk deel, verschillende 
karakters. Zoals Coenen het beschrijft: ‘De karakterschets van een bibliotheek vraagt 
om afzonderlijke plekken voor concentratie en contemplatie, terwijl de ruimte tegelijk 
aantrekkelijk moet zijn om te dolen. Van die plekken heb ik belangrijke accenten 
gemaakt. Ze tonen zich met een bepaald ritme aan de bezoeker. [...] Een bibliotheek 
laat zich vergelijken met een grand café, waar je samen met veel andere mensen bent 
en toch op een intieme plek kunt zijn.‘
De bibliotheek moet de bezoekers dus blijven boeien en ze aantrekken om ergens 
plaats te nemen waar ze uren zouden kunnen blijven waarna ze het interieur verder 
zouden kunnen ontdekken. De afwisseling tussen deze elementen maar ook juist de 
verbondenheid zijn belangrijk zodat men snel iets kan vinden, zich uitgenodigd voelt 
te blijven maar ook weer snel kan vertrekken. 
De opzet van het gebouw bestaat uit drie delen. Het onderste deel in de transparante 
plint huisvest functies die veel openheid vragen zoals de jeugdbibliotheek, 
de tijdschriftenafdeling en de multimediavloer.  Zoals in de doorsnede in geel 
aangegeven, is er een grote openheid in dit gedeelte van het gebouw. Hier verlaat 
en betreedt de bezoeker het gebouw en dit gedeelte is dan ook wat rumoeriger en 
drukker. Het middelste deel is het rustigste gedeelte van de bibliotheek en is bedoeld 
om te werken en studeren. Dit gebeurt niet alleen aan lange tafels langs de vide maar 
er zijn ook andere plekken en sferen gecreëerd waar gelezen kan worden zodat er bij 
elke bezoeker wel een bepaalde plek past.  Het bovenste gedeelte van het gebouw 
sluit aan bij de gedachte dat de bibliotheek meer kan zijn dan een uitleenplaats voor 
boeken. Je kunt er ook loungen, eten, een theatervoorstelling bijwonen en genieten 
van het fantastische uitzicht. Het bovenste gedeelte huisvest dan ook een theater, 
open podium en restaurant. De basis van het ontwerp is de ruimtelijke werking 
tussen de drie verschillende delen. Vooral de wijze waarop de verdiepingen met 
elkaar in verbinding staan en hoe ze de gebruiker verleiden tot het betreden van 
het onbekende terrein is bijzonder. Er is nergens een moment van saaiheid, maar 
daartegenover staat dat toch de gewenste rust is te vinden die nodig is om je te 
concentreren. In de bibliotheek zijn veel doorzichten en verbindingen te vinden die 
zorgen voor afleiding, maar ook zijn er plekken die juist naar binnen gericht zijn en 
waar de geconcentreerde lezer zo min mogelijk gestoord wordt. 

2.8 Station Rotterdam Centraal vanaf noordzijde

2.9 Vide met onderwerpen per verdieping, (middelste deel)
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De verschillende werk-, lees- en studieplekken worden niet alleen qua ruimte anders 
ingericht, maar ook de materialisatie is daarop afgestemd. Drie materialen zijn 
dominant in zowel de gevels als het interieur, namelijk hout, glas en natuursteen. Ze 
zijn zo gebruikt dat het gebouw een heldere afleesbaarheid van buiten en een goede 
oriëntatie van binnen heeft. Door te spelen met de verhoudingen ervan ontstaan 
soms hele lichte cleane plekken, en plekken die bijna volledig uit hout vervaardigd 
zijn en juist weer een hele warme uitstraling hebben. De binnenruimtes zijn bijna 
overal heel ruim opgesteld zodat er veel daglicht binnengelaten kan worden en er 
aan de gevel soms prachtige uitzichten over de stad zijn. Ook zijn er veel plekken 
die juist niet naar buiten maar naar binnen zijn gericht, naar andere delen van de 
bibliotheek. 

Ontwerptools
De fijne verblijfsruimtes in de bibliotheek in Amsterdam zijn voornamelijk te danken 
aan de diversiteit van de verschillende ruimtes. Er is een plekje om rustig achter een 
computer iets te typen, met een vriend een kop koffie te drinken maar ook om op je 
rug op een kussen een roman te lezen. 
Een belangrijk punt in de bibliotheek is dat de route door het gebouw heel duidelijk 
is zonder dat er bewegwijzering te vinden is. De trappen zijn zo geplaatst dat ze 
altijd zichtbaar zijn vanaf het punt waar de bezoeker de ruimte betreed en door de 
doorzichten naar onder- of bovenliggende verdiepingen is het ook snel duidelijk 
welke richting je op moet om op je bestemming te komen. Een logische, helder 
gedefinieerde ruimte die weinig aan de verbeelding over laat zodat de bezoeker zich 
kan richten op het zoeken van een boek, in plaats van de route erheen. De ruimte is 
‘straited‘, gereguleerd en geordend.
De verticale programmatische verdeling is een van de belangrijkste oorzaken van de 
straited space. Door de onderkant transparant te maken en daar het snelle, vluchtige 
en publieke gebruik te situeren wordt het voor de bezoeker gelijk duidelijk waar hij 
of zij heen moet of kan de snelle bezoeker misschien al voldoende hebben aan alleen 
dit deel van het gebouw. De snelle bezoekers storen hierbij de geconcentreerde 
mensen in het middendeel niet. De mooiste ruimtes, hoog in het gebouw, met een 
wijds uitzicht worden dan ingevuld als ontspanning en ontmoeting en hebben de 
meest publieke functie.

 
2.10 Verschillende werk- en leesplekken
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Bibliotheek van de toekomst2.2

Niet alleen het station verliest in te toekomst zijn eenduidige functie als transitieruimte, 
de bibliotheek is aan eenzelfde verandering onderhevig. Met het oog op de toekomst 
wordt het station een veelzijdige publieke ruimte waar veel meer gebeurt dan alleen 
reizen, maar ook de bibliotheek zal zichzelf opnieuw moeten gaan uitvinden. Want 
laten we eerlijk zijn, wat is de relevantie van een bibliotheek in een tijdperk waar 
zo goed als alle informatie gratis, overvloedig en moeiteloos verkrijgbaar is? Door 
de vergaande digitalisering van de wereld om ons heen en snelle maatschappelijke 
en economische veranderingen zal de bibliotheek van de toekomst zich moeten 
toespitsen op andere media en een ander gebruik van ruimte. De groeiende 
hoeveelheid informatie die onder andere via het web wordt aangeboden, maakt 
van ICT-geletterdheid een basisvaardigheid. In onze maatschappij, door Guy Debord 
spektakelmaatschappij genoemd, zijn er zo veel prikkels, media en informatiestromen 
die dagelijks op iedereen worden afgestuurd dat het überhaupt een kunst genoemd 
kan worden om te kunnen beoordelen wat waardevol is en wat niet. Wanneer kan 
een bron van het internet bijvoorbeeld als betrouwbaar beschouwt kunnen worden? 
De nieuwe bibliotheek zal zeker niet overal hetzelfde zijn. In grote steden zijn het 
bijzondere, grote gebouwen met een geweldige aantrekkingskracht maar in dezelfde 
steden zijn er ook kleinere wijkbibliotheken die het centrum vormen van allerlei 
activiteiten waarbij kennis en cultuur centraal staan, maar waar ook ruimte is voor 
sociale activiteiten. Hoe kan een dergelijke bibliotheek van de toekomst worden 
vormgegeven en wat past er dan in het functionele programma? Een gebied dat 
momenteel in ontwikkeling is volgens deze nieuwe kijk op informatie is ‘De Krook‘ in 
Gent. Dit gebied houdt de renovatie van een oud wintercircus tot een hedendaags 
multifunctioneel gebouw en een nieuwbouwproject waarin onder meer een nieuwe 
stedelijke bibliotheek zal worden gehuisvest. 

Concept	voor	de	bibliotheek	van	de	toekomst
De nadruk van de bibliotheek verschuift van ‘aandacht’ naar ‘beleving’. De Gentse 
bibliotheek ziet het als haar missie om met haar collectie en diensten de vrije en 
drempelloze toegang tot kennis en cultuur te waarborgen. De toegang tot kennis en 
cultuur moet zo laag mogelijk gemaakt worden en daarom moeten de bezoekers niet 
alleen naar de bibliotheek komen om informatie te kunnen opzoeken. De bibliotheek 
van vroeger was gevuld met boeken en stille plekken om te leren en lezen. Maar 
wat kan de toegevoegde waarde van een bibliotheek zijn als het geen vat heeft op 
de productie van informatie of de technologie waarop deze geraadpleegd wordt? 
Hoewel er informatie in overvloed te vinden valt op internet, is wat er gevonden 
kan worden niet altijd even betrouwbaar en de bibliotheek kan dus fungeren als 
controleorganisme wat waakt over en zorgt voor een meer objectieve selectie van 
de beschikbare informatie. De bibliotheek kan helpen met het vinden van ruimere 
verbanden en ideeën aandragen die weer doorverwijzen naar misschien niet enkel 
digitale informatie maar ook boeken of tijdschriften waarvan qua inhoud niets 
te vinden valt op het internet. De bibliotheek van de toekomst is juist gericht op 
ontmoetingen, stimulatie en inspiratie. Door de bezoeker te tonen wat er allemaal 
met informatie gedaan kan worden in een interactieve en leerzame omgeving wordt 
hij of zij getriggerd zelf aan de slag te gaan, misschien in de bibliotheek, misschien 
thuis. Informatie is immers overal bereikbaar.  (Janssen, 2009)

2.1 Renovatie wintercircus De Krook

‘Our lives have become digital, our contacts now virtual 
and everything you wanted to know is just a click away. 

Experiencing the world through endless second hand 
repetition isn’t just enough. If  we want authenticity we 
need to initiate it. We’ll never know our full potential, 

unless we push ourself  to find it. It’s this self-discovery 
that inevitably takes us to the wildest places.’  

- Movie: The Art of  Flight, USA (2011)
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2.1 De Krook, zicht vanaf pleinzijde 

2.1 De Krook, centrale hal 

De krook
Het ontwerp voor de bibliotheek van de toekomst is opgebouwd uit weldoordachte 
subtiele ontwerpkeuzes en niet uit radicale of revolutionaire ideeën. Omdat er in de 
snelheid van de veranderingen in de technologie niets te voorspellen valt, schreeuwt 
de bibliotheek geen grootse theorieën over hoe het gebouw zou moeten worden 
gebruikt. Er is flexibiliteit om het gebruik aan te passen, en vrijheid voor de gebruiker. 
De architecten, Coussée en Groris, zijn van mening dat onzekerheden deel uitmaken 
van architectuur en dat de toekomst niet te voorspellen valt. Daarom is er gekozen 
voor een ontwerp met strakke lijnen, zachte kleuren en warme materialen, niet te 
uitgesproken. Het is een sober ontwerp dat de sereniteit en rust van een bibliotheek 
oproept in tegenstelling tot veel ‘spektakelarchitectuur‘ of eyecatchers. Het zoekt 
een middenweg tussen stereotype bibliotheken ontworpen zoals kantoorgebouwen 
en moderne bibliotheken waar dynamiek centraal staat. 

Zoals de visie op dit project van het bureau luidt: ‘Toch mag en kan de primaire functie 
van een bibliotheek niet een ontmoetingsplaats zijn. Hoe hard een bibliotheek ook 
probeert om mensen te overtuigen en bezoekers te pleasen, zullen plaatsen zoals een 
café, winkelcentrum of jeugdbewegingslokaal altijd populairder blijven als ‘echte‘ 
ontmoetingsplaats.‘ Ze zijn van mening dat men de technologische veranderingen 
toch niet kan volgen en het belangrijk is niet meegesleept te worden door trends om 
te vermijden dat het gebouw alleen een kortstondig bouwwerk is wat na een zware 
investering maar kort rendabel zou zijn. De bibliotheek steeds opnieuw proberen 
uit te vinden, gaat ten koste van de identiteit. De bibliotheek mag zich dus vooral 
niet verliezen in de missie om een echte ontmoetingsplaats te worden maar moet 
vooral ook een bibliotheek blijven voor het uitlenen en verschaffen van informatie. 
Dat neemt niet weg dat een bibliotheek niet méér zou kunnen zijn dan alleen een 
bibliotheek en zijn de meeste boeken in het ontwerp wel degelijk ingewisseld voor 
een digitale catalogus. Het ontwerp is vooral gericht op de relatie met de omgeving 
en het sluit aan de verschillende kanten dan ook op andere manieren aan op de 
diversiteit van de omgeving. Een kenmerkende eigenschap van het plaats zijn.  

Ontwerptools
De vormgeving van de bibliotheek van de toekomst kan op verschillende manieren 
worden geïnterpreteerd omdat het zoals gezegd inderdaad niet te voorspellen valt hoe 
de overdracht van informatie zich verder zal gaan ontwikkelen. Toch kunnen we er niet 
omheen dat er in de wereld van bibliotheken een verandering heeft plaatsgevonden 
die ook in de architectuur ervan voelbaar wordt. Bibliotheken veranderen van 
rustige stille werkruimten met wanden vol boeken naar multifunctionele ruimten 
waar verschillende media zoals video, geluid en tekst (al dan niet op internet of uit 
een tastbaar boek) ingezet kunnen worden voor de kennisoverdracht. Daarbij wordt 
de bibliotheek niet alleen een plek om kennis uit media te halen, maar ook uit de 
medemens, om elkaar te inspireren. De verandering die waar te nemen is bij station 
typologieën, is eveneens waarneembaar bij bibliotheken. In filosofische termen valt 
de ruimte te identificeren als ‘smooth’, zijnde een niet-geordende ruimte waar de 
mogelijke relaties onbeperkt en onbepaald zijn.  De ruimte doet zich niet meer zo 
strikt voor en daardoor krijgt de gebruiker minder ‘sturing‘ van de ruimte waardoor 
hij vrijer word in het gebruik maar dit maakt niet per definitie een ruimte prettiger 
om in te werken of lezen. Ik ben van mening dat misschien het omgekeerde juist 
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waar is. Wanneer er gestudeerd of gelezen moet worden is het beter om in een 
ruimte te zijn die valt te duiden als ‘straited‘. De gereguleerde of geordende ruimte 
die homogeen is en waarbij de verhouding tussen twee objecten altijd eenduidig en 
geregeld is. 

Een duidelijk geregelde plek door een ritme en duidelijkheid in de ruimte die weinig 
ruimte bied aan eigen interpretatie of vrije invulling. Dat is namelijk een ruimte waar 
weinig afleiding is en men zich volledig kan storten op de op te nemen kennis. Een 
voorbeeld van een bibliotheek als straited space is de Bibliothèque Sainte Geneviéve 
in Parijs. De paden aan de zijkant zijn er om zich te begeven naar een werkplek 
of naar de boeken, de paden haaks daarop zijn om te werken of studeren. Een 
dergelijke plek met een heldere opzet, laat voor gebruikers weinig ruimte over voor 
eigen interpretatie of creativiteit in gebruik van het interieur. Een logische ruimte om  
je te kunnen concentreren. 

De aard van de bibliotheek bewaren en eren vormt een helder standpunt, en daarom 
zou het in een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek ook onmisbaar zijn om rustige, 
duidelijke ruimten vorm te geven. Daarnaast kan er in het programma plek worden 
opgenomen voor minder sterk gedefinieerde ruimten, smooth spaces, die de 
heterotopie (het selecterende karkater) van de plek verzwakken en de bibliotheek 
laagdrempeliger maken. De bibliotheek van Labrouste is een hele sterke heterotopie, 
wanneer je niet wilt studeren, leren of werken, zal je je niet snel in deze bibliotheek 
begeven. 

Concluderend heeft de bibliotheek van de toekomst beide soorten typologieën 
nodig. De bibliotheek als stedelijke woonkamer, laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk,  een multifunctionele plek voor bijvoorbeeld lezingen, tentoonstellingen 
en ontmoetingen maar met daarin een dubbele laag die ook ruimte biedt aan de 
rasechte bibliotheekbezoeker die komt om te lezen in stilte.

2.5 Henri Labrouste’s Bibliothèque Sainte Geneviéve, Paris 
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3. Masterplan
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Littekens in de banlieue Nanterre

Masterplan
3.1

In de jaren ‘70 werd er een rondweg gerealiseerd om Parijs, Boulevard du 
Périphérique. Begonnen in 1960, geopend in 1973, vier rijbanen breed, 35 kilometer 
lang, met 34 op- en afritten die nog steeds ‘poorten’ heten. Deze rondweg is een 
grens geworden die het centrum van Parijs scheidt van de buitenwijken, ook wel 
banlieues genoemd. Vroeger industriegebied en open gebied, bestaan vandaag de 
dag de buitenwijken van Parijs uit een massa aaneengesloten bebouwing. Het beeld 
van de banlieues is over het algemeen negatief, het betekent letterlijk banplaats, 
de plaats voorbij de banpalen. De moderne architectuur van de Grand Ensembles 
en massale huizenblokken dragen hieraan bij doordat ze symbool staan voor 
buitensluiting en vervreemding.  Daarbij maakt de postcode binnen of buiten de ring 
een verschil in huizenprijs van tienduizenden euro’s. De banlieues waren, en zijn dat 
op veel plaatsen nog steeds,  broeiplaatsen voor ontevredenheid en conflict, zoals 
de studenten opstanden in 1968 en de rellen van 2005 lieten zien. Het culturele, 
intellectuele en politieke hart van Frankrijk bevindt zich binnen de Périphérique; 
maar van de tien miljoen inwoners van de Parijse agglomeratie woont acht miljoen 
erbuiten. (Solleveld, 2014) In dit deel van het onderzoek wordt bekeken of het 
mogelijk is Nanterre middels een masterplan te genezen van de zichtbare littekens 
na het uitbreiden van het centrum van Parijs.  

Parijs	en	de	ontwikkeling	van	de	banlieues

Tijdens de stadsvernieuwingen van Haussmann werden arbeiderswoningen in de 
stad grotendeels verwoest en de huizenprijzen in het centrum  stegen dusdanig, 
dat veel arbeiders tot buiten de stadsomtrekken werden verdreven.  Ze settelden 
zich in de nabijheid van de industriegebieden. Alleen de welgestelden konden in het 
centrum blijven wonen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond hoge woningnood in 
de banlieues die de autoriteiten tot ingrijpen dwongen. Deze periode van 1945 tot 
1975 werden de’ trentes glorieuses’ genoemd, een naam die vandaag de dag een 
misplaatste klank met zich meebrengt. De wederopbouw gold ook voor Nanterre. 
Er werd gekozen voor modernistische architectuur in navolging van de ideeën van 
Le Corbusier en het CIAM; hoge repetitieve torens met honderden tot duizenden 
woonruimtes, gebouwd met nieuwe industriële bouwmaterialen en  veel groen en 
openheid eromheen. Hiermee werd aangesloten aan de idealen van licht, lucht en 
ruimte zoals we die in Nederland kennen van de Bijlmer. 

Het kader van de stedenbouw in de banlieus waarbinnen deze architectuur tot stand 
kwam, is ook ten grote dele te danken aan Haussmann. Binnen de stadsmuren van 
Parijs werden boulevards aangelegd die naast een prominente ruimte voor snel 
verkeer ook een verblijfsplaats bood voor de voetganger. Dit werd bewerkstelligd 
door brede trottoirs met aangrenzend wonen, winkelen, werken en wandelen. 

Anders gebeurde dit buiten de stadsmuren. Er werden spoorwegen en wegen voor 
snel verkeer aangelegd. Van het anticiperen op een grote hoeveelheid woonruimte 
was destijds nog geen sprake. Maar tijdens de ‘trentes glorieuses’ vormden deze 
verkeersroutes wel het raamwerk voor de stedelijke vernieuwing van de banlieues. In 
navolging van  Le Corbusier die ‘la mort de route’ (de dood van de straat) verklaarde, 
werden gebieden schijnbaar lukraak met hoogbouw en appartementencomplexen 
ingevuld waarvan de verkeersroutes niet altijd de grenzen vormden. Tussen deze 
gebieden en de routes ontstonden zo ‘terrains vagues’. In plaats van de boulevards 
van Haussmann die de samenhang van de stad met zijn bebouwing versterkten 
sloten die routes in de buitenwijken juist de bebouwing van elkaar af. 
Guy Debord pleitte als grondlegger van het situationisme voor een herontdekking 
van de straat. Hij wilde het tegenovergestelde gebruik van de verkeersaders 
bewerkstelligen zodat ze ook in de rol van verblijfsruimte zouden passen. Christian 
de Portzamprac grijpt in zijn ideeën voor La Grand Paris ook terug op de denkbeelden 
van Debord. In de buitenwijken zou een transitie van ‘la route’ naar ‘la rue’ moeten 
plaatsvinden omdat grote verbindingsaders gebieden afsluiten. Deze visuele grenzen 
zoals spoorlijnen, verkeerswegen, hekken en dergelijke laten de scheiding tussen de 
sociale verschillen in de maatschappij zeer duidelijk zien.

‘L’effet de coupure: on l’a vu ces lignes et zones indispensables font partout obstacle à 
l’épanouissement de la vie, de l’habiter, qui font difficilement système.’ (Portzamprac, 
2013,  p.74) Portzamprac noemt de visuele grenzen snedes die een belemmering 
vormen voor de ontwikkeling van het leven en het systeem van een stad.

3.1. Scheiding door verkeersaders, Christian de Portzamparc
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Parijs met de banlieues , Seine en de rondweg A86

Nanterre is een westelijke banlieue van Parijs. Het is de prefectuur van het Hauts-
de-Seine departement en heeft 835.557 inwoners. Nanterre is op dit moment 
achtergesteld op het gebied van faciliteiten. Het heeft geen stedelijk plein en de 
noordzijde van het plangebied heeft, door de afsluiting van het gebied door het spoor, 
geen duidelijke connectie met het centrum van Parijs. De bestuurlijke voorzieningen 
zijn afgescheiden van het woongebied. Ze hebben geen connectie met de straat en 
bestaan uit losse volumes in de ruimte.

Westelijke deel van Nanterre, huidige situatie

Plangebied Nanterre, ruimtelijke indeling3.2
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Functies

Het plangebied, in het westen van 
Nanterre, kenmerkt zich door een 
functiescheiding die duidelijk waar te 
nemen is in het stedelijk weefsel. Aan 
de noordzijde bevindt zich industrie 
die zich afsluit van het woongebied 
door een hoog, dicht hek. Daaronder 
bevindt  zich veel hoogbouw. Wanneer 
de A86 overgestoken wordt, komt men 
terecht in een laagbouwgebied met 
typische ruraal Franse bebouwing. 
Hier bevindt zich het commerciële 
centrum met een drukbezochte 
winkelstraat. 
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Netwerken

Buiten de duidelijke functiescheiding 
zijn er ook merkbare scheidingen ten 
gevolge van de verkeersstromen in 
het gebied. Aan de noordzijde wordt 
het gebied begrensd door de Seine. 
Meer naar het zuiden wordt Nanterre 
doorkruist door de rondweg door de 
banlieues, de A86. Nog zuidelijker  
bevind zich een spoorlijn (RER-lijn).
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Begrenzingen 

De verkeersaders worden op sommige 
punten ervaren als harde grenzen, en 
kunnen op andere punten doorkruist 
worden door het stedelijk weefsel. 
Het noordelijke industriedeel is geheel 
afgesloten door hoge hekken. Om de 
overgang tussen de verschillende 
gebieden niet meer te laten voelen als 
limieten maar als continuïteiten, is  een 
begin gemaakt door een groot deel 
van de A86 ter plaatse van Nanterre 
te overdekken. Het overdekken op 
straatniveau dient om een brug te 
slaan tussen het woongebied met 
hoogbouw aan de noordwestkant 
met het centrum van Nanterre aan 
de zuidkant. Deze nieuwe verbinding 
wordt echter gehinderd door het  
spoor waar in het totale gebied maar 
drie keer onderdoor gereden kan 
worden. Een vierde doorgang vind 
in een voetgangerstunneltje bij het 
station Nanterre-Ville.

Zuid-oost Noord-west
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Het overdekken van de A86 gebeurt op meerdere plekken buiten het centrum van 
Parijs. Het past in de visie van het ‘Grand Paris’ project waarin sociale en territoriale 
tegenstellingen moeten verminderen en duurzame groei gerealiseerd moet worden. 
Dit zou verwezenlijkt moeten worden door een nieuw tansportnetwerk, 70.000 
nieuwe woningen per jaar en het stimuleren van onderzoek en innovatie. Het sluit 
aan op de eerder genoemde standpunten van Chistian de Portzamprac.
In het plan van het ‘Seine Arche’ project wordt de ‘axe historique’ doorgezet van La 
Défense naar Nanterre. Het einde van het plangebied wordt opgenomen als uitloper 
van de as en als toekomstige uitbreidingsmogelijkheid. 
Het plangebied, de as van Nanterre over de A86, staat haaks op de as die nu vol op in 
ontwikkeling is, de as die zijn origine vind in La Défense. Deze as is een toevoeging op 
een hoog, globaal niveau voor Parijs.  De as waar hier een masterplan voor gemaakt 
wordt kan dan ook gezien worden als een toevoeging aan de La Défense as die nu in 
ontwikkeling is maar dan op een lokaal niveau voor Nanterre. 
De strook verzorgt nu ook de aankomst vanaf de ringweg in Nanterre omdat er af- en 
opritten gemaakt zijn waar de strook begint en eindigt. Deze strook fungeert dus als 
visitekaartje, ook wanneer er alleen langsgereden wordt. 

Grand Paris en La Défense3.3

Aansluiting plangebied op het Seine Arche project
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3.2. Seine Arche project
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Terrain vagues3.4

Het langgerekte open gebied dat ontstaan is door de overkapping van de A86 
heeft op dit moment nog geen duidelijke functie. Langzaam rijdend verkeer wordt 
aan beide zijdes in de langsrichting geleid. Tussen beide wegen ontstaat zo een 
ongedefinieerd gebied dat niet duidelijk begrensd wordt en daardoor aan beide 
zijdes telkens ontsnapt. De strook die is ontstaan is opgevuld met een marktplein 
, markthal, groenstroken, kinderspeelplaatsen maar bestaat voornamelijk  uit een 
braak liggend terrein. De bebouwing langs de as bevat veel diversiteit met als gevolg 
dat er weinig sprake is van samenhang. 

De bebouwing die de gevel van de strook vormt, heeft verschillende karakters. 
Aan de westzijde, ten noorden van de as bevindt zich hoogbouw die wat verder 
weg staat en recht aan de strook bevindt zich een parkeerplaats met veel groen. 
Aan de zuidzijde bevindt zich een appartementengebouw van 6 lagen hoog die 
een duidelijke gevel aan de as vormt. Richting het oosten bevinden zich enkele 
appartementen complexen en een bedrijfsgebouw die zowel qua verschijningsvorm 
als hoogte niet met elkaar samenhangen. Hier is de as het drukst bezocht omdat 
hier de voetgangers  uit het bovenste gedeelte van het gebied zich naar het station 
of de winkelstraat begeven. Deze is te bereiken door de voetgangerstunnel bij het 
station. Verder naar het oosten gaat de bebouwing over in een gebied met een 
lagere bouwdichtheid waarin vrijstaande gezinswoningen te vinden zijn waarbij de 
helft van die woningen met de rug naar de as zijn gekeerd. De gevel van de as bestaat 
uit een schutting met achtertuinen. Aan de oostzijde van de as bevinden zich luxere 
appartementengebouwen die recent gebouwd zijn en aansluiten bij het masterplan 
‘Seine Arche‘ vanuit La Défense. Deze appartementen grenzen aan het nieuwe 
groene park langs de snelweg, die uiteindelijk zal eindigen in een nog te realiseren 
jachthaven. 

Nu kan het ‘terrain vague’ op twee manieren worden opgevat:
• Het open onbestemde gebied representeert een onacceptabel socio-

economisch verval en verlatenheid. Dit staat loodrecht op het gewenste imago 
van een welvarende stad, dus is het een probleemgebied.

• Ofwel het terrein biedt een tegenwicht aan de manier waarop orde en 
consumptie de stad in hun houdgreep hebben, door ruimte te bieden aan een 
spontane ongeplande creatieve invulling. De plaats staat open voor alternatieve 
manieren om de stad te beleven. 

De tweede opvatting is op het moment in trek in veel oude industriegebieden die 
omgevormd worden tot een creatieve broedplaats. Echter steunt dit idee op een 
zeker idealisme en zal er draagvlak voor moeten zijn. Aangezien Nanterre meerdere 
ongedefinieerde gebieden bezit die braak liggen wordt er vanuit gegaan dat het 
gebied open laten niet de juiste benadering is om er een aantrekkelijke verblijfsplaats 
van te maken. De strook zal juist wel aangepakt moeten worden en het gebied zal 
met behulp van een masterplan omgevormd worden tot een nieuw stedelijk plein.

 3.2. Birdseye view

Omliggende karkaters
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De plaatsing van de verkeersweg op de as

De huidige situatie is dat de verkeerswegen aan beide uiterste zijdes van de strook 
liggen met een braakliggend terrein ertussenin. Meerdere andere plekken op 
de A86 laten zien dat de realisatie van een groenstrook in zekere mate een kloof 
vormt tussen de aangrenzende gebieden. Als de strook vergeleken wordt met de 
Ramblas in Barcelona kan het succes van de Ramblas aan meerdere factoren te 
danken zijn. Allereerst in het bewandelen van de as een toeristische attractie, met 
grandioze gevels aan beide zijden, veel leven op de strook en een eindpunt dat als 
verblijfsplaats dienst doet. In het geval van Nanterre  doet de as dienst zowel als 
visuele aansluiting op het Seine Arch project,  als recreatieve verblijfsplaats en als 
route van en naar het stedelijke plein. De straten in Parijs, langs de boulevards, in Le 
Marais en in Quartier Latin, laten zien dat het trottoir als route gecombineerd met 
verblijfsplaats  en directe aansluiting op wonen en winkelen zorgen voor een bepaald 
constante bezetting van mensen en daardoor als prettige ruimtes. Bovendien is 
de ene van de andere zijde niet gescheiden door groen maar door een straat die 
het zicht niet belemmert. Het voorstel is daarom om de verkeersroutes naar het 
midden ofwel naar één zijde te verplaatsen, zoals te zien is in het voorbeeld van 
Kopenhagen. Aangezien een groot deel van de bebouwing de rug keert naar de as, 
en het werken van de open ruimte deels afhangt van de aansluiting aan het wonen, 
zou deze laatste optie een logische keuze zijn. Maar met het oog op de stedelijke 
ontwikkeling van Nanterre moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
laagbouw zal verdwijnen en er waarschijnlijk stedelijke appartementenblokken 
gericht op de as ervoor in de plaats zullen komen. Daarom is er gekozen voor een 
typische Haussmanniaanse straatverdeling.

Verder zal nu ingezoomd worden op het vormgeven en uitwerken van het station 
aangrenzend aan het stedelijk plein. De uitwerking van het gerechtsgebouw aan deze 
as is te vinden in de afstudeerscriptie van A. Goossens. 

Huidige situatie, verkeerswegen aan 
uiterse zijdes 

Variant 1, verkeerswegen aan één zijde, 
één breed trottoir

Variant 2, verkeerswegen gecen-
treerd, twee brede trottoirs

3.3. Ramblas, Barcelona

3.4. Asymmetrische as, Superkilen, BIG, Denemarken

3.5. Boulevard Paris
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Toekomstvisie, een nieuw stedelijk plein3.5

Samenhang creëren
Het deels overdekken van de rondweg en daarbij de scheiding tussen de twee 
segmenten verminderen is een sterke visie. Echter gebeurt er op de strook momenteel 
nog steeds weinig tot niets, het kan worden gezien als een non-lieux ofwel een 
‘terrain vague’. De ruimte wordt nog steeds alleen gebruikt als verplaatsingsroute, 
een transitieruimte en niet als verblijfsplaats. Door de as te veranderen in een plaats 
waar de bewoners van Nanterre samen kunnen komen maar ook in een plaats met 
faciliteiten die in het dagelijks leven van Nanterre nodig zijn en momenteel missen, 
is het mogelijk om het karakter van het plein te doen omdraaien naar een ‘plaats‘. 

Huidige situatie, in het wit gebouwen die vervangen 
worden, in het zwart het huidige station.

Nieuwe situatie, in het wit van links naar rechts het 
gerechtsgebouw, de appartementen met winkels in de plint en de 
woongebouwen. In het donker het nieuwe station.
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De	recreatieve,	faciliterende	as	
Om op lokaal niveau aan te kunnen sluiten op het omringende gebied en de as te 
behouden, zijn er een aantal varianten ontwikkeld en is er uiteindelijk gekozen voor 
een variant waarin wordt getracht het karakter van de “gevels” van de as door te 
zetten. De markthal die in het midden van de strook staat en de glazen kantoorpanden 
die niet samenhangen met de rest van de omgeving, verdwijnen. Om aan te kunnen 
sluiten op de omringende configuratie wordt de strook verdeeld in vier segmenten. 
Het open gebied wordt als overgangsgebied opgedeeld in stukken die elk bij hun 
aangrenzende stadsdelen passen. Aangrenzend aan de hoogbouw komt een stedelijk 
plein met faciliterende functies zoals het station, dat een snelle doorgang naar de 
winkelstraat waarborgt op het drukste gedeelte van de strook en het gerechtsgebouw 
dat makkelijk te bereiken is vanuit heel Parijs door de ligging aan de afrit van de 
rondweg. Het stedelijk plein gaat hierna over in een groen plein met terrassen die 
een bufferzone vormt tussen het stedelijk plein en de woongebouwen. Grenzend aan 
de achtertuinen wordt de bebouwing afgemaakt naar de overzijde. Het einde van de 
strook wordt ingevuld met een luxer groen park om aan te sluiten op de al aangelegde 
groenstrook en de duurdere nieuwe aanliggende appartementengebouwen.  

Open, braakliggend terrein

Bebouwing tegen achtertuinen doorgezet en appartementengebouw 
met winkels in de plint aan stedelijk plein

Uiteindelijke situatie: het station als verbindende element met de 
winkelstraat en het gerechtsgebouw daar tegenover
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4. Zoektocht naar de ruimte
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Praktische ontwerpbeginselen

Zoektocht naar de ruimte

4.1

Een persoon kan meerdere kanten kan hebben, hij is bijvoorbeeld leraar, zakenman, 
vader en zoon. Elke keer past iemand zich aan aan de gelegenheid en het gezelschap, 
toch blijft hij één persoon die niet verandert. Zo heeft het gebouw ook meerdere 
kanten en kan het op verschillende manieren gebruikt worden.
• Het gebouw is een straat die een directe verbinding garandeert tussen het 

stedelijke plein en de winkelstraat.
• Het gebouw is een station. Het is een portaal, een deur, naar het centrum van 

Parijs. Het is de verbinding voor de inwoners van Nanterre naar hun werk, de 
universiteit, en de omringende banlieues. 

• Het gebouw is een bibliotheek, de stedelijke woonkamer van Nanterre. De 
buurtbewoners komen erheen om elkaar te ontmoeten, iets te drinken, te 
weten wat er te doen is in de buurt binnenkort, een tijdschrift te lezen, een 
filmpje te zien of wat kunst te bekijken.

Het doel is om de voetgangers en de reizigers uit te nodigen tot de bibliotheek door 
middel van vluchtlijnen. De voetganger die het gebouw enkel als passage gebruikt en 
de reiziger lopen door de straat en op het perron en zien wat mensen zitten in het 
café, anderen rustig in een lekker hoekje een boek lezen en anderen in een winkeltje 
een tijdschrift uitzoeken. Hierdoor worden ze uitgenodigd ook deel te nemen aan 
deze activiteiten. 

Het gebouw als straat

Verschillende gebruikers
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Omringende	functies
Het nieuwe station wordt de verbindende 
factor in de lijn van faciliteiten die er 
nu al aanwezig is. Zoals te zien is, zijn in 
de huidige situatie alle faciliteiten op 
loopafstand en is het eigenlijk jammer 
dat het spoor een einde vormt van deze 
druk bezochte straat. Het spoor is een 
limiet die de winkelstraat beëindigd. Na de 
onderdoorgang van het spoor zijn er nog 
enkele faciliteiten zoals een restaurantje 
en een bakker te vinden, maar de 
kledingwinkels, banken en supermarkten 
zijn aan de noordzijde niet aanwezig. Door 
het nieuwe station kan de winkelstraat als 
het ware verlengd worden en ontstaan 
er nieuwe kansen voor het gebied aan 
de noordzijde van het spoor waardoor 
dit deel meer wordt betrokken bij het 
centrum. Het spoor vormt hierna geen 
harde grens meer. 

Loopafstand omringende faciliteiten, huidige situatie



78 79

Zichtlijnen, begrenzingen

Doorzetten rooilijn, zicht vanuit de winkelstraat

Begrenzingen
Om de relatie met de omgeving te versterken en een acceptabele inpassing te vinden 
zijn er een aantal zichtlijnen en beperkingen ten aanzien van de vorm van het gebouw. 
Vanuit de winkelstraat wordt de rooilijn van de bestaande bebouwing doorgezet naar 
het nieuwe station ook al zit er hier een straat tussen. Op deze manier loopt de straat 
visueel door en wordt deze beëindigd door een gebouw met een typische Parijse 
wigvorm die gesitueerd is aan de andere, noordelijke zijde van het spoor. 
De andere zichtlijn is opgesteld om het limiet die het spoor vormt te doen veranderen 
in een continuïteit. Vanuit het einde van de winkelstraat is er opeens een direct zicht 
naar het gerechtsgebouw en de hoogbouw daarachter. Dit noordelijke deel wordt op 
zijn beurt ook visueel verbonden met de winkelstraat die nu ook opeens zichtbaar 
is vanaf de as. 
De laatste begrenzing van het gebouw is het nieuwe stedelijke plein waar het station 
een gevel van vormt. Doordat zowel het station en het gerechtsgebouw iets verder 
staan dan de rooilijn wordt de as verdeeld in meerdere stukken en ontstaat en een 
soort coulissen werking waardoor de ruimte op het plein meer ingekaderd is en niet 
meer weg lekt zoals voorheen.

Richting
In het huidige Nanterre lopen de grote 
verkeersstromen zoals de A86 en het spoor altijd 
van west naar oost en andersom. Dit zorgt ervoor 
dat er een primair netwerk ontstaat wat horizontaal 
voor sterke grenzen zorgt. Deze grenzen worden 
soms overbrugd of vinden een onderdoorgang 
bij een spoorweg of voetgangerstunneltje, maar 
deze oplossingen zijn altijd secundair aan de grote 
verkeerswegen. Om van noord naar zuid te lopen 
moet men steeds een route vinden onder of 
boven die verkeersaders langs, er is geen rechte 
aansluiting. Het nieuwe station wordt een even 
sterke beweging als de primaire verkeersstromen 
maar dan in de secundaire richting. Op deze 
manier hebben de voetgangers een duidelijke 
route die niet ondergeschikt raakt aan het spoor 
of de A86. 
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Programma van eisen4.2

Een station en een bibliotheek als woonkamer, een plek om elkaar te ontmoeten,  
met de RER te gaan en media tot je te nemen. Het is een plaats voor doorstroming 
van de straat en het station, daarbij is het een plek voor ontspanning maar ook om in 
alle rust te kunnen werken en studeren. Er is een grote overzichtelijkheid en er is zicht 
op de looproutes en op de perrons. Vanaf de perrons zijn er zichten (vluchtlijnen) 
waar te nemen naar de bibliotheek. De volgende ruimtes zijn opgenomen in het 
programma.

Buiten	stationsbibliotheek
• Fietsenstalling
• Parkeergelegenheid

Straat
• Publiekstoiletten + mindervalide toilet
• Winkelruimte
• Tentoonstellingsruimte (dwaalnetwerk)

Station
• Centrale hal ( Informatie, servicepunt, ticketverkoop )
[05:03-01:17] treinen om de tien minuten
[04:45-01:30] openingstijden Stations-bibliotheek
Ticketverkoop: 3 kaartjesautomaten aan pleinzijde (grootste stroom reizigers), 1 aan 
winkelstraatzijde (snelle route voor overige reizigers)
Balie: voor vragen en betalingen aan zijde centrale  hal
• Perrons
• Publiekstoiletten + mindervalide toilet, zowel voor als na controlepunt
• Opslag / Technische ruimte

Bibliotheek
Ontmoeting en stromen naar rustige werkplekken en door bibliotheek
Transparant, voor het snelle, vluchtige gebruik, kan dienen als wachtruimte
• Leescafé (dagelijkse kranten en populaire weekbladen)
• Sandwichbar / koffie corner
• Terras
• Conferentiezaal / huiskamerbioscoop 
• Speciale collectie (aanrader, kunnen films zijn of boeken of kunst of een 

bezigheid)

Rustige werk- en leesplekken
Meer gesloten, ruimte voor concentratie en afzondering
• Flex-werplekken (Seats2Meet) Studie/werk plekken gekoppeld aan PC’s 

(internet werkplekken)
• Zitplaatsen in lounge setting
• Jeugdafdeling

• Boekenwand
• Publiekstoiletten
• Ondersteunende diensten: kantoren (open en gesloten werkplekken met zicht 

op publieke gedeelte)
• Opslag materialen, tentoonstellingsmaterialen en seizoensgebonden collecties

Gebruikers
• Thuiswerkers  
• Startende ondernemingen
• Werkenden
• Huisvrouwen of mannen
• Studenten
• Jongeren
• Kinderen

Verwachtte	tijd	van	gebruik

  ’s ochtends ’s middags ‘s avonds        Reizen
Thuiswerkers x   x  
Huisvrouwen x   x  
Studenten x     x x
Jongeren  x     x
Werkenden      x x
Kinderen  x   x
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Vlekkenplan
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Concept4.3

De ruimte om ons heen wordt vormgegeven door stromingen, bijvoorbeeld stromen 
van informatie, van verkeer of van mensen. Dit bepaalt waar er doorstroming is, waar 
je doorloopt, en waar er plek is om samen te komen en stil te staan. Het begeleidt de 
verschillende stromen mensen van het nieuwe stedelijk plein naar de winkelstraat, 
naar de treinen en de bibliotheek. Het gebouw is de dirigent van al die routes en kan 
bepalen hoe die in verhouding met elkaar staan. Inspiratie voor de opbouw van de 
ruimte was deze afbeelding van een zebra. In de patronen zijn stromen te herkennen 
die doorlopen, zijsporen die afbuigen en weer op de hoofdstroom uitkomen, en 
routes die eindigen en niet terugvloeien in de stroom. 
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Er moet een heldere passage zijn van de winkelstraat naar het nieuwe stedelijke 
plein. Om zo weinig mogelijk aan de omgeving te veranderen wordt het spoor niet 
verlaagd en gaat de straat onder het spoor door. De treinen en het perron worden 
daardoor de belangrijkste objecten in de ruimte waardoor het altijd duidelijk is waar 
zich wat bevind in het gebouw, zonder dat daar bijvoorbeeld bordjes voor nodig 
zouden zijn. De bibliotheek is voornamelijk op de bovenste niveaus gelokaliseerd om 
een rustigere omgeving te creëren waar geen drukke stromingen doorheen lopen. 
Ook heeft dit niveau een fraai uitzicht naar de omgeving. 

Snelheid - Overzicht
In de eerste plaats blijft het gebouw een station en een straat en moet een goede 
doorstroming en heldere routing gewaarborgd worden om de gebruikers snel en 
gemakkelijk op hun plaats van bestemming te krijgen. Mensen mogen niet verdwalen. 
Het kan vergeleken worden met de opbouw van een stad: er is een primair netwerk 
aanwezig, de straten zorgen voor doorstroming en helderheid. Het niveau van 
het perron is helemaal open en is het belangrijkste in het gebouw. Het zorgt voor 
de doorstroming van en naar de treinen en biedt de informatie en faciliteiten die 
daarvoor nodig zijn.  De route naar en van de treinen loopt door de hele lengte van 
het gebouw, wat het voor de reiziger die al op weg was naar de trein, aantrekkelijk 
maakt om van de verdere faciliteiten gebruik te maken. Omdat de overige faciliteiten 
zichtbaar zijn worden de reizigers op het idee gebracht die kant op te gaan, het 
gebouw verder te ontdekken. Deze afleiding of associatie kan in filosofische termen 
een vluchtlijn worden genoemd. Bijvoorbeeld kan een reiziger een barretje zien, en 
krijgt zin in een kop koffie, daarna wijkt hij af van de route naar de trein. Na het kopen 
van de koffie ziet hij een fijn hoekje om zijn boek te lezen en zijn drankje te drinken, 
waarna hij zich daar naartoe beweegt. Doordat de reiziger vanaf het perron wordt 
uitgenodigd wordt het hele gebouw gezien als wachtruimte. 

Verblijven-Dwalen
Daartegenover staat dat er ruimten moeten zijn om te verblijven. Ruimten die niet 
louter over doorstroming gaan en waar je best doorheen zou willen dwalen zonder 
dat de ruimte daarbij heel overzichtelijk moet zijn. In tegenstelling tot de typologie 
van de oudere stations die toch vooral over functionaliteit, doorgang en snelheid 
gaan, probeert dit station van Nanterre juist een contrast te vormen met de snelheid 
van het dagelijks leven. Misschien wilt de treinreiziger nog wel even blijven, of 
dwaalt de voetganger wat rond door de ruimten in de tentoonstellingsruimte die 
aan de straat grenst. In de opbouw kan dus een secundair netwerk aanwezig zijn die 
zorgt voor een route door binnentuinen. Dit is niet de weg die een gehaaste reiziger 
neemt. In dit netwerk kunnen ontmoetingen tot stand komen en heeft men meer 
oog voor wat er om zich heen gebeurd. Deze plek biedt de mogelijkheid hier rond te 
dwalen of te verblijven. In dit dwaalnetwerk is de bibliotheek gehuisvest die tevens 
gebruikt kan worden als wachtruimte voor de trein. Wanneer men zich bijvoorbeeld 
door de straat heen beweegt is het mogelijk uit de stroom te stappen en daar 
aangrenzende ruimtes te betreden. ‘s Nachts kunnen de deuren worden gesloten 
zodat het station, de bibliotheek en het dwaalnetwerk onbereikbaar worden, terwijl 
de straat toegankelijk blijft en het plein altijd verbonden is met de winkelstraat en 
een passage onder het spoor gegarandeerd is.

Concept doorsnede

Primair netwerk

Secundair netwerk
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Het perron loopt als een continuïteit 
door de ruimte op maaiveldniveau.  
Daartussen bevindt zich de straat 
en het dwaalnetwerk dat van 
maaiveldniveau afloopt naar P= 
-7000. 

Het ontwerp heeft met twee 
belangrijke richtingen van doen. De 
richting van de ‘straat’ en de richting 
van de ‘treinen‘. Om de eerder 
genoemde beweging van noord naar 
zuid te versterken, is ervoor gekozen 
het gebouw niet in alle richtingen 
even sterk te orienteren, zoals op 
de schetsen. De beweging van de 
‘straat‘, de stroom van mensen door 
het gebouw, is dominant en vormt 
de richting van het gebouw. Door 
deze stroom kunnen de treinen kan 
kruisen. De richting van noord naar 
zuid, die in Nanterre bijna altijd 
secundaire wegen betreft, wordt in 
het nieuwe station primair. 

Vormstudie4.4

In Tate Modern in Londen is de 
ruimte aan de wanden juist gevuld 
met functies en ontstaat er in het 
midden een grote ruimte die zich 
opent naar de bezoeker naarmate 
de helling daalt. 

Het ontwerp van Tate modern 
toegepast in de stationsbibliotheek 
zorgt voor een te dramatisch grote 
ruimte in het midden. Daarbij wordt 
de ruimte voor het programma en 
bijvoorbeeld de sporen te klein. 
De ruimte die zich opent door de 
helling is een sterk element. 

In het Musée d’Orsay in Parijs zijn 
meer gedifferentieerde wanden te 
vinden aan een aflopende helling. 
Deze wanden zijn onderdeel van 
de helling en gevuld met kunst, ze 
zijn meer onderdeel van de ruimte 
boven de helling omdat ze niet 
helemaal doorlopen tot het plafond 
en daarom minder hard overkomen. 
Daarbij is er behalve het niveau van 
de helling het niveau op de wanden 
ook significant in de ruimte, wat in 
de stationsbibliotheek het perron 
zou kunnen betekenen. 
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De stationsbibliotheek wordt een 
sculptuur in de stedenbouwkundige 
setting van Nanterre. De omringende 
bebouwing is zo divers dat er geen 
ontwerp kan worden gemaakt dat 
aansluit op de gebouwtypes. Wel 
kan er een gebouw ontworpen 
worden dat respect heeft voor de 
omgeving zonder daarvoor dezelfde 
vormentaal te moeten gebruiken. 

Echter gaat het ontwerp over 
verschillende stromen. Zou 
de ruimte dan ook niet veel 
dynamischer moeten zijn? 

Dat hoeft niet alleen merkbaar te 
zijn aan het interieur, maar ook 
het exterieur kan een dynamische 
vormentaal aannemen. 

Het concept van de stromen en waar 
die stromen in elkaar overlopen 
zou ook een sculptuur kunnen 
opleveren. 

Als eerst is er de stroom van de 
trein die door het gebouw rijdt, 
ten tweede is er de stroom van 
de winkelstraat naar het nieuwe 
stedelijke plein, ten derde zijn er 
de reizigers die zich van en naar de 
treinen en de bibliotheekgebruikers 
die zich door en naar de bibliotheek 
bewegen. 

Deze stromen vloeien logischerwijs 
op veel punten in elkaar over in 
dit ontwerp. Dit kan expressief 
worden vormgegeven in de 
architectuur van het gebouw. 
Zoals verschillende gebruiken in 
functionele programma’s binnen 
één gebouw ook zijn weergegeven 
in het ontwerp voor de ArtA cluster 
in Arnhem, ontworpen door Bjarke 
Ingels. Waardoor er een diversiteit 
aan open en gesloten ruimten 
ontstaan. 
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Door de ruimte zullen grote 
doorzichten waar te nemen zijn 
waarbij er openingen voor direct licht 
gesitueerd zijn in het dak en aan de 
zuid-west zijde, waar de treinen het 
station binnen rijden. Deze treinen 
zullen daardoor bij binnenkomst in 
het gebouw al te zien zijn waardoor 
het voor de gebruiker helder is waar 
hij of zij heen moet. Door de grote 
openingen kan er een ‘grotachtige‘ 
sfeer ontstaan.

Een expressieve vormentaal kan 
beter ontstaan vanuit een interieur 
dat totaal is toegespitst op het eerder 
ontwikkelde concept van stromen 
en dwalen en het functionele 
programma. Dan dat het ontstaat 
als een object in de ruimte waar 
daarna het programma ingepuzzelt 
zal moeten worden. Verschillende 
stromen in een open ruimte met 
aan de zijkanten gesloten functies in 
de wanden.

Het vormgeven van de stromingen 
in het interieur, dus de straat en 
het station, zal voor de gebruiker 
aanvoelen als een logische ruimte 
als het ook daadwerkelijk vloeiende 
lijnen zijn. Ze worden meegevoerd 
met de stromen door het gebouw 
als steentjes in een rivier. 

Behalve de ruimte voor stromen 
moet er ook ruimte voor verblijven 
ontworpen worden. Is het stromen 
gelijk aan het verblijven? Zijn 
ze even sterk aanwezig in een 
stationsbibliotheek? 

Het perron en de bibliotheek 
bestaan uit verschillende stromen  
die zich boven elkaar bevinden 
waartussen een open ruimte 
naar de sporen is die daarop een 
overzicht biedt. In het exterieur zijn 
deze twee hoofdstromen ook af te 
lezen en door de verschuiving van 
de stromen over elkaar ontstaat er 
een groot terras op het dak van de 
onderste stroom die gesitueerd is op 
het zuid-westen. 

Het ontwerp kan dan gezien worden 
als een massieve balk die als het 
ware ‘uitgehold’ wordt. Alsof 
de routes zijn uitgeslepen door 
stromend water. Een voorbeeld van 
een dergelijk ontwerp is het King 
Abdullah II House of Culture and Art, 
ontworpen door Zaha Hadid. 
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Een optie is om de stroom te 
doorbreken met de plaatsing van 
portalen in een stramien. Deze 
portalen verdelen in het interieur 
de ruimte in duidelijk afgebakende 
secties, maar zijn ook vanaf buiten 
zichtbaar. Wat de relatie tussen het 
stromen en stilstaan zou kunnen 
aangeven.

Tussen deze portalen ontstaat er 
ruimte die niet meer in de stroom 
is en waar men kan verblijven. Het 
verblijven verdringt hier echter 
de stroom en maakt de route 
onoverzichtelijk. Het verblijven is 
sterker dan het stromen. 

In het uiteindelijke ontwerp wordt 
het verblijven en het dwalen 
geïntegreerd in de stroming. Het 
zijn de zijarmen van de hoofdstroom 
of punten waar de hoofdstroom in 
uitmond. In het rood op het laagste 
niveau loopt de straat met aan de 
zijkanten het dwaalnetwerk. In het 
blauw is de route naar en van de 
perrons weergegeven. In de gele 
stroming is de bibliotheek te vinden. 
De stromingen worden begeleid 
door gekromde wanden. 

Handschets dwarsdoorsnede, verschillende stromen of functies door het ontwerp

Handschets dwarsdoorsnede, mogelijk gebruik ruimtes
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Handschets langsdoorsnede, mogelijk gebruik ruimtes

Oranje; de straat, rood; het station

Groen; de routes naar en door de bibliotheek, blauw; rustige en stille werk- en leesruimten

De grove opbouw van de stromen is te zien in de schetsen van de langsdoorsnede. 
Vanaf het plein daalt de straat tot 7 meter onder het spoor, dat op maaiveldniveau 
ligt. Aan de straat grenzen ruimtes waar in ‘gedwaald‘ kan worden. In dit netwerk 
zijn winkels, culturele informatie over de buurt en grote kunstobjecten te vinden. 
Deze kunstobjecten worden in verschillende mediavormen aan de bezoeker 
gepresenteerd.  Boven de straat, op het maaiveldniveau, is het perron, de stroom 
daarnaartoe en de stroom vanaf de treinen naar het plein gesitueerd. Dit gedeelte 
van het ontwerp gaat voornamelijk over helderheid en doorstroming, waarbij er 
soms uitnodigingen of vluchtlijnen zijn naar de bibliotheek en het dwaalnetwerk aan 
de straat. 

Daarboven bevindt zich de bibliotheek welke is onderverdeeld in delen die bedoeld 
zijn als stroomruimten om zich door het gebouw te bewegen en delen waar er plaats 
is om rustig en stil te werken.



98 99

4. Ontwerp
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Studiemaquette stromingen

Stromen4.4

Het dirigeren van een plek waar ‘s ochtends en ‘s avonds grote stromen reizigers 
vertrekken en aankomen evenals waar rijen voor bijvoorbeeld kaartjesautomaten 
en balies zich vormen, is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het ontwerp 
moet functioneel werken als een geoliede machine, maar moet daarbij ook 
steeds de reizigers uitnodigen gebruik te maken van de bibliotheek, het station 
niet enkel te zien als een transitieruimte maar ook als een plek om te verblijven. 
Aan de hand van schema’s en plattegronden zal elke stroom worden uiteengezet. 
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Routes in concept
De aankomst en het vertrek van de treinen kan gezien worden als bron waaruit steeds  
stromen mensen ontspringen en ook weer in verdwijnen. Dit is in het conceptschema 
weergegeven met de rode bal. Naar deze bron toe en van deze bron af lopen stromen  
(de perrons in de zilverkleurige draad) die soms zijwegen bieden naar de bibliotheek 
om de reiziger uit te nodigen (weergegeven in de koperen draad). Aansluitend op 
deze zijwegen van het perron ontvouwt zich de bibliotheek die eindigt in stilteruimtes 
waar de stroom niet meer verder vloeit. Onder en tussen deze stromen door loopt 
de straat (te zien in de witte draad) die zorgt voor de verbinding van noord naar zuid.

Routes over de vloeren
Deze routes uit het conceptmodel doorgezet over de vloeren levert de volgende 
isometrie op. De straat is weergegeven in het blauw. Het is een eenduidige rechte 
route, met zijdelings ruimten om doorheen te dwalen. Het perron in het rood zorgt 
voor een eenduidige route naar de treinen en vanaf de treinen naar het plein. De 
bibliotheek is aangegeven in het groen en is vanuit verschillende stromen bereikbaar.  
Maar hoe werken die verschillende stromen nu exact? En hoe zijn de eerder 
genoemde concepten als dispositif en vluchtlijn dan te herkennen in elementen die 
deze stromingen dirigeren? Conceptmodel stromenschema

Stromen in  isometrie
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Ingang	pleinzijde,	perron
De route naar en van de perrons is vorm gegeven naar de grootste stroom gebruikers. 
De significante stroom reizigers komt in de ochtend aan vanaf het stedelijk plein, 
gesitueerd aan de noordzijde van het station. De reiziger loopt het station in en slaat 
rechts af omdat hij daar de kaartjesautomaten ziet, en de vloer ziet leiden naar de 
treinen die in de verte ook al zichtbaar zijn. Hier is er een kleine zijstroom naar de 
servicebalie en kaartjesautomaten en een afdaling naar het dwaalnetwerk voor de 
reiziger die constateert dat zijn of haar trein vertraging heeft opgelopen. Vervolgens 
loopt de reiziger door en is de keuze er om alsnog af te slaan naar de bibliotheek. 
Wanneer er rechtdoor gelopen en ingecheckt wordt en de afslagen niet genomen 
worden arriveren de reizigers direct bij de trein naar het centrum van Parijs, waar de 
meeste gaan werken of studeren. 

In de middag en avond bij de terugreis komt de trein aan op het tegenoverstelde 
perron aan de zijde van de winkelstraat. Hier heeft de reiziger bij uitstappen dan 
ook gelijk de mogelijkheid het station te verlaten. Het gros zal zich echter weer naar 
het noordelijke deel willen begeven. Zij nemen de onderdoorgang onder het spoor, 
checken uit, en komen terecht bij de ingang van de bibliotheek. Zij dalen een klein 
stukje af en staan vervolgens weer op het plein om hun weg te vervolgen.

Begane	grond,	perron	niveau,	P=0
0.01, P= 0
0.02, P= +750

0.01 

0.01 

0.02 

Onderdoorgang spoor 
0.03, P= +2800

0.03 
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Eerste	verdieping,	
Café	van	P=0	>	P=+9000
1.01, P= +200
1.02, P= +400
1.03, P= +600
1.04, P= +500
1.05, P= +800
1.06, P= +1000
1.07, P= +1200
1.08, P= +1400

Ingang	pleinzijde,	bibliotheek
Aan de pleinzijde ontstaan drie verschillende stromen die de gebruiker kan kiezen, de 
straat, de route naar de bibliotheek en de route naar het perron. Terwijl het perron 
op maaiveldniveau blijft, en de straat naar beneden loopt, kan de stroom naar de 
bibliotheek gezien worden als één lange route naar boven. Deze ‘ingang‘ is echter 
ook de uitgang van het perron. De reizigers verschijnen rechts van de cortenstalen 
wand en kunnen ervoor kiezen het gebouw te verlaten, of zich mee te laten voeren 
met de stroom naar boven, naar de bibliotheek. Verder naar boven passeert men 
een zitgedeelte wat uitkijkt op de treinen en de uitgang voor de reizigers die zich naar 
de uitgang aan de noordzijde van het gebouw begeven en de koffiebar. 

Deze langgerekte ingang of introductie van de bibliotheek is in de gevel volledig 
transparant zodat de gebruiker zicht naar buiten heeft maar ook zodat de omgeving 
de beweging in het gebouw kan waarnemen. De plaatsen waar geen beweging 
is maar werk- of leesplekken zijn achter een half transparante gevel te vinden. 
Contouren van de achterliggende constructie en bewegingen kunnen worden 
waargenomen in het donker, maar een helder beeld valt niet te onderscheiden. 
Zo kan de bibliotheekbezoeker rustig werken zonder te veel afleiding en ontstaat 
er voor de omgeving een interessant, diffuus beeld. Een band omhoog waar de 
stroming helder zichtbaar is en plekken daartussen die de interesse wekken omdat 
alleen schimmen zichtbaar zijn. 

1.01 1.02 
1.03 

1.05 1.04 

1.06 

1.07 

1.08

1.09

1.11

1.12

1.13

1.14

1.14

1.10

1.09, P= +1500
1.10, P= +3500
1.11, P= +5300
1.12, P= +6400
1.13, P= +8300
1.14, P= +4600

Varianten stromen: ingang pleinzijde
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Constructie isometrie

Ruimtevorming door kolommen 
en kernen, niveau perron

Constructie
De betonnen constructie, bestaande uit wanden, kernen, kolommen en vloeren, 
vormt de ruimte in het gebouw. De transparante gevel fungeert op veel plekken  enkel 
als ‘jas‘ en heeft geen dragende functie. De kolommen geven door hun plaatsing op 
het randje van de stroom naar het perron en het dwaalnetwerk een afbakening aan 
de ruimte zoals te zien op de foto hiernaast. Er is een grote openheid, maar door 
deze kolommen krijgt de ruimte een richting en worden de stromen onderverdeeld. 
De bibliotheek wordt afgebakend door een wand in plaats van kolommen om dit deel 
van het gebouw een zwaarder en dichter karakter te geven dan het stations gedeelte. 
Deze wanden staan echter altijd in dezelfde richting als de kolommenrijen om de 
stromen door het gebouw niet te stoppen maar enkel te laten vertakken wanneer 
men zich dieper in de bibliotheek begeeft. 
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Langsdoorsnede AA’
De cortenstalen kernen en wanden begeleiden en scheiden de stromen mensen 
die zich door het gebouw bewegen. De cortenstalen platen worden ter plaatse 
van de stroom gebruikers gemonteerd tussen houten kozijnen die, buiten dat ze 
de stroomrichting door het gebouw horizontaal aangeven, de bezoeker op afstand 
houden om roestvlekken te voorkomen. Deze houten delen zijn ter plaatse van de 
bibliotheek  doorgezet over het beton om een prettige akoestiek in de straat en op het 
perron te verzekeren. Daarbij wordt hierdoor aangegeven dat de bibliotheek boven 
meer materialiteit en afgebakende ruimten biedt dan het perron op maaiveldniveau. 
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Dwalen4.5

Hoe kan dwalen worden geïntegreerd in een ruimte die juist zo geënt is op 
doorstroming zoals in een straat en op een station? In het Sonsbeeck paviljoen van 
Aldo van Eyck zijn de wanden wanneer men er langs loopt waar te nemen als een 
vlak, ondoordringbaar. Een dispositif, de wand is er, wij gedragen ons er naar en 
lopen langs het object, ook al is deze wand misschien gefragmenteerd. Wanneer men 
afslaat en zich tussen de wanden begeeft wordt het overzicht verloren en kunnen er 
ontmoetingen ontstaan met de kunstobjecten die hier zijn opgesteld maar ook met 
elkaar. Een dwaalruimte tussen de wanden die zo sterk een richting afdwingt. 

In het vernieuwde Rijksmuseum is een vergelijkbare afbakening van ruimten te 
herkennen. In een grote zaal zijn vier wanden geplaats die in het midden de ruimte 
niet doorkruisen zodat de lengte van de zaal behouden blijft. In deze lengteas 
bewegen alle bezoekers zich heen en weer naar de Nachtwacht die zich aan het 
einde bevind. In de ruimten die ontstaan tussen de nieuwe wanden in de zaal, staan 
de bezoekers stil, zitten ze op bankjes en bewonderen ze de kunst. Wanneer zij weer 
voorbij de wanden stappen bevinden ze zich weer in de stroom en bewegen ze zich 
verder. Er is een grote openheid, veel overzicht en bewegende mensen, toch zijn er 
ook plekjes heel dicht bij de stroom waar het prettig verblijven is.

4.1. Sonsbeeck paviljoen, Aldo van Eyck

4.2. Sonsbeeck paviljoen, Schaalmodel

4.3 Rijksmuseum, Amsterdam
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Kashba, Marokko

Echter hoeft een plaats om te dwalen niet enkel een museum te zijn. Een straat kan 
evengoed plekken hebben waar het prettig verblijven is. Waar je misschien zelfs in 
zou kunnen (ver)dwalen. In een Kashba in Marokko zijn er hoofdwegen waar veel 
winkeltjes en chaos te vinden is, de hoofdstromen. De zijweggetjes of secundaire 
wegen, dichter bij de plekken waar men woont, zijn rustiger en nodigen uit tot 
blijven. Deze straten zijn smaller, bedompter en geven een gevoel van geborgenheid 
met de enkele stralen licht die door alle bebouwing naar binnen kunnen vallen. 

Relevatie
Een straat in een gebouw kan dus ook zo ontworpen worden dat er een duidelijke 
hoofdstroom is die de snelle gehaaste voetganger naar zijn plek leidt maar 
tegelijkertijd een extra dimensie bied aan de bezoeker die daar voor open staat. Een 
vertakking van de straat die niet gericht is op doorgang, maar op ontmoetingen, met 
elkaar, of met objecten in de ruimte. 
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Dwaalnetwerk,	P=0	>	P=-7000
-1.01, P= -3200
-1.02, P= -2000
-1.03, P= -4200
-1.04, P= -5700
-1.05, P= -7000

Dwaalnetwerk
In het midden van het gebouw daalt de straat 
af van maaiveldniveau tot -7 meter ter plaatse 
van het spoor middels een hellingbaan. 
Zijdelings aan deze primaire route, bevindt 
zich het dwaalnetwerk, dat grote kunstwerken 
van de bibliotheek bevat maar ook een 
cultuurinformatiecentrum en een boeken/
tijdschriftenwinkel huisvest. De winkels zijn 
zowel direct met de straat als het dwaalnetwerk 
verbonden. Deze ‘dwaalroute‘ bestaat uit 
vlakke niveaus die onderling zijn verbonden 
met trappen. De plekken waar de dwaalroute 
betreden of verlaten kan worden zijn de enige 
punten waar natuurlijk licht over de trappen de 
ruimten in valt, wat het idee van een secundair 
netwerk waar verbleven kan worden versterkt. 
Dit is een soort ‘onderwereld‘ waar de eerste 
functie van een straat, lijkt te vervallen.
Daarbij is het gehele netwerk is afsluitbaar zodat 
het gebouw in de nacht nog steeds gebruikt 
kan worden als straat, zonder dat er daarbij 
onoverzichtelijke donkere hoekjes ontstaan.

-1.01

-1.02

-1.03

-1.05

-1.05

-1.04
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catalogus te kunnen raadplegen. Om meer zicht te hebben op wie de bibliotheek 
verlaat en waarmee, is er achter de balie van de bilbiotheek een groot raam met 
zicht op de stroom die omhoog loopt of vertrekt die voor visuele controle zorgt. 
Daarbij is er dichterbij de daadwerkelijke ingang een koffiebar die voor een tweede 
controle zorgt, waar een bezoeker die al door detectiepoortjes is geweest, nog eens 
langs zal moeten lopen. Door de plaatsing van bepaalde elemtenen en functies 
wordt de bibliotheek discreet beveiligd zonder de plaats daarbij vijhandig of 
onwelkom te laten overkomen. 

Dwarsdoorsnede BB’
Niet alleen de ruimte zijdelings aan de straat kan worden beschouwd als 
verblijfsruimte. De wachtende reiziger kan ook gebruik maken van de bibliotheek 
gehuisvest in de bovenste delen van het gebouw. Er is maar één ingang naar de 
bibliotheek om de stroom mensen die in en uit loopt discreet te kunnen reguleren. 
Deze ingang bevind zich in de opening tussen twee hoge betonnen wanden, die 
eigenlijk een gevel aan de binnenkant van het gebouw vormen wat nodig is om de 
bibliotheek thermisch te kunnen isoleren. De bibliotheek heeft zowel uitleenbare 
tijdschriften en boeken die niet online beschikbaar zijn, als apparatuur om de digitale 
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Bibliotheek,	ontmoeting
Eenmaal boven aangekomen 
is de ruimte zo open dat 
het voor de bezoeker gelijk 
duidelijk is welke richting 
hij of zij op moet. Dit niveau 
gaat over representatie van 
de bibliotheek en sociale 
interactie van de bezoeker. Er 
is gelijk een overzicht en dit 
niveau nodigt uit de ruimte 
verder te verkennen, alleen 
of met elkaar. Er zijn zitjes 
van het café maar ook een 
zaaltje voor presentaties of 
films. De route vanaf het plein 
eindigt op het grote terras 
maar ook de balie van de 
bibliotheek en de nisjes op de 
bovenliggende verdieping zijn 
gelijk zichtbaar.  Ook kan er 
door de glazen ingang van de 
bibliotheek nog steeds naar de 
straat buiten gekeken worden. 
Aan de noordzijde van dit 
niveau is de jeugdafdeling 
die als enige ruimte in de 
bibliotheek een glazen gevel 
heeft. Dit is gedaan om de 
ouders vanuit andere punten 
in de bibliotheek zicht te geven 
op hun kinderen terwijl zij 
misschien even naar een ander 
deel gaan. 

Bibliotheek,	niveau	terras
2.01, P= +9000

2.01

2.01
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Terras
Het terras op het zuiden geeft een zicht over het oude centrum van Nanterre, 
maar ook over de treinen die het perron op en af rijden. De winkelstraat is te zien, 
en alle passerende mensen kunnen gade geslagen worden. 
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Bibliotheek,	Stilte
Het hoogste niveau van het 
gebouw huisvest de werk- en 
leesruimtes. De ruimte op het 
zuiden is te bereiken via een 
trap langs het presentatie of 
film zaaltje. De ruimte op het 
noorden is te bereiken door een 
trap die over de lengte van het 
gebouw loopt. Deze bovenste 
ruimten kunnen gezien worden 
als plekken waar de stromen 
eindigen, en waar de meeste 
rust te vinden is. Sommige 
plekken hebben een zicht over de 
bibliotheek, sommige juist naar 
buiten en sommige zijn afgesloten 
en naar binnen gekeerd. Voor 
iedere gebruiker is er een plek 
waar hij of zij zich het beste kan 
concentreren. 

Bibliotheek,	niveau	stilte
3.01, P= +13500
3.02, P= +13500
3.03, P= +9000

3.01

3.03

3.02
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Boekenkast
De boeken zijn gericht naar de werk- en leesruimten, en achter een wand geplaatst 
om de directe zoninval van het zuiden en westen, die schadelijk kan zijn, te weren. De 
verlichting bevind zich achter deze wanden, waardoor er en verschil in lichtintensiteit 
waar te nemen is die toeneemt naar de boekenkasten toe. Wanneer men vanaf het 
terras naar boven loopt, wordt de blik gericht op de omgeving, de nieuw ingevulde 
strook en het noordelijk deel van Nanterre. Wanneer men zich vanuit de leesruimten 
naar het terras beweegt zijn alle boeken en tijdschriften zichtbaar. 
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Openbaar Straat, stromen Altijd toegankelijk Buiten Meest hufterproof

Openbaar Straat, dwalen Afsluitbaar Buiten Hufterproof

Semi openbaar Station, stromen Afsluitbaar Buiten Hufterproof

Semi openbaar Digitheek, 
stromen

Afsluitbaar Binnen Niet hufterproof

Semi privé Digitheek, 
verblijven

Afsluitbaar Binnen Niet hufterproof

Conceptmaquette materialisatie gevel

Hufterproofing, materialisatie4.6

Bij de verschillende onderdelen horen verschillende karakters, gekoppeld aan het 
gebruik. Er is een universele sfeer die in het hele ontwerp doorgevoerd is, maar er 
zijn ook per functie verschillen in materiaalgebruik, afmetingen van de ruimten, 
sfeer, circulatie en gebruik van licht en schaduw. Hieronder zijn een aantal schetsen 
en schetsmaquettes weergegeven waarin de verhouding tussen materialen zijn 
uitgeprobeerd en getest. 
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Inspiratie	materialisatie
Het nieuwe ontwerp is een gebouw dat zowel een bibliotheek als een station huisvest. 
De sfeer moet zowel overzichtelijk en licht, als afgebakend en huiselijk aanvoelen.  
Bij het zoeken naar materialen voor deze sfeer is het Nelson Atkins museum of art 
van Steven Holl van grote waarde geweest. Dit museum in Kansas lijkt ‘gesloten‘ 
door de gezandstraalde en geïsoleerde beglazing, terwijl er wel licht naar binnen 
valt. In het geval van het museum zijn er twee lagen reglit gebruikt waartussen de 
constructie ‘opgeborgen‘ is. Doordat de bezoekers nooit direct achter de eerste 
laag kunnen staan, zullen daarom ook nooit contouren te zien zijn van een object 
buiten de constructie om.  De verschillende dozen die in het landschap geplaatst zijn, 
werken als ‘lenzen‘ en zijn transparant op punten die een uitzicht over de omgeving 
bieden. In dit museum is in het interieur veelvuldig gebruik gemaakt van wit beton, 
wat na het schuin plaatsen van bepaalde vlakken een interessant spel met het licht 
en de schaduwen vertoont zoals te zien op onderstaande afbeelding. Dit spel van 
lichte materialen en ruimten afbakenen is meegenomen in het ontwerp voor het 
station als stedelijke woonkamer om een licht en duidelijk station te creëren met 
fijne verblijfsruimten. 

4.1. Interieur Nelson Atkins museum of art

4.2. Exterieur Nelson Atkins museum of art4.3. Interieur Nelson Atkins museum of art
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Noord-west	gevel,	pleinzijde
Op sommige plekken moet er een groots uitzicht geboden worden, op sommige 
plekken moet de route meer naar binnen gekeerd zijn maar moet er wel daglicht naar 
binnen vallen. De route van de straat en de route van het perron zijn voornamelijk 
naar binnen gericht, gericht op de stromingen, de treinen die door het gebouw 
rijden, de objecten in het dwaalnetwerk en de ontmoetingen die in deze ruimtes 
kunnen plaatsvinden. De route naar boven huisvest het langgerekte cafe en deze 
route is dus meer een plek voor ontspanning, een wachtruimte voor het perron. De 
route daarboven geeft de ruimtes aan die zijn bedoeld om te werken en te studeren, 
stillere ruimten waar je je kunt concentreren. Waar de route beneden vooral naar 
binnen is gericht, wordt de blik wanneer men zich naar boven beweegt juist naar de 
omgeving gestuurd en kijkt men uit over het oude centrum van Nanterre.
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Noordoost	gevel	bij	nacht
‘s Nachts wordt het interieur nog meer zichtbaar in het exterieur dan overdag. 
De transparante reglit delen laten de mensen zien die van en naar de bibliotheek 
wandelen. De gezandstraalde en geïsoleerde reglit geveldelen laten de contouren 
van de gebeurtenissen en bezigheden daarachter beter zien dan overdag omdat ze 
nu vanaf achter belicht worden. Het gebouw keert zich naar buiten, wat het een 
overzichtelijkere plek maakt voor de buurtbewoners om zich doorheen te bewegen. 
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Zuidoost gevel
Aan deze zijde bevindt zich de winkelstraat. De stroom vanuit de winkelstraat heeft 
de keuze gelijk in te checken en het perron op te lopen, of af te dalen onder het spoor 
door, om de weg te vervolgen richting het plein. 
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Zuidwest
De gevel is transparant langs de route die begint aan de rechter kant op het zuidelijke 
terras. Daarna begeleidt het de bibliotheekbezoekers langs de boekenkasten naar 
de stillere werkruimten die hoger gelegen zijn aan de pleinzijde. Er is door het hele 
ontwerp altijd maar aan één zijde transparant glas, zodat er altijd een ‘rug‘ is waar de 
bezoeker tegenaan kan gaan zitten en de ruimten afgebakend zijn.
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Deelsnede 
Het gebouw kan gezien worden als een interieur met een gevel naar de binnenzijde 
waar het ongeïsoleerd is, met een jas van u-beglazing daaroverheen. Omdat de straat 
altijd toegankelijk is en midden door het gebouw loopt, is de ruimte daar eigenlijk 
‘buiten‘, al heeft het wel een overkapping. Het gebouw is in zijn geheel geïsoleerd 
met het oog op de toekomst, zodat het ontwerp na een aanpassing ook geheel 
geïsoleerd gemaakt zou kunnen worden. De installaties zijn te vinden in de verlaagde 
plafonds afgewerkt met akoestische panelen en verwarming geschied via de vloeren. 

Op de hierna volgende bladzijden zullen een aantal delen van de detaillering van 
het ontwerp uitgelicht worden. Onder andere de gebruikte balustrades die door de 
ruimten met verschillende functies lopen.



160 161



162 163

Balustrade perron

Balustrade ingang bibliotheek

Balustrades
Bij de verschillende stromen passen verschillende soorten balustrades die ruimten 
afbakenen of de blik juist richten op andere delen van het gebouw. De balustrade 
aan het perron is geheel van glas, wat de blik van de bezoeker stuurt naar de meer 
gematerialiseerde delen van het interieur, zoals de bibliotheek. De balustrade die 
vanaf het plein de bezoeker begeleidt naar de bibliotheek is afgedekt met een houten 
balk die is doorgezet vanaf de wand van cortenstaal en wit beton. Dit zorgt ervoor dat 
de belijning van diep in het gebouw helemaal naar buiten loopt en de bezoeker vanaf 
daar mee naar binnen neemt. Deze balk is aan de onderzijde voorzien van verlichting 
zodat er ‘s nachts een verlichtte lijn naar de bibliotheek ontstaat.     
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Balustrade bibliotheek

Balustrade en scheiding perron - maaiveld

In de bibliotheek is de balustrade vervaardigd van glas waardoor er openheid en zicht 
is naar de ondergelegen vloeren. Ook hier is de houten belijning doorgezet om de 
bezoekers door de bibliotheek te begeleiden.
De balustrade die het perron scheidt van de omgeving is net als de balustrade bij de 
ingang aan het stedelijk plein van gestort beton met een houten balk. Deze houten 
balk is aan de omgevingszijde aan de onderkant verlicht. Zo begint het station ver 
van het daadwerkelijke bouwwerk af te bestaan, om uiteindelijk in het gebouw uit te 
monden. Anders dan de balustrade aan de pleinzijde is de balustrade aan het perron 
voorzien van bankjes waar de reiziger kort kan wachten tot de trein aankomt.  
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5. Na
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Conclusies 

5. Na
5.1

In het gezamenlijk onderzoek van uitgevoerd in de M3 periode is een breed scala aan 
filosofische begrippen behandeld. Deze concepten hebben geholpen om ruimtelijke 
fenomenen op specifieke plekken in Parijs te kunnen begrijpen en definiëren. Door 
deze kennis werd bepaalde problematiek in verschillende arrondissementen zichtbaar. 
Deze situaties zijn helder uiteen gezet en er is een hoofdvraag geformuleerd die het 
problematische karakter van de betreffende plek zou verbeteren. In het ontwerpend 
onderzoek weergegeven in dit verslag zijn de ruimtelijke begrippen gebruikt om 
tijdens het proces keuzes te kunnen overwegen en maken. Deze eindconclusie kan 
gezien worden als een uitgebreide samenvatting van al die ontwerp conclusies en 
antwoord op de hoofdvraag. Het ontwerp wordt hier uitgelegd met de methode 
zoals gebruikt in de analyse van Parijs, terug te vinden in het M3 verslag.

Het doel was het traditionele karakter van een station te doen omdraaien van een 
niet-plaats (non-lieux) naar een plaats (lieux) met behulp van een onconventionele 
programmacombinatie van een bibliotheek en station. Door deze combinatie wordt 
de heterotoop waar zowel een station als een bibliotheek sterke voorbeelden van 
zijn, verzwakt. In het ontwerp zijn de verschillende ruimten die aan de functies vast 
hangen zo ontworpen dat er één doorlopend geheel ontstaat, een station-bibliotheek 
of een bibliotheekstation. Het zijn geen twee aparte functies in één gebouw maar 
een gebouw waar de verschillende functies steeds in elkaar overvloeien en naar 
elkaar verwijzen. Door de vloeiing van de ruimtes is de enige deur die de gebruiker 
overdag in het gebouw zal tegenkomen, de deur van het toilet zijn. Niet alleen de 
opzet van de programmacombinatie verzwakt het heterotopisch karakter van het 
gebouw maar ook de vormgeving van de ruimten speelt hier een grote rol in. 

Het gebouw selecteert niet meer enkel reizigers of bibliotheekgebruikers, maar 
beide. Daarbovenop vormt het ook een straat waardoor veel mensen die het gebouw 
eigenlijk enkel gebruiken als passage, overdag ook uitgenodigd worden de ruimten 
verder te betreden doordat de faciliteiten een stukje verder altijd deels zichtbaar 
zijn. Het gebouw verleid om verder te lopen. Dit zijn vluchtlijnen, door middel van 
associaties of afleiding de bezoeker verder het gebouw in te lokken zonder daarbij 
dwingend te zijn. Wanneer men de trein benaderd vanaf de winkelstraat krijgt men 
bij de onderdoorgang van het spoor ineens een blik gegund in het dwaalnetwerk 
onder het maaiveld, hij ziet de boekenwinkel en het informatiecentrum en wil daarna 
misschien wel een krantje kopen of de kunst bekijken omdat zijn trein toch vertraging 
heeft. Wanneer de trein benaderd wordt vanaf de pleinzijde is er gelijk een zicht op 
het café en de achterkant van de boekenwand, waarbij de reiziger misschien wel een 
kop koffie wil kopen, en die rustig opdrinken op een plekje in de bibliotheek.

De ingang aan de pleinzijde van het gebouw stuurt de bezoeker door gekromde 
wanden de richting van de bibliotheek op, ook al is de ingang die rechtstreeks naar 
het perron leidt even breed. Deze wanden werken als dispositif, het zijn elementen 

Ingang pleinzijde
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in de ruimte die ons sturing geven en ons gedrag beïnvloeden. De wanden krommen 
in de linker richting, dus zijn we geneigd ons die kant op te bewegen, we zijn geneigd 
ons mee te laten gaan in die stroming en langs de wand naar boven te lopen. 
Hetzelfde is waar te nemen in de plaatsing van de kolommen, die ook als dispositifs	
werken. Doordat ze zijn gepositioneerd op het randje van het perron en doorlopen 
in de wand van het dwaalnetwerk daaronder geven ze de looprichting aan van het 
gebouw. De wanden zijn sterkere dispositifs omdat die ondoordringbaar zijn, de 
kolommen minder. Echter geven ze wel een ordening aan de ruimte. Ze geven de 
richting aan dragen bij aan het vormen van een straited	space.	

In het typologisch onderzoek naar stations bleek nieuwe stations architectuur meer 
ongereguleerde ruimte in zich te hebben, meer smooth	space. Reizigers werden niet 
langer in één richting gedwongen maar waren vrijer in hun keuze om bijvoorbeeld 
een winkel in te lopen of stil te staan. Een goede vergelijking hierbij is het verschil 
tussen de oude onderdoorgang van Rotterdam centraal en de nieuwe passage die 
zich eigenlijk manifesteert als winkelstraat met aan de zijdes toegang tot de perrons. 
Bij bibliotheken was de conclusie dat nieuwere architectuur ook steeds meer smooth 
space in zich krijgt, waardoor de bezoeker zou kunnen ronddwalen en de bibliotheek 
ontdekken. Daarbij ben ik van mening dat een bibliotheek ook delen moet bevatten 
die sterker geordend zijn, meer straited, zodat de bezoeker een ruimte heeft waar hij 
rustig kan lezen of werken. Een ruimte die duidelijk en helder is, en geen opening en 
laat voor de gebruiker om zelf in te vullen zodat men zich volledig kan concentreren. 

In dit ontwerp is getracht de stromen duidelijk en helder te ordenen, een straited 
space te creëren die de gebruiker duidelijkheid verschaft en de onderdelen van 
de ruimte gelijk zichtbaar maakt. Daarbinnen kan dan soms van stroom gewisseld 
worden en is de ruimte soms minder geordend, wat voor de gebruiker de ruimte 
laat om keuzes te maken om een andere kant op te gaan of om te draaien. Echter 
hoe verder de stromen worden gevolgd, hoe geordender ze worden, zodat ze aan 
het eind eindigen in ruimten waar rustig gestudeerd en gelezen kan worden in de 
bibliotheek, of kunst bekeken kan worden in het dwaalnetwerk. 

Het masterplan heeft de ‘terrian vague‘ doen omdraaien van een smooth naar een 
straited space. Waar het eerst een braak liggend terrein was zonder ordening is er nu 
een nieuw stedelijk plein ontstaan wat ingekaderd is door woningen en winkels. De 
strook is ingevuld en heeft een duidelijke functie die aansluit bij de stad. Het is niet 
langer een apart deel waar alles, maar ook niets kon. Het is een doorzetting van de 
banlieue Nanterre, wat het zuiden veel beter op het noorden doet aansluiten. 

De uiteindelijke vraag is natuurlijk of het station werkelijk is getransformeerd van een 
niet-plaats naar een plaats. Naar mijn mening is dat zeker het geval. Het deel van 
het station dat moet werken als een geoliede machine en zorgt voor doorstroming, 
en het functionele programma zal altijd moeten blijven bestaan dus in die zin blijft 
een station natuurlijk onmiskenbaar een transitieruimte. Als het dat niet meer zo 
zou zijn, zou het ook geen station meer zijn. Maar de beschrijving van Marc Augé en 
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Guy Debord van een station als een plek beroofd van zijn identiteit, zich niet bewust 
van zijn geschiedenis en ongeschikt om betekenisvolle relaties mogelijk te maken, is 
zeker niet van toepassing op dit ontwerp. Het speelt in op de eisen en vragen van de 
omgeving en probeert een meerwaarde op te leveren voor de buurtbewoners en de 
stedelijke ruimte.  

Waar de gebruikers volgens Debord hun aandacht hebben verloren voor de fysieke 
permanente omgeving kan dat in een station waar veel te zien en te doen valt worden 
veranderd. Het gebouw is en blijft een station en een straat, ruimten waar het bijna 
louter over doorstroming gaat, maar door de gebruikte architectonische vormgeving 
staat het ver af van de plaatseloosheid en anonimiteit van transportwegen of ruimten 
gedefinieerd door Marc Augé. Het interieur, wat is georganiseerd op drie niveaus, 
met de perrons in het midden, de straat daaronder, en de bibliotheek daarboven, 
benadrukken het idee van beweging omdat de ruimten soepel met elkaar verbonden 
zijn. Bezoekers zijn geïnteresseerd wat er om hun heen gebeurt als er ook wat 
interessants om hun heen te zien valt. Er is een dynamiek te vinden in de vormgeving 
die deze rol zeker vervult en die de bezoekers ook verleidt om het gebouw verder te 
ontdekken.

Ik ben nog steeds van mening dat trein-, RER- en metrostations plaatsen zijn 
met enorm veel potentieel. Recent gebouwde stations vertonen geen gebrek 
aan identiteit of memorabele elementen, in feite is dit juist hun cruciale ontwerp 
component. Nieuwe stations hebben een geïntensiveerde architectonische expressie 
nodig gebaseerd op krachtige gebaren die er is voor het versnelde ervaren van de 
bouwwerken, terwijl ze ook uitnodigen tot ander gebruik.  Er reizen dagelijks, zeker 
in grotere steden, veel mensen doorheen waarvoor een station een nieuw publiek 
interieur zou kunnen bieden nu veel openbare gebouwen die die functie nu vervullen 
steeds schaarser worden. Dit is een kans die op elke locatie weer anders aangepakt 
zal moeten worden ten aanzien van de verschillende richtingen, stromen, gebruikers, 
bezetting en sfeer wat het elke keer weer een interessante opgave zal maken.  Daarbij 
is een station soms het enige wat reizigers kennen van een bepaald arrondissement, 
wijk of stad. Het is de plek waar ze aankomen en vertrekken. De voordeur van 
een plek die uitnodigend vormgegeven kan worden, met een bijzondere, goed te 
gebruiken deurklink om met het gebied erachter kennis te maken.

?



174 175

Boeken

• Augé, M. (1995). Non-places, introduction to an anthropology of 
supermodernity, Verso: Londen-New York, translated by John Howe, original 
title: Non-Lieux, Introduction à unie anthropologie de la surmodernité

• Augé, M. (1986). In the metro, University of Minnesota Press: Minnesota, 
translated by Tom Conley, original title: Ethonologue dans le metro

• Ballantyne, A. (2007). Deleuze & Guattari for Architects, Routledge: Oxon

• Ballantyne, A., L. Smith, C. (2012). Architecture in the space of flows, 
Routledge: London

• Latour, B (2005). Reassembling the social. An introduction to Actor-Network-
Theory, Oxford University Press (PDF).

• Debord, G. (1967). De spektakelmaatschappij, Amsterdam: de Dolle Hond, 
vertaald door Jaap Kloosterman en René van de Kraats (1976), (oorspronkelijke 
titel: Préface à la quatrième édition italienne de “La Société du Spectacle”)

• Edwards, B. (1997). The Modern Station: New approaches to railway 
architecture, E & FN Spon: London

• Fraser, B., Spalding, S. (2012). Trains, Culture, and Mobility: Riding the Rails, 
Lexington Books: Virginia

• Perec, G. (1998). Ruimte rondom, Uitgeverij De Arbeiderspers: Amsterdam 
(oorspronkelijke titel: Espèces d’espaces)

• Portzamparc, E. C. (2013). Systèmes Métropolitains, Paris: Agences Elizabeth 
& Christian de Portzamparc

Tijdschriften	en	artikels

• Cohen, J., Hermsen, J., van der Lande, V., Putters, K., Rutten, P. (2014, 
January). Bibliotheek van de toekomst, knooppunt voor kennis, contact en 
cultuur, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken: Den haag.

• De Vries, T. (2014, Mei 16). Treinreiziger wil gezelligheid op stations, Dagblad 
Metro, pp. 4

• Hannema, K. (2014, Juli 15). Openbaar ruimtebezit, Volkskrant, pp.V6, V7

Literatuurlijst • Janssen, B. (2009) Gent gaat een verblijfsbibliotheek voor de toekomst 
bouwen, Bibliotheekblad 22/23, p. 38-40

• Kuilenburg, J.W. (2014, April). Toegevoegde waarde van architectuur, De 
Architect, pp. 53-69

• Nicolin, P. (2000). Tate modern, Flussi/Flows. Lotus 106, 7-81.

• Prorail. (2014, Maart) Beter en meer: Voorstel voor de operationele uitwerking 
van de Lange Termijn Spooragenda

Websites

• Case, A. (2011). Liminal space. Cyborg anthropology. Verkregen September 
26, 2014 van http://cyborganthropology.com/Liminal_Space

• Haelewyn, N. & Louis, F. (2013, Noveber) De Krook: De rol van sociale 
interactie en technologische evolutie in de bibliotheek van de toekomst, 
verkregen Oktober 25, 2014, van http://www.gentcement.be/2013/11/de-
waalse-krook-de-rol-van-sociale-interactie-en-technologische-evolutie-in-
de-bibliotheek-van-de-toekomst/

• Jawaid, W. (2010). City of lights, city of fire: Architectural apartheid in the 
Paris Banlieue. verkregen Oktober 2, 2014 van http://projetparisbanlieue.
blogspot.nl/search/label/06%3A%20Chapter%203%20-%20Architecture%20
and%20Respect

• de Jong, K. (2007). De nieuwe openbare bibliotheek Amsterdam hinkt op 
twee gedachten, ArchiNed, verkregen Oktober 26, 2014, van http://www.
archined.nl/nieuws/de-nieuwe-openbare-bibliotheek-amsterdam-hinkt-op-
twee-gedachten/

• Lévesque, L. (2002). The ‘Terrain vague‘ as material - some observations. 
verkregen Mei 20, 2014 van http://www.amarrages.com/textes_terrain.html

• Solleveld, F. (2014). De muur van Parijs. Onderzoek naar de Boulevard 
Périphérique, verkregen Mei 20, 2014 van http://www.deburen.eu/nl/
nieuws-opinie/detail/de-muur-van-parijs-2

• Onbekend. (2013). City Library in Seinäjoki / JKMM Architects, Arch daily. 
verkregen Juni 18, 2014, van http://www.archdaily.com/360049/city-library-
in-seinajoki-jkmm-architects/

• Onbekend. (2013). Seine Arche project, Epadesa. verkregen Oktober 10, 2014 
van http://www.epadesa.com/



176 177

Alle overige, niet hieronder genoemde afbeeldingen zijn 

eigen werk of eigen fotografie. 

1.	Introductie

Supermarkt Albert Heijn, http://www.levensmiddelenk-

rant.nl/uploads/foto/Albert_Heijn_Van_den_Tweel_Su-

permarket_Bonaire-A840x630.jpg, bezocht op 26-09-2014

Supermarkt Saintsbury, http://media.treehugger.com/as-

sets/images/2011/10/uk-supermarket-aisle-tesco-green-

er-photo.jpg, bezocht op 26-09-2014

Supermarkt Carrefour, http://www.algerie-focus.com/

wp-content/uploads/2013/07/carrefour-magasin_supple-

mentsirop.jpg, bezocht op 26-09-2014

Liminal space, http://cyborganthropology.com/Liminal_

Space, bezocht op 26-09-2014

2.	Typologisch	onderzoek

Doorsnede Rotterdam CS,  Kuilenburg, J.W. (2014, April). 

Toegevoegde waarde van architectuur, De Architect, p. 54

3D doorsnede Rotterdam CS, http://teamv.nl/cms/

wp-content/uploads/03-Rotterdam-CS_Slice-480x375.jpg, 

bezocht op 23-10-2014

Oude stationstunnel Rotterdam, http://aarslog.persijn.

net//uploads/2009/Oude_Rotterdam_CS_0404.jpg, bez-

ocht op 23-10-2014

Passage Rotterdam CS, http://www.west8.nl/images/

dbase/4683.jpg, bezocht op 23-10-2014

Vogelvlucht Rotterdam Centraal, http://cdn.c.photoshel-

ter.com/img-get/I0000H9zQNtVcFLA/s/900/900/SMS-

20131023-0999-NiA3.jpg, bezocht op 25-10-2014

Doorsnede bibliotheek Amsterdam, http://www.jocoe-

nen.com/jcau/index5.html#, bezocht 26-10-2014

Afbeeldingsverantwoording

Vides bibliotheek Amsterdam,  http://www.dearchitect.

nl/projecten/2007/09/Amsterdam+Coenen+Bibliotheek/

Amsterdam+Coenen+Bibliotheek.html, bezocht op 26-10-

2014

Doorsnede bilbiotheek de Krook, http://www.dekrook.

be/public/uploads/images/wat/wat2.jpg, bezocht op 23-

10-2014

Verschillende werk- en leesplekken bibliotheek Amster-

dam, http://www.jocoenen.com/jcau/index5.html#, bez-

ocht 26-10-2014

3.	Masterplan	Nanterre

Seine Arche project kaart, http://www.epadesa.com/

map/interactive-map.html, bezocht op 20-05-2014

Ramblas Barcelona, http://upload.wikimedia.org/wiki-

pedia/commons/5/57/La_Rambla_Barcelona_2004.JPG, 

bezocht op 20-05-2014 

Assymetrische as Denemarken, http://static.dezeen.

com/uploads/2012/10/dezeen_Superkilen-by-BIG-Topo-

tek1-and-Superflex_5.jpg, bezocht op 20-05-2014

Boulevard Paris, http://www.pinterest.com/

pin/115615915407847608/, bezocht op 20-05-2014

3.	Zoektocht	naar	de	ruimte

Tate modern, http://www.pinterest.com/odeio/architec-

tural-photography/, bezocht op 03-10-2014

Musee d’orsay, http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group1/

building6848/media/museeorsay_20070324.jpg, bezocht 

op 03-10-2014

King Abdullah II, House of culture and art, Zaha Hadid, 

http://www.designboom.com/cms/images/rid10/king01.

jpg, bezocht op 13-11-2014

ArtA kunst cluster, Bjarke Ingels, http://www.design-mod-

erne.com/wp-content/uploads/2014/02/big_bjarke_in-

gels_group_arta_museum_arnhem_netherlands_12.jpg, 

bezocht op 13-11-2014

4.	Ontwerp

Sonsbeeck, Aldo van Eyck, http://payload27.cargocol-

lective.com/1/5/181638/2858606/IMAGESSMALL%20

VE_637.jpg, bezocht op 22-10-2014

Schaalmodel Sonsbeeck paviljoen, http://cargocollective.

com/mindisauniverse/LOOSE-PROTOTYPES, bezocht op 

22-10-2014

Rijksmuseum, Amsterdam, http://lh6.ggpht.com/Jo4P-

EzNF83gz3_HyfTrwwGE-ecjZzY5_N8affJnR3IJ_GvLrBkB-

1ZHgtVyrhEaobpNMNmfQ0rJeiksVHkT2MuTp7zi0=s500-c, 

bezocht op 02-12-2014

Nelson Atkins museum of art, Kansas, Steven Holl, Gevel, 

http://web.tiscali.it/debe_urban_planner/Foto%20mos-

tre/Incontro_Steven_is Holl/S_Holl_NelsonAtkinsMuse-

um_KansasCity_04.jpg, bezocht op 15-10-2014

Nelson Atkins museum of art, Kansas, Steven Holl, in-

terieur, http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/

uploads/2008/07/279759286_2006831nama--0004new-

528x396.jpg, bezocht op 15-10-2014

Nelson Atkins museum of Art, Kansas, Steven Holl, inter-

ieur, http://www.stevenholl.com/media/files/Nelson-At-

kins/2006831NAMA_-0154a---W-PROJ.jpg, bezocht op 

15-10-2014




