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Samenvatting

Associations with ‘theater’ are 
presumably mostly related to 
the spectacle that takes place in 
specially designed theatre build-
ings. However, the spectacle in 
the auditorium only covers a 
small part of what the concept 
of theatre contains. Theater as a 
building typology, but also the 
features included in it, may how-
ever help to understand the depth 
of it. What is theater?

In his book ‘The theatres of 
Herman Hertzberger’, Herman 
Hertzberger states that people 
do not just go to theaters to see 
performances in the theatre halls. 
It is mostly the social aspect of 
it, consisting of meetings in the 
lobby, and in some theaters in the 
stairwells, why one is most likely 
to visit the theatre in particular. 
It’s about interactions between 
people. ‘Seeing and being seen.’ 
(Hertzberger, 2013)

This conception by Hertzberger 
already implies that theater 
contains more than just the rela-
tionship between a deliberately 
set up role-play by actors and a 
beholding audience, a thought 
that is supported by a philosophi-

Associaties met ‘theater’ worden 
vermoedelijk veelal gerelateerd 
aan het schouwspel dat zich af-
speelt in speciaal daarvoor inge-
richte gebouwen. Het spektakel 
in theaterzalen behelst echter 
slechts een klein deel van wat het 
begrip in zijn totaliteit omvat. 
Het theater als gebouwtypologie 
en de functies die hierin worden 
ondergebracht, kunnen echter 
wél helpen om ‘theater’ te leren 
begrijpen. Wat is theater?

Herman Hertzeberger schreef 
in zijn boek ‘De theaters van 
Herman Hertzberger’ dat mensen 
niet enkel naar theater gaan voor 
de voorstellingen in de zalen. 
Het is juist het sociale aspect 
van het theater, namelijk de 
ontmoetingen in de foyer en bij 
sommige theaters in de trap-
penhallen, waarvoor men in het 
bijzonder het theater bezoekt. 
Het draait om interacties. ‘Zien 
en gezien worden’. (Hertzberger, 
2013)

Deze opvatting van Hertzberger 
impliceert al dat theater meer 
omvat dan enkel de relatie tussen 
een bewust opgezet rollenspel 
van acteurs en een aanschou-
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wend publiek, een gedachte 
die ondersteund wordt door 
een filosofische conceptie over 
theatraliteit.  

Kort gezegd behelst ‘theater’: 
de omwisselbare relatie tussen 
een toeschouwer en een acteur. 
(Freedman, 1991) 

Veel van de theatrale eigenschap-
pen die sterk naar voren komen 
bij theaters, zijn evengoed 
herkenbaar bij bepaalde bruggen. 
Niet enkel in het spektakel dat 
ze kunnen vormen in relatie tot 
hun omgeving, maar eveneens 
in de ‘kleinere’ theatrale relaties 
die hier worden gelegd tussen 
kruisende stromen. Dergelijke 
bruggen vormen niet meer enkel 
verbindende elementen tussen 
gebieden, maar zouden even-
eens opgevat kunnen worden 
als zijnde intermediairs die 
mensen met elkaar in verbinding 
brengen. Men zou zelfs kun-

cal conception of theatricality.

In short ‘theater’ implies: the ex-
changeable relationship between 
a spectator and an actor. (Freed-
man, 1991)

Many of the theatrical features 
that strongly emerge in theat-
ers, are equally recognizable 
with certain bridges. Not only 
the spectacle they constitute in 
relation to their environment, but 
also in the ‘smaller’ theatrical 
relationships that are established 
between intersecting traffic 
flows. Such bridges do not only 
form connections between areas, 
but could also be regarded as 
intermediaries, connecting peo-
ple with one another. One could 
even state that such bridges 
could be considered as a kind of 
‘theatres of civil engineering’. 

“Theatricality stands for the presentation of daily life and states 
that the relationship between the perceiving and the perceived is 
reciprocal. Spectators and actors can reverse positions in a way 

that renders the stability of spectatorship impossible. Moreover, the 
potential of theatricality is strongly related to the perception of the 

specific spectator.” (Freedman, 1991)



nen zeggen dat bruggen met 
dergelijke eigenschappen als een 
soort ‘civiel technische theaters’ 
beschouwd kunnen worden. 

Daarnaast is ook de wijze 
waarop bepaalde  bruggen van 
belang kunnen zijn voor een 
gebied of stad, analoog aan dat 
van theatergebouwen. Hertzber-
ger geeft aan dat het belang van 
theater is:

“dat het een intensivering van 
het leven oplevert en het daar-
mee de mens verrijkt.” (Hertz-
berger, 2013, p. 11)

Op die zelfde wijze kan een brug 
een verrijking vormen voor een 
gebied of stad. Met de combina-
tie van het programma van een 
theater en een brug worden the-
atrale eigenschappen van beide 
met elkaar verweven, om beide 
op een onconventionele manier 
te benaderen. Dit maakt het niet 
enkel mogelijk om beide een 
verrijking te laten vormen voor 
de stad, maar ook voor elkaar!

Vanaf het grootschalige niveau 
van de situering in de locatie, 
tot de technische uitwerking, 

Sometimes, the way in which 
certain bridges are of signifi-
cance to a region or city could 
be analogous to that of theater 
buildings. Hertzberger indicates 
the importance of theater:

“it intensifies life and thus en-
riches humanity.” (Hertzberger, 
2013, p. 12)

In this same way, a bridge could 
enrich a region or city. With 
the combination of the build-
ing program of a theater and a 
bridge, theatrical properties of 
both are intertwined, to approach 
them in an unconventional way. 
This does not only create the op-
portunity for the two programs to 
enrich the city, but also to enrich 
one another!

From the large-scale level of its 
placement within the location, 
to its technical elaboration, ele-
ments on these varying scales 
relate to one another on a spe-
cific manner, that they intensify 
theatrical moments within the 
theater bridge. One result of this 
is that theatrical encounters, such 
as suggested in many theaters 
throughout the organization and 



verhouden elementen op deze 
variërende schaalgroottes zich op 
een specifieke wijze tot elkaar, 
waardoor aanwezige theatrale 
momenten bij de theaterbrug 
worden versterkt. Eén gevolg 
hiervan is onder andere dat 
theatrale ontmoetingsmomenten, 
zoals die in veel theaters door de 
organisatie en vormgeving van 
het gebouwprogramma gesugge-
reerd worden, zich verweven met 
de diverse routes van de brug 
waardoor deze samen een geraf-
fineerd theatraal spel vormen. 

Een andere wijze waarop theatra-
liteit een leidende rol aanneemt 
bij de theaterbrug is de manier 
waarop functies tentoongesteld 
worden naar de omgeving en 
vice versa. Doordat de hoofdvo-
lumes van het ontwerp zich op 
een strategische manier richten 
tot de omgeving gaan de geïnte-
greerde functies communiceren 
met de buitenwereld. Niet enkel 
de ‘gasten’ van de theaterbrug 
maar ook de ‘machines’ die 
deze gasten dienen, in de vorm 
van onder andere de keuken en 
de podiumtoren, vormen op die 
manier een spektakel voor de 
buitenwereld. 

design of the building program, 
are intertwined with the various 
routes of the bridge, causing 
them to form a sophisticated 
theatrical play.

Within the theatre bridge, theat-
ricality also takes a leading role 
in the way in which functions 
are exhibited to the environment 
and vice versa. Because the 
main volumes of the design are 
focused on the environment in a 
strategic manner, the integrated 
functions are able to communi-
cate with the outside world. Not 
only the ‘guests’ of the theater 
bridge, but also the ‘machines’ 
that serve these guests, namely 
the kitchen, the stage tower and 
the backstage, form a spectacle 
to the outside world.

Including the one’s just men-
tioned, but also other aspects of 
the theater bridge, make it a so-
phisticated structure that operates 
theatricality in various ways and 
at various scales. Through the 
refinement in the technical elabo-
ration and materialization, these 
theatrical plays are emphasized 
and intensified. That way, from 
the scale of the area in which the 



Onder meer de zojuist genoem-
de, maar eveneens andere aspec-
ten van de theaterbrug maken het 
tot een geraffineerd bouwwerk 
dat theatraliteit bedrijft op ver-
schillende schaalgroottes. Door 
de verfijning in de technische 
uitwerking en materialisatie, 
wordt dit theatrale spel nog eens 
geaccentueerd en versterkt. Op 
die manier is vanaf het niveau 
van het masterplan van het 
gebied waarin de theaterbrug 
gesitueerd is, tot op het niveau 
van de technische uitwerking, 
theatraliteit ingezet als ontwerp-
instrument om het programma 
van een theater en een brug met 
elkaar te verenigen.

theater bridge is located, to the 
level of the technical execution, 
theatricality is used as a design 
tool to unite the program of a 
theater and a bridge. 
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Voorwoord





Na een periode van bijna tien maanden ligt hier voor u het resultaat 
van mijn afstudeeronderzoek. Dit rapport behelst de uiteenzetting 
van mijn ontwerp, en de theoretische reflectie op de ontwerpthema-
tiek van mijn afstudeerproject voor de Master Architecture Building 
and Planning aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Het individuele ontwerp vloeit voort uit het collectieve vooronder-
zoek van het afstudeeratelier ‘A kind of space’, waarin we met een 
groep van twaalf personen diverse filosofische concepten met betrek-
king tot het thema productie van ruimte uiteengezet hebben. Als 
groep hebben we gezamenlijk de theorieën achter deze concepten 
geïnterpreteerd, en vervolgens geïllustreerd in schema’s. Daaropvol-
gend zijn de concepten gecontextualiseerd in twaalf vooraf overeen-
gekomen locaties in Parijs. Het resultaat is tot slot samengebracht 
in het boek ‘A Kind of Space, Graduation Studio Architecture, 
Eindhoven University of Technology’. Filosofen en theoretici als on-
der andere Aristoteles, Marc Augé, Gaston Bachelard, Guy Debord, 
Gilles Deleuze, Michel Foucault, Bruno Latour, Henri Lefebvre en 
Plato worden in dit boekwerk besproken.

De filosofische beschouwing over productie van ruimte en de 
praktische voorbeelden die hieruit volgden hebben mij handvaten 
geboden om bepaalde ruimtelijke verschijnselen en gebeurtenissen 
te leren begrijpen en in te zetten als instrument in het ontwerppro-
ces. Bij de theoretische reflectie van mijn ontwerp heb ik dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt van deze kennis. Naast de filosofische 
onderlegger uit het vooronderzoek riep de onderzoeks- en ontwerp-
fase mij bij een aantal vraagstukken op betreffende functies van een 
brug, het programma van een theater, en de wijze waarop deze twee 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. Een aantal theorieën die 
binnen dit kader voor mij van betekenis waren, zijn te vinden in de 
boeken: ‘Bridges’ (2007) van Richard L. Cleary ‘The four books on 
architecture’ (1997) van Andrea Palladio en ‘De theaters van Herman 
Hertzberger’ (2005) van de architect Herman Hertzberger. 

Voorwoord



Bij deze wil ik graag een aantal mensen bedanken die mij gesteund 
hebben bij het realiseren van dit rapport. Ten eerste mijn afstudeer-
begeleiders Sjef van Hoof, Jacob Voorthuis en Juliette Bekkering 
voor de intensieve begeleiding maar ook voor de boeiende en soms 
fascinerende gesprekken. Mijn medestudenten van het atelier, even-
eens voor de interessante gedachtewisselingen, en voor hun kritische 
blik tijdens onderlinge intervisiemomenten op de individuele pro-
jecten. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn goede vriend Michaël 
Strenk voor de inspirerende discussies.

Sam de Koning

Oost-Souburg, december 2014
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Binnen het afstudeeratelier ‘A Kind of Space’ is onderzoek gedaan 
naar diverse filosofische concepten die zich bezighouden met theo-
rieën over productie van ruimte. ‘A kind of Space’, of vrij vertaald 
een soort ruimte, een titel die vermoedelijk op zichzelf al op vele 
manieren geïnterpreteerd wordt. Iedereen heeft een bepaald beeld 
bij ‘een soort ruimte’. Denk maar eens aan een woonkamer. Stel 
deze vraag maar aan een aantal mensen: “maak eens een voorstel-
ling van een woonkamer”. Wellicht zullen er gemeenschappelijke 
elementen tussen de diverse woonkamers zijn maar de voorstellingen 
zullen nooit exact overeenkomen. Maar, als de ervaring en vorming 
van ‘soorten’ ruimtes al verschillend is voor individuen, wat voor 
rol speelt een architect dan in het ontwerpen van die ruimtes voor 
al die individuen met uiteenlopende interpretaties? Hoe creëert een 
architect bijvoorbeeld een openbare ruimte die prettig aanvoelt, en 
waar hij in een bepaalde mate invloed heeft op hoe mensen zich daar 
gedragen? De ruimte wordt immers niet door iedereen op dezelfde 
manier ervaren en gebruikt. 

Belangrijke vraagstukken in dit onderzoek hebben betrekking gehad 
op sfeer en gebruik van ruimtes in Parijs, en de wijze waarop dit in 
kaart gebracht kan worden. Welke elementen in een Parijse straat 
zijn er bijvoorbeeld bepalend voor een sfeer? Hoe gedragen mensen 
zich binnen deze sfeer in die Parijse straat? Wat is een typisch Parijse 
straat überhaupt? Parijs is een stad met een historisch centrum maar 
ook heeft het een randgebied en buitengebieden. Indirect impliceert 
dit al dat Parijs een stad is met uiteenlopende karakters. Maar als Pa-
rijs uit verschillende soorten gebieden bestaat, wat definieert de sfeer 
dan in Parijs als stad, en wat maakt een gebouw of openbare ruimte 
typisch Parijs’? De sferen in die diverse  gebieden lopen immers 
al uiteen. Het doel van het vooronderzoek was om het domein van 
productie van ruimte te verkennen en om deze theorie te contextua-
liseren in Parijse straten. Vervolgens is deze kennis ingezet om een 
standpunt in te nemen ten aanzien van een naar eigen interpretatie 
vormgegeven architectonisch ontwerp, met als locatie één van de 
onderzochte gebieden in Parijs. 

‘A Kind of Space’
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Het theoretische exposé over de ruimtelijke concepten is gedaan aan 
de hand van diverse filosofen en theoretici. Binnen dit gezamenlijke 
onderzoek heb ik mij samen met mijn medestudent Thijs Frijters toe-
gespitst op de concepten khôra, topos, typos, cliché en production of 
space. Filosofen die zich hebben gericht op het definiëren van deze 
concepten waren onder andere Aristoteles, Plato en Henri Lefebvre. 
Om goed vat te krijgen op de concepten hebben wij deze in relatie-
schema’s geïllustreerd die weergeven hoe dergelijke concepten zich 
tot elkaar kunnen verhouden.

Om een idee te geven hoe een ruimtelijk concept opgevat kan 
worden licht ik hier production of space toe, een overkoepelend 
ruimtelijk fenomeen waarbinnen andere concepten, in de vorm van 
processen en gebeurtenissen, in de ruimte om ons heen plaatsvinden. 
In zijn gelijknamige boek heeft filosoof Henri Lefebvre de conceptie 
van dit begrip gedefinieerd. Volgens Lefebrvre vindt productie van 
ruimte plaats aan de hand van drie elementen die weliswaar los van 
elkaar te benoemen zijn maar wel altijd samenwerken, namelijk: ge-
leefde ruimte, lived space, waargenomen ruimte, perceived space en 
opgevatte ruimte, conceived space. Waargenomen ruimte behandelt 
‘echte ruimte’, ruimte die gegenereerd en gebruikt wordt. (Lefebvre, 
1974) Deze ‘waargenomen ruimte’ kan echter niet waargenomen 
worden zonder een ‘gebruiker’ van die ruimte die deze waarneming 
maakt en deze kan ‘plaatsen’, oftewel ‘opvatten’. De ruimte produ-
ceert zich vóór die persoon, oftewel binnen zijn of haar beleving. 
Wordt dit principe van samenwerking bekeken vanuit de ‘opgevatte 
ruimte’, betekent dit dat ruimte niet ‘opgevat’, of geplaatst kan 
worden zonder dat een ‘gebruiker’ die ruimte kan ‘waarnemen’. 
Vanuit de ‘geleefde ruimte’ gezien geeft dit aan dat een ruimte niet 
‘gebruikt’ kan worden zonder dat een gebruiker deze kan ‘waarne-
men’ en ‘opvatten’. Vanuit alle drie de elementen valt te beredeneren 
hoe de samenwerking met de anderen plaatsvindt.

Volgens de conceptie van Henri Lefebvre vormen deze drie elemen-
ten het proces waarin productie van ruimte plaatsvindt. 
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“The production of space is an interrelated process, which one hand 
is ‘conceived’. It is designed and produced through labour, techno-
logy and institutions, but the meaning of space, and the space itself, 
is adapted and transformed as it is ‘perceived’ and ‘lived’ by social 
actors and groups.” (Elden, S. 2007)

Een voorbeeld waar productie van ruimte op een heldere manier 
wordt geïllustreerd is in een citaat uit de roman ‘Het ongrijpbare 
meisje’ van Mario Vargas Llosa:

“Ik probeerde haar af  te leiden en nam haar mee naar de Notre 
Dame, die nog altijd een overweldigende indruk op me maakte, zelfs 
na al die jaren in Parijs. En die avond meer dan ooit. De kathedraal 
werd beschenen door een zwak licht met een flauw roze kleurig aura. 
De kolos leek bijna gewichtloos door de volmaakte symmetrie van 
zijn verschillende delen die elkaar op een subtiele manier in een 
evenwicht hielden dat door niets verstoord kon worden. De geschie-
denis en het gezeefde licht van de façade riepen allerlei beelden en 
herinneringen bij me op. Er waren veel toeristen die elkaar foto-
grafeerden. Had zich rond deze zelfde kathedraal door de eeuwen 
heen de geschiedenis van Frankrijk afgespeeld? Was dit dezelfde die 
Victor Hugo inspireerde tot een roman die me destijds, toen ik hem 
als kind in het huis van   tante Alberta in Miraflores las, hevig in ver-

Geleefde 
ruimte

Waargenomen 
ruimte

Opgevatte
ruimte

Figuur 1. ‘Productie van ruimte’



26

voering had gebracht? Ja, dezelfde en tegelijk een andere, waaraan 
mythologieën en meer recente gebeurtenissen waren toegevoegd. 
In haar zuivere schoonheid wekte ze een suggestie van stabiliteit 
en duurzaamheid, leek ze te zijn ontsnapt aan de woekering van de 
tijd.” (Vargas Llosa, M. 2006, pp. 244-245)

Op een eenvoudige manier uitgelegd, illustreert dit citaat de drie ele-
menten van het concept ‘productie van ruimte’ van Henri Lefebvre. 
De ruimte rondom de Notre Dame wordt gebruikt, oftewel geleefd, 
door de toeristen en door de personage zelf uiteraard (geleefde ruim-
te). De vertellende persoon, Ricardo, beschrijft nauwkeurig wat hij 
observeert en waarneemt. Met andere woorden, hij neemt de ruimte 
waar (waargenomen ruimte). Hij interpreteert zijn observaties en kan 
deze voor zichzelf plaatsen. Ook linkt hij zijn perceptie aan herin-
neringen die hij had aan vroeger, toen hij als kind in het huis van zijn 
tante in Miraflores de roman ‘Notre Dame de Paris’ van Victor Hugo 
had gelezen. Kortom, hij vat de ruimte op (opgevatte ruimte).

Van alle onderzochte concepten heb ik mij in het individuele onder-
zoek bij de programmakeuze voornamelijk gefocust op het concept 
theatraliteit. Waar dit concept het leidende thema vormde in het 
onderzoek, heeft mijn programmakeuze eveneens betrekking gehad 
op het begrip dispositif. Bij de keuze van de locatie is het con-
cept non-place van grote waarde geweest. In de beginfase van het 
ontwerp is wederom theatraliteit aan de orde gekomen, maar ook de 
begrippen affordance, reterritorialisatie en deterritorialisatie hebben 
als dankbare ontwerpinstrumenten gefungeerd. De zojuist genoemde 
ruimtelijke concepten worden expliciet uitgelicht in dit rapport 
omdat ze leidend zijn geweest in het onderzoek. Dit wil echter niet 
zeggen dat andere concepten niet van toepassing zijn geweest op het 
onderzoek, ze staan enkel minder op de voorgrond en zullen daarom 
niet uitgelicht worden. 
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Een essentiële functie van bruggen is: een verbinding vormen tussen 
twee punten over een overbrugbaar obstakel heen. Zo biedt een brug 
de mogelijkheid verschillende vormen van verkeer over een rivier 
heen te geleiden, om deze vervolgens aan te laten sluiten op een net-
werk aan de overzijde van die rivier. Wanneer de gebruikers van een 
brug kunnen merken dat er een wisseling van gebieden plaatsvindt 
kan de brug worden gezien als entree of toegangspoort. De brug 
neemt  dan een soort portaalfunctie aan, wat merkbaar kan zijn in de 
manifestatie ervan. 

Niet alleen laat een brug verkeer over een rivier heen gaan, ook is 
het mogelijk om onder een brug door te bewegen, iets dat niet enkel 
geldt voor boten, denk bijvoorbeeld maar eens aan een viaduct als 
zijnde een brug over een weg heen. Deze functies hebben allen met 
name betrekking tot verkeersstromen, en de wijze waarop een brug 
in die zin een element is dat ‘gedrag’ van die verkeersstromen kan 
beïnvloeden. Functies van bruggen beperken zich echter niet slechts 
tot de zojuist genoemde verkeersgeleidende eigenschappen.

Een brug kan een sterk aandacht eisend element zijn waardoor het 
een theatraal schouwspel vormt in een gebied. Daar tegenover staat 
dat een brug zelf vaak een uniek uitzicht biedt op een landschap, wat 
het een soort verblijfskwaliteit geeft, een punt vanaf waar een ambi-
ance als schouwspel kan worden waargenomen. Kort gezegd kan een 
brug tentoongesteld worden in een gebied, en anderzijds wordt een 
gebied tentoongesteld vanaf een brug. 

Hoewel een brug in essentie een verbinding vormt om overheen of 
onderdoor te kruisen is het juist de verblijfskwaliteit ervan die mij 
intrigeert. Vragen die mij dan ook bezighouden zijn: in hoeverre kan 
een brug méér zijn dan enkel een verbinding om overheen of onder-
door te bewegen? Kan ‘verblijven’ een essentiëler onderdeel of zelfs 
een primaire functie van de brug worden? 

Aanleiding



32

Met ‘verblijven’ als belangrijker onderdeel van de brug zou het 
mogelijk zijn om van verkeersstromen juist ontmoetingen te maken. 
Hierdoor wordt de brug niet meer enkel een ding om overheen of 
onderdoor te stromen maar een plek om naartoe te gaan, en om 
uiteindelijk te verblijven. Zo verbindt een brug niet enkel twee 
punten maar krijgt het ook de kwaliteit mensen bij elkaar te brengen, 
oftewel om ze met elkaar en hun omgeving in verbinding te brengen.

Al deze functies geven aan dat een brug de kwaliteit heeft om op 
verschillende manieren te ‘verbinden’. Daarmee schuilt in de brug 
de potentie om allerlei soorten interacties tot stand te brengen. Niet 
alleen de theatrale interacties tussen een brug en een landschap op 
grotere schaal, maar ook bijvoorbeeld inzittenden van boten die van 
de schoonheid en het spektakel van een brug genieten of andersom, 
gebruikers van een brug die juist van het schouwspel van bootver-
keer in een rivier met de omgeving als achtergrond genieten. Derge-
lijke interacties en schouwspelmomenten, maar ook de wijze waarop 
het een relatie aan kan gaan met z’n omgeving, maken een brug 
tot een soort civiel technische theater, in die zin dat het op diverse 
manieren en op diverse schaalgroottes theater teweeg brengt. Als een 
brug en een theater al op diverse manieren analoog zijn aan elkaar 
vraag ik mij af, aansluitend op de vraag of ‘verblijven’ een nog es-
sentiëler onderdeel kan worden van de brug, op welke manieren een 
daadwerkelijk theater daar onderdeel van kan worden.

Probleemstelling

De combinatie van een theater met een brug vraagt om onconventi-
onele ingrepen. Mijns inziens lijkt ‘het verblijven’ haaks tegenover 
een andere functie van de brug te staan, namelijk geleiding van 
verkeersstromen. Hierdoor ontstaat er een soort conflict tussen de 
diverse functies die een brug kan hebben. Een dergelijke ingreep kan 
van invloed zijn op hoe de brug functioneert op zichzelf, en binnen 
een gebied, in die zin dat een goed functionerende brug een verrij-
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king kan zijn voor het gebied waarin die zich bevindt. De combinatie 
van de verschillende functies dient dan ook oplossing te bieden aan 
de bovengenoemde aandachtspunten.

Doelstelling

Allereerst wordt er theoretisch onderzoek gedaan die zich richt op 
het ontwikkelen van ontwerpuitgangspunten. Deze uitganspunten 
spelen in op de eerder genoemde conflicten betreffende de combina-
tie van een theater met een brug. Vervolgens wordt dit theoretische 
deel vanuit het vooronderzoek ‘A Kind of Space’ gethematiseerd. 

Binnen het theoretisch onderzoek worden de ontwerpuitgangspun-
ten getoetst aan analyses van referenties. Hierna wordt er een visie 
gevormd over de thematiek rondom het architectonische ontwerp. 
Tot slot wordt er bepaald of de gedaante die dit ontwerp aanneemt 
op een significante manier inspeelt op de benoemde aandachtspunten 
met betrekking tot de combinatie van een theater en een brug. 

Onderzoeksvraag

Samengevat vormt een brug een verbinding tussen twee punten en 
biedt het de mogelijkheid er overheen of onderdoor te bewegen. 
Het kan de eigenschap hebben een entree of portaal te vormen naar 
een gebied toe. Ook heeft de brug de kwaliteit een theatraal spel in 
een landschap te vormen en kan een landschap op theatrale wijze 
tentoongesteld zijn vanaf een brug. Naast dat het op grotere schaal 
een theatraal schouwspel kan zijn, vormt  het eveneens een element 
dat interacties tot stand kan brengen tussen gebruikers van een brug 
en passanten ervan. Aldus is theatraliteit bij bruggen op zowel grote 
als kleine schaalniveaus te herkennen. Gegeven het feit dat een brug 
op diverse wijzen als theater in een gebied kan fungeren wilde ik 
onderzoeken hoe het programma van een brug te combineren is met 
dat van een theater en hoe deze combinatie van programma’s elkaar 
en de stad kunnen verrijken. 
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Hoe kan theatraliteit ingezet worden als ontwerpinstrument om het 
programma van een theater en een brug te combineren, ten einde 
een verrijking te vormen voor elkaar en voor de stad?

Methode

De thematiek van het architectonische ontwerp vloeit voort uit het 
vooronderzoek naar de ruimtelijke concepten. In de eerste fase van 
het onderzoek zullen de concepten theatraliteit en dispositif als 
leidraad dienen in het onderbouwen van de programmakeuze, en 
daarmee in de eerste stap tot het vormen van ontwerpuitgangspunten.  

Om inzicht te krijgen in de definitie en de functies van een brug, en 
om vervolgens een koppeling te maken tussen de rol van die brug en 
het programma van een theater, is verdiepend literatuuronderzoek 
hierover van substantiële waarde geweest. Ook dit wordt meegeno-
men bij de formulering van ontwerpuitgangspunten. De verworven 
kennis uit het literatuuronderzoek zal worden samengebracht in een 
theoretische uiteenzetting. Concepten en begrippen die ter sprake 
komen worden hierin uitgelegd en geschematiseerd, waarna deze ge-
toetst worden aan de hand van enkele analyses van referentiewerken. 

Nadat de begrippen brug en theater uiteengezet zijn zal de pro-
blematiek van de locatie uitgelegd worden. Dit gebeurt aan de 
hand van het begrip non-places, die gebruikt zal worden om vat te 
krijgen op de identiteit van de plek. Vervolgens zal voor deze plek 
een masterplan gemaakt worden waarin de locatie van het ontwerp 
vastgesteld wordt en waarin uitgelegd wordt hoe de configuratie van 
de bestaande context hierop zal worden afgestemd.

Wat dan nog rest is de verwezenlijking van het ontwerp van de brug, 
gecombineerd met theater, die een verrijking vormt voor een speci-
fiek gebied in Parijs. In deze fase van het project zullen de concepten 
dispositif en het complement hiervan, affordance, en ook deterritori-
alisatie en reterritorialisatie essentiële hulpmiddelen vormen.
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Na de uitwerking van het ontwerp zal het volledige onderzoek nog-
maals op een bondige manier gereflecteerd worden op het gezamen-
lijke vooronderzoek. Vragen die hier behandeld zullen worden zijn 
onder andere: op welke wijze zijn de ruimtelijke concepten aanwezig 
in het ontwerp? Hoe maken deze het ontwerp vergelijkbaar maken 
met analyses uit het vooronderzoek? Tot in hoeverre dragen deze bij 
aan hoe het ontwerp past binnen de eerder onderzochte sfeer van het 
gebied, en van Parijs?

Theoretisch kader

De theoretische uiteenzetting van de ontwerpuitgangspunten zullen 
uitgaan van theorieën over bruggen, en theaters, en de wijze waarop 
deze twee een reactie op elkaar vormen in het gekozen gebied. 

Het ruimtelijke concept theatraliteit dat reeds behandeld is in het 
vooronderzoek zal verder worden uitgediept aan de hand van het 
boek ‘De Theaters van Herman Hertzberger’ (2005) van Herman 
Hertzberger die de theorie achter het concept in ogenschouw neemt 
vanuit bestaande theatergebouwen.

Voor theorieën over bruggen zullen werken van Richard L. Cleary en 
Andrea Palladio in beschouwing worden genomen.





Onderzoek
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Theater

Zowel de diversiteit aan bouwwerken als de verschillende soorten 
schouwtonelen die in theaters plaatsvinden laten al zien dat deze 
typologie vele vormen aan kan nemen. Met betrekking tot theater-
bouwwerken zijn enkele voorbeelden: schouwburgen, concerthallen, 
operahuizen maar ook bijvoorbeeld bioscopen, circustenten, pop 
podia etc. Dergelijke gebouwen kunnen gedefinieerd worden als: 
plaats waar je toneel, ballet of andere podium kunsten gaat kijken, 
of simpelweg: gebouw waarin toneelstukken worden opgevoerd. Be-
treffende toneelstukken die hierin worden opgevoerd lopen eveneens 
uiteen: van concerten & musicals tot ballet, cabaret voorstellingen 
etc. Een manier om de zojuist genoemde verschillende vormen van 
theater te definiëren is: spel waarbij mensen voor een publiek een 
verhaal uitbeelden. (http://www.encyclo.nl/) Bovenstaande definities 
hebben allen betrekking tot een toneelkunst in een speciaal daarvoor 
ingerichte ruimte. Wat ik mij afvraag is of theater zich daadwerkelijk 
beperkt tot bepaalde typen toneelstukken die zich afspelen in spe-
ciaal daarvoor georganiseerde gebouwen, ofwel theaters. Is theater 
wellicht meer omvattend? Ligt theater wellicht ook in het dagelijks 
leven ten grondslag?

Etymologisch is theater ontleend aan het Franse theatre ‘toneelspel’ 
of ‘plaats voor schouwspelen’ (nieuw Frans théâtre). Het Franse the-
atre is op zijn beurt weer ontleend aan Latijn theātrum ‘plaats waar 
schouwspelen gezien worden’, van het Griekse théātron, letterlijk 
‘een plaats voor het bekijken’. Dit woord is afgeleid van theâsthai 
‘aanschouwen, waarnemen’, van théā ‘aanblik, schouwspel’. (Phi-
lippa & Debrabandere, 2008)

Waar definities van theater veelal typen manifestaties ervan illustre-
ren, laten de etymologische betekenissen van de Griekse woorden 
théātron en theâsthai al meer zien van waar theater in essentie om 
draait, namelijk, ‘aanschouwen’ en ‘waarnemen’. Hier is ‘waar-
nemen’ niet meer expliciet gericht op het schouwspel binnen het 
theatergebouw maar neemt een algemenere betekenis in. Met dit ge-
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geven als uitgangspunt valt aan te nemen dat de essentie van theater 
niet alleen in schouwburgen waar te nemen is maar dat theater zich 
eveneens manifesteert in alledaagse situaties waarin een individu of 
een groep ‘iets’ waarneemt. Deze aanname is echter theoretisch te 
onderbouwen. 

THEATRALITEIT

De relatie tussen een publiek en een schouwspel, bestaande uit één 
of meerdere waarnemers en één of meerdere acteurs, heeft binnen de 
filosofie handvaten gekregen onder het begrip theatraliteit. Josette 
Féral, professor op de Université du Québec in Montréal, beschrijft 
theatraliteit als: de wederkerige relatie tussen een toeschouwer en 
een waargenomen persoon of ’ding’, of met andere woorden een 
‘acteur’. Deze relatie kan door zowel de acteur tot stand worden 
gebracht met de intentie een spektakel neer te zetten, als door de 
toeschouwer die zelf een waargenomen persoon of ding perceptueel 
transformeert tot spektakel. Door het spektakel te aanschouwen cre-
eert de toeschouwer in zijn beleving een ruimte waarin hij afbakent 
wat hij daarbinnen observeert. Hetgeen afgebakend wordt behoort 
toe aan deze ruimte en de observeerder zelf speelt hierin enkel de 
rol als externe waarnemer. (Féral, 2002,  p.13) In het vooronderzoek 
‘A Kind of Space’ is er een beknoptere definitie van theatraliteit 
beschreven die een essentieel deel van deze langere definitie uitlicht. 
De conceptie van theatraliteit die hier de revue passeerde was die 
van Barbara Freedman, waarin zij theatraliteit beschrijft als: de om-
wisselbare relatie tussen een toeschouwer en een acteur. (Freedman, 
1991) 

Volgens de zojuist genoemde concepties kan een simpel voorbeeld 
van theatraliteit al zijn dat een persoon binnen een gebouw, en 
een toevallige voorbijganger van dat gebouw, beide door dezelfde 
gevelopening kijken en kort oogcontact met elkaar maken, en 
interactie met elkaar maken. Beide personen kunnen zowel de rol 
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van toeschouwer als van acteur aannemen. Tijdens deze interactie 
gaan ze voor korte duur een relatie met elkaar aan en transformeren 
ze perceptueel het betreffende moment tot een spektakel. Hierbij 
creëren ze in hun beleving voor zichzelf, voor korte duur een ruimte 
waarbinnen ze afbakenen wat toebehoort aan dat spektakel, en 
waarin ze zelf enkel de rol aannemen als externe waarnemers. Een 
eenvoudig voorbeeld als dit geeft al aan op wat voor schaalniveau 
wederkerige theatraliteit kan plaatsvinden, en dat het een veelvoor-
komend verschijnsel is in het dagelijks leven. 

Als theater zich in alledaagse situaties al op zoveel verschillende 
manieren kan manifesteren, welke rol speelt de zojuist besproken 
conceptie van theatraliteit dan in theatergebouwen zelf? Op welke 
manieren is theatraliteit aanwezig in het theater?

Architect Herman Hertzberger geeft in zijn boek ‘De theaters van 
Herman Hertzberger’ aan wat volgens hem het belang van theaters 
is, namelijk: 

“dat het een intensivering van het leven oplevert en het daarmee de 
mens verrijkt.” 

Door deze intensivering van het leven schudt theater je wakker, en 
maakt het menselijke verhoudingen zichtbaar. (Hertzberger, 2013, 
p. 12) Net zoals de eerder genoemde filosofische concepties van 
theatraliteit aangeven, duidt Hertzberger hiermee aan dat theater 

Figuur 2. Alledaagse situatie ‘theatraliteit’
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relaties tot stand brengt. Hertzberger geeft aan dat theatraliteit in 
theatergebouwen meer omvat dan enkel de relatie tussen het publiek 
in het auditorium en de acteurs op het toneel. Waar eerder genoemde 
definities theater veelal omschreven als plek waar schouwspelen 
plaatsvinden, beschrijft Hertzberger dat theater eveneens een sociale 
activiteit behelst. 

“Het bewerkstelligt een milde ontwrichting die je sociale vaardighe-
den prikkelt.“ (Hertzberger, 2013, p. 12)

Mensen gaan niet enkel naar een theater voor de voorstelling in de 
zaal. Ze gaan naar het theater voor ontmoetingen met elkaar, oftewel 
de interacties en de relaties die hier tot stand kunnen worden ge-
bracht, zowel tijdens de voorstelling, maar ook vooraf en achteraf. In 
het tot stand brengen van deze relaties kunnen foyers en in sommige 
theaters ook trappartijen een substantiële rol spelen. Deze plekken 
vormen binnen het gebouw in feite een soort podia waar mensen zich 
op informele wijze omheen kunnen scharren, oftewel plekken waar 
ze voor en na de voorstelling met elkaar kunnen converseren. De 
manier waarop er in theatergebouwen interacties tot stand worden 
gebracht geeft volgens Hertzberger dan ook aan dat theater toont wat 
architectuur hoort te zijn, namelijk: 

“het omvattend vermogen om mensen tijdelijk een gemeenschap te 
laten vormen.” (Hertzberger, 2013, p. 14)

Een voorbeeld van een theatergebouw waarbij de trappartijen en de 
foyer ingezet zijn als plekken waar het draait om sociale interacties 
tussen mensen oftewel om het ‘zien en gezien worden’ is ‘Opéra 
Garnier’ (1875) in de Avenue de l’Opéra, Parijs. De wijze waarop de 
trappen centraal in de hal geplaatst zijn waardoor mensen vanaf de 
balkonnetjes het ‘sociale’ schouwspel kunnen waarnemen, demon-
streert dit op een duidelijke manier. Deze relatie is overigens van 
wederkerige aard. De waarnemende mensen op de balkons vormen 
vanaf de centrale trappartij eveneens een schouwspel voor de men-
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sen op de trappen. Op die manier nemen de mensen op de trappen 
en op de balkonnetjes beiden zowel de rol in van acteurs als van 
aanschouwers.

De manier waarop de trappen ontmoetingsplekken vormen laat zien 
hoe interacties door deze ruimte als het ware gesuggereerd worden. 
Uiteraard is er dan nog de Grand Foyer waarin ná de voorstelling 
eveneens ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden en waar we-
derom relaties tot stand worden gebracht. 

Figuur 3. Interacties in de escalier van Opera Garnier

Figuur 4. Interacties in de Grand Foyer van Opera Garnier
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Opéra Garnier laat op een duidelijke manier zien dat het geen over-
statement is dat de ruimtes óm de daadwerkelijke theaterzaal heen, 
op z’n minst even essentieel zijn. Ze vormen het sociale aspect van 
het theater. 

Niet alleen speelt theatraliteit een rol binnen theatergebouwen zelf, 
in die zin dat er op diverse manieren interactie tussen mensen tot 
stand wordt gebracht. De positie die een theatergebouw inneemt in 
een stad kan eveneens een spektakel vormen, een schouwspel. In 
vergelijking met acteurs die een rol innemen op het toneel en toe-
schouwers die deze act waarnemen, kan ook een theatergebouw een 
rol innemen in een gebied of een stad, waardoor ook hiertussen een 
sterke relatie ontstaat. Het gebouw vormt op die manier een schouw-
spel waarbij de waarnemende omgeving als toeschouwer kan worden 
beschouwd. Ook deze theatrale relatie kan van wederkerige aard 
zijn. In dat geval voert juist de omgeving een act op, en treedt het 
theater op als toeschouwer. Bij het ene theatergebouw is dit principe 
minder nadrukkelijk aanwezig dan bij het andere.
 
Wederom vormt Opéra Garnier een dankbaar voorbeeld van hoe een 
theatergebouw een wederkerige theatrale rol aan kan nemen ten aan-
zien van een stad of een gebied, in dit geval Avenue de l’Opéra. De 
manier waarop Opéra Garnier op een podium lijkt te zijn geplaatst en 
de wijze waarop het gebouw centraal in de as van de brede Avenue 
is geplaatst. Maar ook de wijze waarop het zich onderscheidt in z’n 
grootte en z’n overweldigende Beaux-Arts gestalte maken dat het 
een waar spektakel vormt in het gebied. Op diverse manieren gebaart 
het gebouw een mate van prestige ten aanzien van z’n omgeving. 
Maar, als dat werkelijk het geval is, in welke zin is deze relatie dan 
wederkerig? Opéra Garnier is zoals eerder genoemd centraal ge-
plaatst op de as van de Avenue de l’Opéra. Niet alleen is het gebouw 
vanaf de gehele Avenue waarneembaar. Het is juist de strengheid 
van die as op de Avenue die waar te nemen is vanaf de balkons op 
de voorgevel van de Opéra. Uitziend in de richting van de Avenue 
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vindt er daarnaast nog een soort sociaal optreden plaats. De Avenue 
lijkt door de opdeling van de bouwblokken ten opzichte van elkaar, 
gezien vanaf de Opéra, als coulisse te werken waardoor de activiteit 
die hier tussen plaatsvindt een soort geaccentueerd optreden van het 
dagelijks leven lijkt te worden. In deze situatie treedt de Opéra op als 
toeschouwer en vormt het gebied de act. In dit optreden vormen de 
straten en de achtergrond een decorsetting, en de bevolking krijgt de 
rol als acteur. Op die manier gaat de Opéra een wederkerige theatrale 
relatie aan met het gebied.  

Figuur 5. Opera Garnier als schouw-
spel in de stad

Figuur 6. Avenue de l’Opera als schouw-
spel vanaf de Opera
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Zojuist is beschreven hoe de eerder genoemde voorbeelden uit de 
theaterpraktijk, op basis van opvattingen van Hertzberger, zich ver-
houden tot het ruimtelijke concept theatraliteit en het voorbeeld van 
Opéra Garnier. Hieruit is naar voren gekomen op welke manieren 
theatraliteit zich in het theater kan voordoen. Theatraliteit kan een 
interactie tussen mensen behelzen op zowel kleinere schaal als op 
grotere schaal, van binnenruimtes tot de manifestatie van een thea-
tergebouw in een stad. Zojuist bleek bijvoorbeeld dat een prestigi-
eus theatergebouw als Opéra Garnier het vermogen heeft om op te 
treden als spektakelstuk in een gebied. Deze eigenschap deelt Opéra 
Garnier met tal van andere bouwwerken zoals kathedralen, musea 
maar ook civiel technische kunstwerken zoals bijvoorbeeld brug-
gen. Over het gestalte alleen al valt vaak over bruggen te zeggen dat 
ze een schouwspel in een landschap kunnen vormen. Eveneens kán 
een landschap een schouwspel vormen vanaf een brug. Beredeneerd 
vanuit het concept theatraliteit geeft dit in feite aan dat bruggen, net 
als theaters een wederkerige theatrale relatie kunnen aangaan met 
hun omgeving. Wat ik mij afvraag is: zouden bruggen wellicht meer 
theatrale eigenschappen kunnen bezitten zoals die aanwezig zijn in 
theatergebouwen? Met andere woorden: tot in hoeverre komt theater 
voor in bruggen? 
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Veel bruggen hebben het vermogen om een sterke indruk te maken 
door hun grote gestalte of door hun schoonheid, maar ook door hun 
setting in het landschap of door hun historische waarde. Sommige 
bruggen vormen bijvoorbeeld publieke werken ter herinnering van 
specifieke gedenkwaardige momenten. De bouw van dergelijke brug-
gen krijgt vaak een monumentalere benadering zodat de uitstraling 
ervan bijdraagt aan de iconische waarde ten aanzien van het gebied 
waarin ze zijn gesitueerd. (Cleary, R.L., 2007, pp. 29-30) Mede door 
deze monumentale benadering, die uiteen kan lopen van geavan-
ceerde constructies tot materiaalgebruik of sculpturale vormgeving, 
hebben sommige bruggen het vermogen een schouwspel te vormen 
in een gebied. Dergelijke bruggen treden als het ware op als icoon 
binnen een gebied, met de omgeving ervan als toeschouwer. Deze 
relatie kan eveneens andersom plaatsvinden waarbij de omgeving 
juist op bijvoorbeeld een aantrekkelijke manier te aanschouwen is 
vanaf de brug. Aldus vindt er tussen een brug en z’n omgeving een 
soort wederkerig theatraal rollenspel plaats waar de één optreedt als 
acteur en de ander als toeschouwer. 

Brug

Figuur 7. Een gebied als schouwspel vanaf een brug

Figuur 8. Een brug als schouwspel vanuit een gebied
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Theatraliteit is bij bruggen op meerdere manieren te herkennen dan 
enkel het spektakel dat ze kunnen vormen in een landschap of het 
spektakel dat een landschap vormt vanaf een brug. Ook ontmoe-
tingen tussen kruisende verkeersstromen zijn te beschouwen als 
theatrale relaties. Denk bijvoorbeeld maar aan voetgangersbruggen 
waar mensen elkaar tegemoet lopen en zodoende voor korte duur in-
teractie met elkaar maken, al is dit maar in de vorm van oogcontact. 
Ook mensen die vanaf het dek van een brug kijken naar bestuurders 
of inzittenden van boten.

 
In beide voorbeelden wordt er voor korte tijd een relatie tot stand 
gebracht tussen een omwisselbare rol van toeschouwer en acteur, een 
relatie die vergelijkbaar is met de interactie tussen een brug en een 
landschap, oftewel de relatie op het schaalniveau van een gebied. 
Het theatrale moment vindt enkel plaats op andere niveaus. 

Bij de beschrijving van theatrale eigenschappen van bruggen en 
theatergebouwen komt naar voren dat beiden relaties tot stand 
kunnen brengen. Ze bezitten het vermogen om op verschillende 
schaalniveaus mensen met elkaar en hun omgeving in verbinding te 
brengen en ze ‘sociaal te prikkelen’. De verbindende eigenschap van 
bruggen is niet enkel te herkennen binnen de theatrale relaties die ze 
tot stand brengen tussen mensen óp, onder, of rondom de brug. Op 
zichzelf vormt een brug een nadrukkelijk symbool van verbinding, 
iets dat ook in andere functies van een brug duidelijk te herkennen 
is. Om deze functies te beschrijven is het nuttig om te weten hoe 
‘brug’ gedefinieerd wordt, waarna aan de hand van deze wetenschap 
bepaald kan worden hoe deze vanuit verschillende invalshoeken in 
kan spelen op het programma van een theater. 

Figuur 9. Ontmoetingen tussen kruisende stromen
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Bruggen vormen een onmisbaar onderdeel van de gebouwde omge-
ving. Ongetwijfeld kruisen we vrijwel iedere dag over een brug heen 
of onder een brug door. De meeste passeren we terwijl we nauwe-
lijks hun aanwezigheid erkennen, denk maar eens aan viaducten. 
Ze vormen simpelweg een voortzetting van een weg over iets heen, 
vaak een rivier of een weg. (Cleary, R.L., 2007, p.7) De definitie van 
brug luidt: een vaste of beweegbare verbinding voor verkeer, tussen 
twee punten, gescheiden door een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, 
spoorweg of ander overbrugbaar obstakel. Afgeleid van oud Kerk-
slavisch brūvūno ‘balk’ of Oekraïens berv ‘boomstronk’, impliceren 
deze etymologische definities dat ‘brug’ naar alle waarschijnlijk-
heid ‘een constructie van balken of boomstammen’ aanduidt, een 
constructie met een verbindende functie tussen twee punten. (M. 
Philippa, 2003-2009) Deze verbindende functie is met name gericht 
op het vergemakkelijken van de reis tussen twee gebieden. Gegeven 
het feit dat een brug vaak een aantrekkelijk uitzicht biedt op een 
stedelijk of natuurlijk landschap ben ik benieuwd of de verbindende 
functie ervan per definitie ingezet moet worden om een reis te ver-
gemakkelijken. Kan dit gegeven wellicht gebruikt worden om van 
een brug een plek te maken waar mensen niet onderdoor of overheen 
gaan, maar waar mensen juist naartoe willen gaan, zonder dat dit 
direct de reis vergemakkelijkt?

De twee punten waartussen bruggen verbindingen vormen betreffen 
uiteraard plaatsen. Zo kan een brug een verbinding vormen tussen 
verschillende steden, maar ook bijvoorbeeld tussen stadsdelen of 
simpelweg buurten. De Ponte degli Alpini bij Bassano del Grappa 
van Andrea Palladio laat zien hoe een dergelijke verbinding zelfs een 
soort toegangspoort kan vormen tot een gebied. Bij deze brug zijn er 
aan weerszijden op het dek kolommen geplaatst die een dak dragen. 
Hierdoor vormt de brug een overdekt portaal die over de rivier de 
Brenta heen gaat. De brug vormt in dit geval een geaccentueerde 
entree van één gebied naar een andere. (Tavernor, R., Schofield, R 
1997, pp. 171-192) Hoe kan de portaalfunctie van een brug, zoals die 
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zojuist beschreven is, inspelen op de combinatie van een brug met 
een theater? Wellicht zou het interessant zijn de portaalfunctie in te 
zetten als onderdeel van de toegang tot het theaterprogramma!

DISPOSITIF

De definitie van brug als ‘verbinding voor verkeer tussen twee 
punten’ impliceert indirect dat een brug over een obstakel heen, 
voor verkeer niet vermeden kan worden om van één naar het andere 
gebied te gaan. Mogelijk zijn er andere opties, maar vermoedelijk 
vormt de brug de gemakkelijkste. Omdat het er is gebruiken we het! 
In zekere zin valt daarom te zeggen dat een brug invloed uitoefent 
op het ‘gedrag’ van verkeer dat over het overbrugbare obstakel heen 
moet. 

De ruimtelijke manifestatie, waarbij ‘dingen’ zoals in dit geval brug-
gen, invloed kunnen uitoefenen op gedrag van mensen, heeft binnen 
de filosofie handvaten gekregen dankzij het werk van Michel Fou-
cault. In zijn conceptie, bekend onder de term dispositif, verklaart 

Figuur 10. Portaalfunctie van de Ponte degli Alpini

Figuur 11. Een brug als portaal
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Foucault dat macht, of invloed, niet enkel iets is dat per se uitgeoe-
fend wordt door mensen. Hij beschrijft dat macht zich eveneens kan 
manifesteren als een bepaalde techniek of actie. 

“What I’m trying to pick out with this term is, firstly, a thoroughly 
heterogeneous ensemble consisting of discourses, institutions, archi-
tectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measu-
res, scientific statements, philosophical, moral and philanthropic 
propositions–in short, the said as much as the unsaid. Such are the 
elements of the apparatus. The apparatus itself is the system of rela-
tions that can be established between these elements…” (Foucault, 
1977, p.195)

Kort gedefinieerd beschrijft Foucault het volgende: wanneer een 
bepaalde situatie geen gewenste uitkomst of alleen een onvoorziene 
uitkomst biedt, kan men de bestaande situatie aanpassen om de 
gewenste uitkomst te manipuleren. De dispositif is hier te herken-
nen in het ‘ding’ dat wél de gewenste uitkomst kan bieden, waar dat 
voorheen niet het geval was. (Foucault, 1977)

Wordt deze opvatting geprojecteerd op de situatie van overbruggin-
gen van rivieren, dan kan een rivier ‘zonder’ overbrugging in feite 
géén gewenste uitkomst bieden voor mensen die de rivier willen 
oversteken. Het is immers erg lastig de rivier over te steken zonder 
een brug die deze verbinding op een wenselijke manier tot stand kan 
brengen. Aangezien het in dit geval de brug is die voor gebruikers 
ervan op een gebiedende manier voor de gewenste uitkomst kan 
zorgen, valt deze binnen de conceptie van Foucault aan te wijzen als 
dispositif.  
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Eerder werd al vermeld dat een brug, gecombineerd met een 
theaterprogramma, wellicht de mogelijkheid kan bieden om van de 
verkeerstromen die over bruggen heen bewegen juist ontmoetingen 
te maken. Met dit gegeven als uitgangspunt ben ik benieuwd welke 
rol het begrip dispositif hierin kan spelen. Mogelijk is het interes-
sant om het begrip dispositif in te zetten als ontwerpinstrument om 
van een brug, als zijnde een verkeersgeleidend element, eveneens 
een element te maken dat ontmoetingen tussen mensen suggereert 
of zelfs ‘gebiedt’. Op die manier zou de brug niet enkel een element 
zijn dat invloed uitoefent op ‘gedrag’ van verkeer, maar eveneens 
op de wijze waarop ontmoetingen tussen gebruikers ervan tot stand 
komen.  

AFFORDANCE

Waar dispositif een object of configuratie van objecten is die een 
bepaald gedrag suggereert, of zelfs gebiedt, vormt het concept af-
fordance, eveneens van het werk van Michael Foucault, juist het 
fenomeen dat verkenning van mogelijkheden met betrekking tot 

Figuur 12. ‘Dispositif’ bij een brug, gedragseïnvloedend
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objecten of ruimtes toelaat. Met betrekking tot manifestaties van 
ruimte, vormt affordance het ‘mogelijke’ gebruik ervan. Een eenvou-
dig voorbeeld met betrekking tot bruggen kan gevormd worden door  
balustrades. Bij bruggen zijn deze ontworpen om als doorvalbevei-
liging te dienen, maar, terugkomend op de eigenschap van bruggen 
om te fungeren als punt om van het uitzicht op een landschap te ge-
nieten, worden balustrades ook veelal gebruikt als een soort banken 
om op te zitten. 

Waar balustrades van bruggen al een simpel voorbeeld vormen 
van de diversiteit waarmee bepaalde objecten of configuraties van 
objecten gebruikt kunnen worden, is dit eveneens voor te stellen op 
grotere schaalniveaus. Terugkomend op de combinatie van een brug 
en een gebouw met een verblijfsfunctie, is het bijvoorbeeld denkbaar 
dat bruggen met forse constructies en ruimtes die hiertussen ont-
staan, toelaten om hier verblijfsfuncties van bepaalde gebouwen in te 
integreren. Dit principe zou zelfs versterkt kunnen worden wanneer 
de constructieve vormgeving van de brug, morfologische eigen-
schappen deelt met specifieke verblijfsfuncties, zoals in dit geval het 
programma van een theater. Als bruggen de integratie van kleinere 
gebouwfuncties echter al kunnen toelaten, ben ik benieuwd tot in 
hoeverre dit mogelijk is met grotere programma’s, zoals bijvoorbeeld 
een theater. Tot in hoeverre laat de morfologie van een brug het toe 
om hierin het programma van een theater te integreren?

Alle begrippen die in dit hoofdstuk uiteengezet zijn, dragen bij aan 
de vorming van een visie over het architectonische ontwerp. Om 
hierin een standpunt in te nemen is het echter nuttig om eerst de 
problematiek van de locatie van het ontwerp toe te lichten. 

Figuur 13. ‘Affordance’ bij een balustrade
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Ile Saint-Denis

De Seine vormt een belangrijke historische ader door zowel het 
centrumgebied van Parijs als door de buitengebieden. Ooit heeft de 
Seine een scheiding gevormd tussen het noordelijke en zuidelijke 
deel van het centrum. Onder andere door zevenendertig bruggen zijn 
deze delen in de afgelopen vijf eeuwen met elkaar verenigd. (http://
www.paris.fr/)

Centraal in Parijs bevindt zich tussen het noordelijke en zuidelijke 
deel een eiland in de Seine, namelijk Ile de la Cité, waar onder 
andere de Cathédrale Notre-Dame de Paris op gesitueerd is. De stro-
men die langs dit eiland heen vloeien zijn aanzienlijk smaller dan de 
gemiddelde breedte van de Seine. Hierdoor lijken ze wellicht eerder 
het karakter van grachten te hebben. De hechting van het wegennet-
werk tussen de noordelijke en zuidelijke kade wordt over dit eiland 
heen, onder andere mogelijk gemaakt door vijftien bruggen. Deze 
bruggen zijn op relatief korte afstand van elkaar gelegen, en vormen 
zodoende perceptueel een continuïteit tussen het eiland en het vaste 
land. Een element dat bijdraagt aan deze continuïteit is de overeen-
komende gebouwtypologie en -morfologie tussen de noordelijke en 
zuidelijke oever, en die op het eiland. 

Figuur 14. Ile de la cite als continuïteit 
van de stad over de Seine heen



58

De scheiding die de Seine maakt is hierdoor amper merkbaar, in 
die zin dat het stedelijk weefsel over de Seine heen lijkt te worden 
doorgezet, in dezelfde configuratie als die op het vaste land. Op die 
manier lijkt het eiland een onderdeel te vormen van de stad in plaats 
van een afgezonderd element in de Seine. 

Mede door de geschiedenis en de identiteit die Ile de la Cité en de 
bruggen in dit gebied met zich meedragen, vormt het een plaats in 
de Seine die mensen sterk bij kan blijven. Net als in veel plekken 
rondom Ile de la Cité, en eigenlijk in een groot deel van het centrum 
van Parijs valt er echt wat te beleven, iets dat niet vanzelfsprekend 
is voor de gebieden buiten het centrum van Parijs waar de Seine 
eveneens doorheen stroomt.

Ile Saint-Denis is het eiland in de Seine ter hoogte van het Parijse 
buitengebied Saint-Denis. Waar Ile de la Cité zowel perceptueel als 
infrastructureel bijna overkomt als continuïteit van de stad over de 
Seine heen, gaat Ile Saint-Denis een heel ander soort relatie met het 
vaste land aan. Dit heeft vooral betrekking op de snelheid van ver-
keersstromen en de wijze waarop deze verkeerstromen de omgeving 
beleven, of beter gezegd niet beleven. 

Figuur 15. Ile Saint-Denis
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Zowel Ile Saint-Denis zelf, als de aansluitingen die het eiland maakt 
met het vaste land, liggen verder uiteen dan bij Ile de la Cité. Dit 
heeft een aantal gevolgen voor hoe het eiland door de verschillende 
soorten verkeerstromen ervaren kan worden. Een waarschijnlijk ge-
volg van de grote afstanden is dat men eerder gemotoriseerd vervoer 
gebruikt om van één plek naar een andere plek toe te gaan. Zo zal de 
Seine hier vanuit infrastructureel oogpunt minder als scheiding erva-
ren worden door gemotoriseerd verkeer dan door voetgangers. Hier 
staat echter wel tegenover dat de omgeving op zichzelf, vanwege de 
grotere snelheid die hier gemaakt wordt, minder ervaren zal worden 
door gemotoriseerd verkeer dan door voetgangers. Omdat afstanden 
zo groot zijn zullen die voetgangers echter in kleinere getalen aan-
wezig zijn om van die gelegenheid gebruik te maken. 

Figuur 16. Stromingen en in zichzelf gekeerde faciliteiten
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Doordat de grote afstanden het voor voetgangers niet erg aantrek-
kelijk maken om zich voort te bewegen in dit gebied, en daardoor 
wegen vaak met grotere snelheid afgereisd zullen worden, kan dit 
zodoende ten koste gaan van de relaties die men aan kan gaan met de 
omgeving. Niet enkel aan de wegen, de bruggen, en de grote afstan-
den tussen verschillende faciliteiten, maar ook aan de faciliteiten zelf 
is merkbaar dat dit gebied lijkt te zijn ingericht ten behoeve van ef-
ficiëntie en snelle consumptie. Hiermee wordt bedoeld dat goederen 
en diensten in het gebied op korte afstand van elkaar gelegen zijn in 
speciaal daarvoor ingerichte ruimtes, waardoor men snel voorzien 
kan worden in alle behoeften. 

Een voorbeeld van een functie op het eiland die met name op zich-
zelf gericht is en die draait om efficiëntie zoals zojuist beschreven is, 
is het winkelcentrum Marques Avenue. Dit winkelcentrum is op een 
specifieke manier ingericht dat consumenten snel kunnen worden 
voorzien in hun behoeften. Ze kunnen hier met de auto terecht om 
vervolgens kleding, schoenen etc. in te slaan. Dit gebeurt in winkels 
die in een overdekt pand op relatief korte afstand van elkaar gelegen 
zijn. Hierna verlaten ze het complex om vervolgens met de auto naar 
een andere plek te gaan. Dit principe karakteriseert niet alleen het 
betreffende winkelcentrum maar een groot deel van het omliggende 
gebied, bestaande uit onder andere woontorens, die in principe inge-
richt zijn om op een kleine oppervlakte een grote hoeveelheid men-
sen te huisvesten. Maar ook winkelcentra, bouwmarkten en woon-
boulevards die verschillende ambachten samenbrengen om mensen 
op korte afstand te voorzien in hun behoeften. Dergelijke complexen 
vormen plekken die op een specifieke manier ontworpen zijn om in 
een betrekkelijk klein gebied ‘veel’ te bieden. Hierdoor vervalt de 
grotere reistijd die men zou hebben in het geval dat deze ambachten 
op verschillende plekken zouden zijn gevestigd. Dergelijke com-
plexen zijn voor autoverkeer op redelijke afstand van elkaar gelegen. 
Wanneer men de reis tussen deze complexen met de auto maakt, 
wordt het tussenliggende gebied mogelijk en waarschijnlijk echter 
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minder ervaren dan wanneer deze te voet zou worden afgelegd. Met 
de auto gaat men slechts dóór het gebied heen. 

Alle zojuist genoemde eigenschappen laten zien dat zowel de 
faciliteiten als de routing óp en rondom Ile Saint-Denis, niet op 
de ervaring van de omgeving maar met name op de eigen functie 
gericht is. Waar deze faciliteiten, maar ook de verkeerscirculatie al 
niet erg bij lijken te dragen aan het tot stand brengen van interacties, 
zijn er ook nog bepaalde elementen in het gebied die de interacties 
tussen de onderlinge gebieden lijken tegen te houden. Een element 
dat hiervoor mede verantwoordelijk is, wordt gevormd door de 
boomlanen aan de oevers. Met name van het voorjaar tot het najaar 
schermen deze boomlanen het eiland aan twee kanten visueel af 
van het vaste land. In die periodes vormt het eiland min of meer een 
groene buffer tussen de oevers van het vaste land, en belemmeren 
ze visuele interactie tussen de verschillende gebieden. Dit houdt 
dus onder andere in dat het vaste land en de Seine minder ervaar-
baar zijn vanaf Ile Saint-Denis, maar ook dat deze gebieden minder 
ervaarbaar zijn voor gebruikers van de Seine zelf. Vanaf het eiland, 
waar Marques Avenue op gesitueerd is, is er op die manier weinig 
interactie met andere nabijgelegen plekken die mogelijk aantrek-
kelijk zijn voor mensen om te bezoeken. Voorbeelden zijn Cité du 
Cinema, oftewel de acteerschool en filmstudio aan de zuidoostelijke 
oever, maar ook het Quartz winkelcentrum dat gesitueerd is aan de 
noordwestelijke oever. Aldus is er visueel weinig connectie tussen 
deze drie complexen. 

Figuur 18. Gewenste situatie boomlanen, semi-transparante groene buffer

Figuur 17. Huidige situatie boomlanen, afscherming
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NON-PLACES

Zojuist is beschreven dat Ile Saint-Denis en de omgeving hiervan, 
faciliteiten bevat waar men met name voor korte duur hoeft te 
verblijven en waar men zich in korte tijd en op korte afstanden kan 
voorzien in alle behoeften. Dat gezegd hebbende is het bij dergelijke 
plekken aannemelijk dat men deze amper of niet ervaart, of anders 
gezegd, hier geen relatie mee aangaat. Plekken waar het om gaat zijn 
winkelcentra en gebieden met autowegen, maar ook de bruggen die 
voor gebruikers ervan, weinig relatie toelaten met de Seine, maar 
vooral gericht zijn op het geleiden van verkeersstromen. Ook zijn er 
dan nog de boomlanen die de relaties tussen de oevers van het vaste 
land met het eiland blokkeren. Dergelijke elementen en plekken heb-
ben binnen de filosofische conceptie van Marc Augé een gemeen-
schappelijke identiteit gekregen onder de naam non-places. Net als 
bij andere ruimtelijke concepten is de manifestatie en de ervaring 
van een non-place afhankelijk van de perceptie van een individu. 
Met andere woorden, niet voor iedereen hoeft een non-place en 
non-place te zijn. Augé geeft aan dat non-places plekken zijn waar 
mensen doorheen kruisen of slechts voor korte duur verblijven. In de 
beleving van een individu vormt een non-place een plek die niet rele-
vant genoeg is om een relatie mee aan te gaan, of om een persoonlijk 
verhaal bij te vormen. Derhalve geeft deze stelling aan dat een place 
een plek is die wél relevant genoeg is om een relatie mee aan te 
gaan. Augé geeft dan ook zelf aan dat places betrekking hebben op 
relatie met een plek, maar ook de identiteit en geschiedenis van die 
plek. (Augé, M. 1995)

De zojuist genoemde eigenschappen lijken Ile Saint-Denis te ka-
rakteriseren met een soort negatieve ondertoon. Een ondertoon die 
naar mijn mening gecreëerd wordt door het feit dat het gebied veel 
plekken bevat, die mensen niet uitnodigen om met de omgeving er-
van een relatie aan te gaan, maar enkel om hier doorheen te kruisen. 
Ile Saint-Denis bevat met name plekken met functies die weinig 
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interacties tot stand lijken te brengen, maar vooral gericht zijn op 
zichzelf. Volgens mij zijn het juist de omgeving en de interacties die 
men hiermee zou kunnen maken, hetgeen deze plek uniek en interes-
sant maakt. Als de omgeving van Ile Saint-Denis daadwerkelijk te 
herkennen is binnen het concept non-places van Marc Augé, hoe kan 
de implementatie van een brug, gecombineerd met een theater, dan 
een verrijking vormen voor dit gebied?





Ontwerp
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Plangebied

Ile Saint-Denis bezit een aantal kenmerken die in het gebied nadruk-
kelijk aanwezig zijn. Zoals eerder genoemd bevat het gebied met 
name plekken die ontworpen zijn ten behoeve van doorstroming en 
efficiëntie. Plekken binnen het gebied zijn niet erg uitnodigend om 
de interessante en aantrekkelijke omgeving ervan te beleven. 

De aanwezigheid van dergelijke plekken doet de stad niet direct te 
kort! Ze faciliteren immers een groot deel van het Parijse buitenge-
bied Saint-Denis. Mijns inziens zou het gebied echter meer aantrek-
kingskracht kunnen krijgen door nabij deze zogenaamde non-places, 
plekken te creëren die juist gericht zijn op het beleven van die 
omgeving. In de huidige situatie wordt de locatie min of meer gene-
geerd terwijl deze er juist om vraagt om beleefd te worden, gezien de 
aantrekkelijke locatie middenin de Seine. 

Waar interacties tussen mensen en de omgeving op dit moment niet 
in grote mate tot stand lijken te worden gebracht door de bebouwde 
en onbebouwde omgeving, kan de implementatie van een theater-
brug hier een positieve reactie op bieden. Niet enkel de architec-
tonische interventie, maar ook de configuratie waarop deze in de 
omgeving geplaatst wordt, biedt mogelijkheden om een antwoord te 
bieden op de zojuist besproken aandachtspunten.
 
Gegeven het feit dat Ile Saint-Denis een efficiënt ingerichte 
bebouwde omgeving betreft, kan een tegenovergesteld principe 
mogelijk antwoord geven op de vraag hoe hier een plek gecreëerd 
kan worden die de ervaring van de omgeving juist versterkt. Met 
andere woorden, als men op dit moment door het gebied de kortste 
weg wordt opgelegd, de route die het snelst is afgelegd, biedt een 
langere weg, of anders gezegd, een aantrekkelijkere weg die langer 
duurt, eventueel de mogelijkheid om de omgeving optimaal te kun-
nen beleven. Om die reden is er in het plan voor de herinrichting van 
het gebied, tussen het Qwartz winkelcentrum, het Marques Avenue 
winkelcentrum en het Cité du cinema, een plaats gereserveerd waar 
de theaterbrug zich zal manifesteren, om de ervaring van het gebied 
te versterken.
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Figuur 19. Indeling plangebied ‘Quai du chatelier’

1.

2.

3.

5.

4.

6.

1. Marques Avenue
2. Qwartz
3. Cite du cinema
4. A86
5. Park rondom theaterbrug
6. Implementatie theaterbrug
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Door de theaterbrug te situeren tussen de drie bovengenoemde 
complexen, die een groot deel van het gebied voorzien in veel 
van de dagelijkse behoeften, kan het bouwwerk, bestaande uit de 
daadwerkelijke theaterbrug en een voetgangersbrug, hiertussen een 
circuit vormen waardoor men niet per se de auto hoeft te pakken om 
eventueel van één complex naar het andere te gaan. Het is mogelijk 
bij één van de complexen, of onder het groengebied rondom de thea-
terbrug te parkeren om vervolgens via die theaterbrug naar de andere 
complexen te gaan. Hoewel deze route weliswaar langer duurt, biedt 
het gedurende de reis wel de gelegenheid de locatie goed te kunnen 
ervaren. De brug vormt zo niet de enige, of de kortste weg, maar 
simpelweg een rijkere mogelijkheid qua beleving, om de rivier over 
te steken. 

Figuur 20. Vogelvlucht plangebied ‘Quai du chatelier’
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Vanaf de ‘losse’ voetgangersbrug is het bijvoorbeeld mogelijk om 
richting de theaterbrug te treden door een verdiepte route die als het 
ware een portaalfunctie krijgt toegewezen. Deze portaalfunctie, die 
overigens indirect refereert naar de eerder genoemde Ponte degli 
Alpini van Andrea Palladio, ontvouwt zich vanuit de snede door het 
eiland, tot een entree naar de theaterbrug. Op die manier vormt deze 
route in feite een doorzetting van de brug dóór het eiland heen en 
vormt simpelweg een andere benadering en ervaring van de locatie, 
de omgeving en de theaterbrug. Waar zojuist was aangegeven dat 
deze voetgangersbrug een los element lijkt, behoort deze derhalve 
wél bij de gehele compositie van de theaterbrug.

Figuur 21. Route met grotere belevingswaarde gebied
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De realisatie van een theaterbrug biedt niet enkel de mogelijkheid 
om een deel van Ile Saint-Denis meer ervaarbaar te maken of om een 
aantrekkelijk wandelcircuit te vormen tussen de twee winkelcentra 
en het Cité du Cinema, maar ook om een uitnodigend gebaar te 
maken. Eerder is al benoemd dat een brug het vermogen kan hebben 
een schouwspel te vormen in een landschap. Laat dit nu juist de 
eigenschap zijn die het visitekaartje vormt voor het gebied om deze 
beter op de kaart te zetten. Op die manier is bijvoorbeeld vanaf de 
A86 die over het eiland heen gaat al te zien dat hier iets interessants 
te beleven is. De brug als zijnde een spektakel in het landschap, en 
wellicht zelfs als zijnde representatie voor het gebied, trekt op die 
manier publiek aan waardoor de locatie nog aantrekkelijker gemaakt 
wordt. 

Als referentie naar ‘de kortste weg’ die een brug maakt over een 
overbrugbaar obstakel heen, steekt de theaterbrug loodrecht de Seine 
over. Daarnaast is de theaterbrug op zo een manier gesitueerd dat 
er met de drie omliggende complexen en met de A86 een visuele 
interactie ontstaat. Op verschillende manieren communiceert de 
theaterbrug zo met de andere elementen in het gebied. Het Quartz 
winkelcentrum, het Cité du Cinema en de A86 spelen hier al op een 
passende manier op in door de visuele richting die deze complexen 
aan kunnen nemen ten aanzien van de situatie van de brug. Ook het 
Marques Avenue zal hier op een soortgelijke manier op reageren 
door de entree van het winkelcentrum aan de achterzijde te plaatsen. 
Hierdoor kan ook deze een interactie aangaan met de theaterbrug. 
Het gevolg van deze interacties is dat de theaterbrug op de schaal 
van het gebied een soort podium vormt dat centraal in de natuurlijke 
setting geplaatst is. De andere elementen zijn hier als tribunes zoals 
in een amfitheater omheen gesitueerd. Niet enkel vormt de brug 
een schouwspel voor die elementen, ook vormen die elementen 
een schouwspel vanaf die brug. De theatrale relatie is immers van 
wederkerige aard. 
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De theaterbrug faciliteert het gehele gebied. Het voorziet zowel de 
elementen op het eiland als die op het vaste land van een route, die 
weliswaar niet de kortste vormt om over de Seine en het eiland heen 
te kruisen, maar wel de route die een verrijking vormt voor het ge-
bied. Hoe manifesteert een theaterbrug zich die oplossing biedt aan 
al deze aandachtspunten? 

Figuur 22. Theaterbrug als podium met omliggende elementen als 
tribune

Figuur 23. Theaterbrug als podium met omliggende gebied als 
toeschouwer
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Morfologie

Sommige bruggen hebben het vermogen om enerzijds een spektakel 
te vormen in een landschap en anderzijds juist het landschap een 
spektakel te laten vormen vanaf die brug. De zevenendertig bruggen 
die het noordelijke deel van het Parijse centrum verbinden met het 
zuidelijke deel zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Enkele van 
deze bruggen vallen wellicht minder op en zijn eerder een doorzet-
tingen van wegen over het water heen. Toch vormen de meeste van 
deze bruggen in hun verscheidenheid qua ornament- en materiaalge-
bruik, manifestaties die veelal op een bepaalde manier de aandacht 
op kunnen eisen. 

Waar deze bruggen vanaf talloze plekken een voorstelling vormen 
om te kunnen aanschouwen, zijn en blijven het in essentie ech-
ter verbindende elementen die simpelweg een makkelijke manier 
vormen om de rivier over te steken. Mensen gebruiken deze bruggen 
weliswaar als uitzichtpunten, maar daadwerkelijk geïntegreerde 
verblijfsplekken zijn het niet. De mogelijkheid om op de brug te 
verblijven ontstaat hier eerder als bijkomende eigenschap vanuit de 
hoofdfunctie van het geleiden van verkeer. Maar, hoe kan een ge-
bouwfunctie of -programma, in dit geval theater, nu écht onderdeel 
worden van een brug? Welke gedaante neemt een dergelijke brug 
aan?

Om het programma van een theater in een brug te integreren of om 
deze twee programma’s met elkaar te verenigen is het gewenst om 
hier de nodige ruimte voor te hebben. Mede om die reden vraagt 
deze combinatie ook om onconventionele ingrepen. Een theater 
vraagt met de grote diversiteit aan functies die dit programma omvat 
om een volume dat veelal de capaciteit van een ‘gewone’ voetgan-
gersbrug ontstijgt. Er bestaan echter bruggen waarin het goed denk-
baar is dat een theater zich hier ‘binnen’ zou kunnen manifesteren. 
Een van de iconen onder stalen cantileverbruggen is Forth Rail 

La passerelle de théâtre
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Bridge. Deze brug bestaat uit drie dubbele cantileversecties die in 
constructief opzicht onafhankelijk van elkaar zijn. De verbinding 
tussen deze secties wordt gevormd door twee eenvoudige vakwerk-
constructies. Om verkeer over de brug heen te geleiden zijn de drie 
secties en de twee vakwerkconstructies dus wel afhankelijk van 
elkaar. Hoewel de brug al meer dan een eeuw oud is wordt hij zelfs 
vandaag de dag nog gezien als een technisch hoogstandje. De wijze 
waarop de brug in vele literatuurwerken is geïllustreerd laat ook 
zien hoe hij met z’n eenduidige en overweldigende constructie een 
spectaculaire verschijning vormt in het landschap. 

AFFORDANCE

Met betrekking tot de integratie van functies in bruggen, heeft Forth 
Rail Bridge een belangrijk kenmerk. Deze brug zou, in tegenstelling 
tot veel andere brugconstructies, wél een gebouwfunctie kunnen 
onderbrengen. Een dankbaar gegeven is dat de morfologie van de 
brug zelfs al karaktertrekken van een theaterruimte bezit, namelijk 
de vorm van een auditorium die zich richt op een podiumtoren. Dit 
gegeven vormt een geschikt uitgangspunt voor de morfologie van 
het ontwerp van een brug, gecombineerd met een theater. 

Figuur 24. Forth railbridge
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Gegeven het feit dat de morfologie van de brug het toelaat om deze 
in gebruik te nemen als theaterzaal is in de manifestatie hiervan het 
concept affordance te herkennen. De vormgeving van de brug maakt 
het mogelijk de ‘onbenutte ruimte’ binnen de constructie te gebrui-
ken als auditorium, dat uitkijkt op een podiumtoren. 

De geadopteerde sectie van Forth bridge zou met een ‘letterlijke’ 
invulling van een auditorium en een podiumtoren een open theater-
zaal vormen. Naar mijn mening is het voor een theaterzaal echter 
niet gewenst om zich in alle richtingen te openen naar buiten toe. 
Het schouwspel in de zaal zou te veel afgeleid worden door de 
omgeving. Om die reden is het volume in eerste instantie gesloten. 
Een voordeel hiervan volgt uit het zojuist genoemde uitganspunt, 
namelijk dat de focus op het schouwspel gericht blijft. Een nadeel 
is echter dat het volume hierbij naar het centrum gericht is en niet 
communiceert met de omgeving. Met andere woorden, het vormt 
wederom een in zichzelf gekeerde ruimte, net als de omliggende 
complexen in het gebied.  

Figuur 25. Forth railbridge, gedeelde morfolo-
gische eigenschappen met theaterzaal
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Om de functie interactie te laten maken de omgeving is het volume 
opgesplitst in twee halve cantileversecties die in de dwarsrichting 
verschoven zijn ten opzichte van elkaar waardoor beide halve secties 
een richting naar de omgeving aannemen. 

Omdat de twee volumes verschillende functies van het theaterge-
bouwprogramma bevatten is één van de twee verticaal geroteerd ten 
opzichte van de andere. Een groot voordeel hiervan is onder andere 
dat de bovenkant van het volume een ruim vlak vormt waardoor 
hier een extra buitenfunctie aan kan worden toegekend, namelijk 
een verhoogd theaterplein die een ruim zicht biedt over het gehele 
plangebied. Er ontstaat hiermee dus een grotere verscheidenheid in 
functies van de theaterbrug die zich binnen, dan wel buiten mani-
festeren. Deze verscheidenheid zet zich door in de wijze waarop het 
programma van de theaterbrug op diverse manieren interacties tot 
stand kunnen brengen met de buitenwereld.
 

Figuur 26. Gesloten volume opgesplitst 
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De theaterzaal van de theaterbrug is in principe gericht op het 
schouwspel dat zich ‘binnen’ de zaal afspeelt. Gezien het feit dat 
de theaterbrug onder andere gericht is op het tot stand brengen van 
relaties tussen de binnenruimte en de omgeving, is hier echter een 
uitzondering voor gemaakt. Het volume waar de zaal in is gevestigd, 
bevat om die reden een opening, richting de nabije omgeving. Even-
eens draait het volume zich van het andere volume af dat haaks over 
de Seine heen gaat. Wat dit in deze situatie inhoudt, is dat de zaal 
van het theater zich richt op het bootverkeer in de Seine met als ach-
tergrond de langgerekte expositiehal van het Cité dus Cinema. Op 
die manier kan er een wederkerige theatrale relatie ontstaan tussen 
de ambiance in de omgeving, en het schouwspel binnen de zaal. Zo 
wordt ook het optreden in de zaal tentoongesteld naar de omgeving. 

Figuur 27. Volume verticaal geroteerd voor 
verscheidenheid in functies

Figuur 28. Interactie zaal met Seine en Cite 
du cinema





Figuur 30. Auditorium als 
schouwspel vanuit de omgeving

Figuur 29. Omgeving als schouw-
spel vanuit het auditorium

Figuur 31. Langsdoorsnede 
door theatervolume

Figuur 32. Dwarsdoorsnede 
theaterbrug

Figuur 33. Oostgevel
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Het andere volume vormt de daadwerkelijke overbrugging over de 
Seine heen. Hierbinnen vormen het theaterfoyer en het restaurant 
de geïntegreerde verblijfsfuncties. Aangezien deze niet in dezelfde 
mate visueel gericht zijn op binnenactiviteiten, is dit volume volledig 
geopend naar buiten toe.  Hierdoor kunnen de functies zich volledig 
richten op het optreden van de omgeving, maar ook kan de omge-
ving zich richten op het optreden van de functies hierbinnen. 

Figuur 36. Foyer als 
schouwspel voor de 
omgeving

Figuur 34. Transparante volume als overbrug-
ging over de Seine

Figuur 35. Restaurant 
als schouwspel voor 
de omgeving





Figuur 37. Geïntegreerde functies in 
overbrugging over de Seine als schouwspel 
voor de omgeving

Figuur 38. Langsdoorsnede door het 
transparante volume
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Zojuist is in grote lijnen het morfologische ontwikkelingsproces van 
de theaterbrug beschreven. Maar, wat maakt deze configuratie, naast 
dat het enkele functies van het theater bevat en het een sterke relatie 
heeft met de buitenwereld, verder zo theatraal? Wat maakt deze brug 
‘de theaterbrug’?

Gezien het feit dat het een leidend thema vormt in het ontwerp voor 
de theaterbrug, hoeft theater niet enkel plaats te vinden binnen het 
daadwerkelijke theaterprogramma, maar kan theatraliteit zich even-
goed op andere manieren tonen. Hiermee wordt bedoeld dat theatrale 
interacties niet enkel gemaakt worden tussen ‘bewust’ toeschou-
wende en acterende mensen, op het niveau van de theaterzaal of het 
spektakel van de brug in relatie tot de context. 

De elementen die de draagstructuur van de theaterbrug vormen 
zijn op een bepaalde wijze verbonden met elkaar dat de twee 
hoofdvolumes in constructief opzicht afhankelijk van elkaar zijn. 
Aangezien deze constructieve liggers, die vervaardigd zijn van 
staal, de loopdekken vormen, betekent dat ook dat de constructieve 
afhankelijkheid van de twee volumes, een afhankelijkheid binnen 
de circulatiepatronen vormt. Met andere woorden, de routing die de 
twee volumes met elkaar verbindt vloeit voort uit de wijze waarop 
de brug geconstrueerd is. 

Ontmoeting

Figuur 39. Constructieve afhankelijkheid,
werking van druk en trek (rood)
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Figuur 40. Schematisering constructie
werking van druk en trek

l1 = 110m l2 = 60m

Verdeelde belasting voetgangersbrug: 5 kN/m2

Breedte brug:    7m
Q-last:   35 kN/m1

Veiligheidsfactor (permanent): 1,2 × 35 =  42 kN/m1

Veiligheidsfactor (veranderlijk): 1,5 × 35 =  52,5 kN/m1  +
    94,5 kN/m1 =

σ staal:   235 N/mm2

Mst = ½ × 94,5 × 60  (Mst = ½ × Q × l2
2)

Mst = 170100 kNm  (M = F x h) 
F = 170100 / 12 = 14175 kN  (F = M / h)

A = 14175 kN / 235 = 60320 mm2 (A = F / σ)

Minimaal vereiste oppervlakte 
staalprofiel bedraagt:  60320 mm2

A: HEB 450 ligger bedraagt:  21800 mm2 

Aantal benodigde HEB 450 profielen
in brugconstructie: 60320/21800 ≈ 2,77 3×  
 

h = 12m

Q

M



86

De routes van de twee volumes zijn met elkaar verweven, en 
zodoende afhankelijk van elkaar gemaakt, om theatrale relaties tot 
stand te brengen tussen gebruikers van de vetschillende programma’s 
van de  theaterbrug. Op een subtiele manier stimuleren de routes bij-
voorbeeld gebruikers van buitenfuncties en binnenfuncties om elkaar 
te ontmoeten, of op een manier met elkaar in contact te komen. Der-
halve wordt theatraliteit bij de theaterbrug eveneens gevormd door 
de interacties tussen de kruisende gebruikers van de functies van 
de verschillende programma’s. Aan de hand van een ‘rondleiding’ 
over de theaterbrug zal uitgelegd op welke manier de diverse routes, 
suggesties doen aan gebruikers over waar deze interactie met elkaar 
kunnen maken en waar deze elkaar kunnen ontmoeten. 

Wanneer de theaterbrug benaderd wordt via de verdiepte route door 
het eiland heen, richting de achterzijde van het theatervolume, kan 
het ervaarbaar zijn dat men zich hier onder een knooppunt door be-
weegt waar constructieve hoofdelementen samenkomen. Deze plek 
fungeert echter niet enkel als verbinding tussen de constructieve ele-
menten maar vormt tevens de plek waar alle stromen, en daarmee de 
hoofdroutes, van de twee programma’s samenkomen. Waar komen 
deze routes echter vandaan?

Figuur 41. Westgevel (hoofdentree) Figuur 43. Hoofdentree 
theater

Figuur 42. Restaurant als 
verdieping in eiland
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Vanaf de oever van het Cité du Cinema begint de theaterbrug als 
een enkel brugdek die zich later opsplitst in drie dekken. Elk van 
deze dekken vormt een ander soort aankomst op het eiland. Via het 
dek aan de zijde van de theateropening is het mogelijk om langs het 
restaurant te wandelen. Zowel de bewandelaars van de brug als de 
dinerende mensen in het restaurant vormen hier een ‘klein’ theatraal 
schouwspel voor elkaar. Wandelaars die aan de buitenzijde van het 
restaurant lopen, komen uiteindelijk uit bij een trap die ze tussen de 
fundamenten van de theaterbrug door, langs de hoofdentree richting 
het park leiden. Tussen deze fundamenten bestaat er voor artiesten 
en personeel nog de mogelijkheid om het theatervolume te betreden. 

Figuur 44. Route zijde theateropening

Figuur 45. Begin brug als enkel dek

Figuur 47. Interactie brug 
met restaurant

Figuur 46. Route zijde 
theateropening
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Figuur 48. Plattegrond souterrain

Figuur 49. Plattegrond begane grond
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Het middelste dek boven het restaurant vormt de toegang richting het 
verhoogde theaterplein, oftewel het dak van het theatervolume. Hier 
wandelt men langs de bovenzijde van het auditorium, waar de kans 
geboden wordt om voor korte duur, op gefragmenteerde wijze, mee 
te genieten van het schouwspel in de theaterzaal. Boven het licht-
plafond van het auditorium bevindt zich een breed daklicht die deze 
interactie tot stand kan brengen. Na door te zijn gewandeld richting 
het dak van het theater heeft men een groots uitzicht over zowel het 
park op het eiland, als over het optreden van de boten in de Seine. 

Figuur 50. Dek boven restaurant en foyer

Figuur 52. Interactie 
tussen de niveaus van de 
brugdekken

Figuur 51. Interactie met 
de theaterzaal vanaf het 
brugdek
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Figuur 53. Plattegrond dak

Figuur 54. Noordgevel
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Het dek rechts van het restaurant vormt een andere toegang tot het 
eiland en tevens een tweede mogelijkheid om vanaf het eiland de 
theaterbrug te betreden. Dit brugdek biedt vanaf het eiland gezien 
zowel directe toegang tot de oever van het vaste land als tot het ver-
hoogde theaterplein. Eveneens vormt dit dek een afspiegeling van de 
binnenroute die toegang biedt tot de theaterzaal. Doordat deze bin-
nen- en buitenroutes op een soortgelijke manier zijn vormgegeven en 
gematerialiseerd, wordt de interactie die hier ontstaat tussen mensen 
nog eens geaccentueerd. Hierbij is zowel binnen als buiten gekozen 
voor houten trappen. Tevens is er bij de binnenruimtes gekozen voor 
een in staalplaat beklede wit gepoedercoate wand- en plafondafwer-
king, als referentie naar het oppervlak van de brugconstructie. 

De zojuist genoemde parallelroute binnen, die deel uitmaakt van de 
hoofdentree van de zaal, vormt eveneens een route richting het the-
aterplein, ditmaal voor theatergasten. Van deze route is er eveneens 
een smallere variant aanwezig die gespiegeld aan de andere zijde van 
het theatervolume gesitueerd is. Deze vormt een vluchtroute vanuit 
het theater naar het theaterdak of het park. 

Figuur 55. Dek langs het restaurant, richting 
het theaterplein

Figuur 57. Interactie 
gebruikers verschillende 
programma’s

Figuur 56. Dek richting 
theaterplein
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Figuur 60. Route binnen en buiten parallel 
(gelijke materialen en vormgeving)

Figuur 62. Zuidgevel
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In het eerder genoemde Opéra Garnier werd al duidelijk hoe de trap-
partijen ontmoetingsplekken kunnen vormen. De trappen komen uit 
verschillende richtingen en treffen elkaar op ruime bordessen waar 
de theatergasten elkaar tegen het lijf kunnen lopen. Ook de grand 
foyer vormt in dit gebouw een ontmoetingsplek, een plek waar men-
sen elkaar zien, gezien worden en waar geconverseerd wordt. Om de 
buitenroutes en verblijfsplekken van de theaterbrug vorm te geven 
zijn deze eigenschappen geadopteerd van Opéra Garnier. 

Het theaterplein van de theaterbrug vormt de plek waar alle boven-
genoemde routes via de diverse brugdekken elkaar ‘ontmoeten’. 
De plek waar de brugdekken elkaar in constructief en functioneel 
opzicht ontmoeten, is derhalve ook de plek waar de verschillende 
mensenstromen samenkomen. Op die manier vormt de construc-
tie en de wijze waarop de routing hieruit voortvloeit, maar ook de 
manier waarop deze elementen samen komen op het theaterdak, een 
representatie van de theatrale ontmoetingsplekken zoals die binnen 
theatergebouwen, in dit geval Opéra Garnier, aanwezig zijn. Dat 
gezegd hebbende valt de configuratie van de brugdekken en het the-
aterdak te beschouwen als een soort semi-publiek openlucht foyer, 
waarbij men niet enkel interactie kan maken met elkaar, maar ook 
met de omgeving. 

Figuur 63. Samenkomst 
brugdekken op verhoogde theaterplein
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DISPOSITIF

Eerder is de vraag naar voren gekomen hoe het begrip dispositif 
wellicht ingezet zou kunnen worden als ontwerpinstrument om van 
een brug, als zijnde een verkeersgeleidend element, eveneens een 
element te maken dat ontmoetingen tussen mensen suggereert. Kort 
gezegd vormt de wijze waarop de routes van de theaterbrug diverse 
ontmoetingsmomenten tussen verschillende stromen tot stand kan 
brengen, de manifestatie van het begrip dispositif. De routes vormen 
een configuratie van ‘objecten’ die gedrag suggereren. Met gedrag 
worden er in deze context ontmoetingen en interacties tussen mensen 
bedoeld. 

Figuur 64. Ontmoeting op het dak van het 
theater
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Bekend is hoe de diversiteit aan routes bij de buitenruimtes van de 
theaterbrug, ontmoetingen tot stand kan brengen. De constructieve 
liggers die deze routes voortbrengen, vormen eveneens een deel van 
de routes binnen het gebouw, zoals zojuist al duidelijk gemaakt is 
betreffende de hoofdentree naar de zaal. Naast de routes die ontstaan 
uit deze primaire draagstructuur, behoeft de theaterbrug echter ook 
een secundair circulatiepatroon om het programma optimaal te kun-
nen laten functioneren. 

De twee hoofdvolumes van het bouwwerk zijn intern met elkaar ver-
bonden door middel van twee vloerschijven, die als interieur tussen 
de constructie zijn opgehangen. De vloeren dienen zowel de interne 
routing als de uitbreiding van de binnenruimte. 

Op de plek waar de intersectie van de twee hoofdvolumes van de 
theaterbrug plaatsvindt ontstaat er met betrekking tot de opgehangen 
vloeren een interessant spel. Deze intersectie vormt voor theater-
gasten de transitiezone van open naar dichte ruimte, en door alle 
binnen- en buitenstromen die hier samenkomen en elkaar kruisen, 
vormt dit eveneens de plek waar het meest geraffineerde theatrale 
interactiemoment van de theaterbrug zich afspeelt. Gezien vanuit 
de perceptie van een theatergast die de theaterzaal gaat betreden, 
bevindt deze zich allereerst binnen een soort sacrale ruimte waar de 
constructieve brugliggers als gewelven overheen kruisen en waar 

Integratie

Figuur 65. Vloerschijven tussen de hoofd-
draagstructuur
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nog vanuit alle richtingen interactie met de omgeving mogelijk is. 
Vanaf daar wordt via de transitiezone de meest intieme en gefocuste 
ruimte betreden, de theaterzaal. In de pauzes en na de voorstelling 
vindt het tegenovergestelde proces plaats, waarbij vanuit deze meest 
intieme ruimte, via de theatrale transitiezone wederom de sacrale 
open ruimte wordt betreden. Zo valt te zeggen dat het in de theater-
brug niet de theaterzaal, maar de transitiezone hiernaartoe is, die het 
meest theatrale moment vormt waar alle stromen binnen en buiten 
elkaar ‘ontmoeten’.

Figuur 66. Kruisingen tussen stromen binnen en buiten

Figuur 67. Interacties tussen de diverse stromen 
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Naast dat de twee vloeren ter plaatse van de intersectie van de twee 
volumes voor een speciaal spel zorgen worden deze in het open vo-
lume in gebruik genomen door de foyer van het theater en de keuken 
van het restaurant. Aangezien deze functies zich in het transparante 
deel van de brug bevinden worden ze tentoongesteld aan de buiten-
wereld. Zo vormen niet enkel de dinerende en converserende mensen 
in het restaurant en de foyer een optreden, maar ook ‘de machine’ 
van het restaurant, oftewel de keuken, wordt hier tentoongesteld aan 
de omgeving. Zou dit principe ook mogelijk zijn bij ‘de machine’ 
van het theater?

Figuur 70. Intersectie van de volumes als meest theatrale interactie moment

Figuur 71. Tentoonstelling ‘machine’ restaurant

Figuur 69. Intersectie tus-
sen volumes

Figuur 68. Transitiezone 
open - dichte volume
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Eerder is al aangegeven dat de theaterzaal achter het podium visueel 
geopend is naar buiten toe. De reden hiervoor is om een wederkerige 
theatrale relatie tot stand te kunnen brengen tussen het optreden 
in de zaal en het optreden van de omgeving buiten de theaterbrug. 
De vloeren die de connectie vormen tussen de twee hoofdvolumes 
van de theaterbrug dienen in het theatervolume onder andere als 
backstage en sidestage van het hoofdpodium, en zijn eveneens 
zichtbaar door de grote opening achter het podium. De plaats waar 
de rolwisselingen van het toneelspel plaatsvinden wordt hierdoor op 
een zelfde soort wijze tentoongesteld naar de omgeving toe als de 
keuken van het restaurant, zoals zojuist al was beschreven. Naast de 
rol- en kostuumwisseling van de acteurs is ook de decorwisseling 
in de podiumtoren zichtbaar vanaf buiten door deze grote gevel-
opening. Op die manier vormt ook de ‘machine’ van het theater een 
optreden voor de nabije omgeving van de theaterbrug.  

Figuur 72. Tentoonstelling ‘machine’ theater

Figuur 73. ‘Machine’ theater
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DETERRITORIALISATIE EN RETERRITORIALISATIE

Zojuist is geïllustreerd op welke manier het programma van een 
theater en dat van een brug gecombineerd kunnen worden. Op 
diverse manieren worden bij de realisatie van deze vereniging, 
dezelfde elementen gebruikt om meerdere functies te dienen. Een 
voorbeeld wordt gevormd door de constructie van de twee hoofdvo-
lumes. De constructieve functie van de brugliggers wordt gedeeld 
met de routing van het programma van de theaterbrug. Hoewel de 
combinatie van constructie en routing net als bij de meeste bruggen 
is ontworpen om als elkaars complement te fungeren, valt er toch te 
zeggen dat de oorspronkelijke functie van constructieve liggers is 
om grote overspanningen te maken. In het bijzonder in de situatie 
van de theaterbrug lijkt de ligger uit zijn eenduidige constructieve 
functie te zijn getreden en heeft deze eveneens de functie van routing 
in te hebben genomen.

Binnen de filosofie bestaat er een conceptie die aangeeft dat bepaalde 
elementen of dingen uit hun eigen territorium, hetzij uit hun functie 
kunnen treden, om vervolgens een ander territorium, oftewel een 
andere functie in te nemen. Gilles Deleuze heeft dit verschijnsel 
betiteld met de begrippen deterritorialisatie en reterritorialisatie. 
Binnen deze conceptie vormt deterritorialisatie kort gezegd, het 
fenomeen waar een element uit de oorspronkelijke functie treedt. 
Reterritorialisatie betreft de inname in een andere functie. (Deleuze 
& Guattari, 1988)

Hoewel het bij bruggen bijna vanzelfsprekend is dat de constructieve 
elementen evengoed als route wordt gebruikt valt hier toch de con-
ceptie van de- en reterritorialisatie in te herkennen. Niet enkel bij de 
constructieve liggers maar ook bij andere elementen is de aanwezig-
heid van dit ruimtelijke verschijnsel duidelijk te herkennen. 
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De vloeren die de verbinding vormen tussen de twee hoofdvolu-
mes van de theaterbrug zijn zoals eerder aangegeven als interieur 
tussen de constructie van de brug opgehangen. De configuratie van 
stalen liggers die gezamenlijk de constructie vormen kadert een fors 
volume in. Waar deze ruimte bij conventionele brugconstructies 
vaak ‘onbenutte ruimte’ vormt, is deze bij de theaterbrug in gebruik 
genomen door functies van het programma van de theaterbrug. 
Met betrekking tot deze onbenutte ruimte valt daarom te zeggen 
dat de daadwerkelijke brug uit zijn oorspronkelijke ‘territorium’ is 
getreden, en dat dit territorium is ingenomen door functies van de 
theaterbrug. Betekent dit dat de functies van de brug hier niet meer 
van toepassing zijn? Niet per se! De functies van de brug komen wel 
degelijk terug in de reterritorialisatie. Het programma van de theater-
brug deelt simpelweg het territorium van de eigenlijke brug. Op deze 
manier zijn meer van de toegepaste elementen te identificeren binnen 
de conceptie van deterritorialisatie en reterritorialisatie. 

Figuur 74. Brug als theater

+

=

Figuur 75. Brug gedeterritorialiseerd uit de eenduidige functie van ‘brug’
en gereterritorialiseerd als ‘theaterbrug’
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2.

1. Centrale brugdek. 
Stalen liggerconstructie. Fungeert als 
trekstaaf tussen twee hoofdvolumes. 
Overspanning d.m.v. 3× HEB 450. 
Van binnenuit geïsoleerd. Plafond-
afwerking gepoedercoat staalplaat 
op stalen constructie. Balustrade 
gelijk principe als lagere brugdek 
met verhoogde zij-flenzen en houten 
loopdek hiertussen bevestigd.

2. Verticale constructieve elementen. 
Ter verstijving brugconstructie. Brug 
fungeert hierdoor als samengestelde 
liggerconstructie. Ook t.b.v. afdracht 
windbelasting structural glazing.

3. Eerste verdieping. 
Vloerschijf tussen hoofddraagstruc-
tuur brug opgehangen. Rondom 
geïsoleerd. Houten afwerkvloer. Pla-
fondafwerking d.m.v. gepoedercoat 
staalplaat op stalen constructie.

4. Begane grondvloer. 
Liggerconstructie met betonnen 
vloerelementen. Houten afwerkvloer.

5. Stalen ligger constructie.
Verhoogde zij-flenzen als balustrade. 
Houten loopdek bevestigd tussen 
verhoogde zij-flenzen. Oppervlak 
constructie gepoedercoat staal.

1.
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Een ander voorbeeld is de wijze waarop de theaterbrug zich tot 
een behaaglijke verblijfsplek vormt. Een brug betreft veelal een 
constructie met een loop- of rijdek. Aangezien hier vaak geen bin-
nenverblijf aan is gekoppeld behoeft deze ook geen thermische iso-
latieschil of een winddichte gevelstructuur om de constructie heen, 
zoals bij gebouwen meestal het geval is. Het principe dat bruggen 
vaak een constructieve expressie hebben is bij het ontwerp voor de 
theaterbrug aangehouden. Dit houdt echter in dat de isolatie en wind-
dichtheid van de gevel, in tegenstelling tot conventionele wijzen, van 
binnenuit plaatsvindt. Zo vormen niet enkel de ruimtes van het thea-
terprogramma, maar ook de thermische isolatie en klimaatbeheersing 
geïntegreerde functies van de brug. 

Ook de transparante gevels behoren tot dit principe aangezien de 
ruimte waar deze zich bevinden bij de theaterbrug, gewoonlijk niet 
ingevuld zou zijn door een open of dichte gevelstructuur. Het vormt 
als het ware een glazen console binnen de structuur van de brug. 
Op deze manier wordt duidelijk dat zowel de thermische isolatie 
als de klimaatbeheersing en de transparante gevel, allen geïnte-
greerde functies binnen de theaterbrug vormen in plaats van een 
schil eromheen. Deze elementen nemen in feite, als onderdeel van 
de verblijfsfuncties, het ‘territorium’ van de brug in dat voorheen 
in principe niet gebruikt werd. Ter plekke van dergelijke elementen 
deterritorialiseert de brug uit zijn oorspronkelijke eenduidige functie 
en reterritorialiseert als theaterbrug waarin een verblijfsfunctie 
geïntegreerd is.  

Zojuist is gebleken dat integratie en combinatie van elementen bij de 
theaterbrug belangrijke aspecten vormen. De opgehangen vloeren, 
maar ook de thermische isolatie, de klimaatbeheersing en de transpa-
rante schil nemen allen een functie in die bij bruggen oorspronkelijk 
enkel toegespitst is op de constructie en het loopdek. Op gedetail-
leerder niveau brengt dit principe echter wel een aantal hindernissen 
met zich mee. Hoe wordt een transparante gevel van deze hoogte 
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bevestigd binnen de constructie? Op welke wijze kan deze gevelcon-
structie ook deel uitmaken van heel het principe van samenwerkende 
elementen? Hoe vindt deze combinatie van elementen plaats met 
betrekking tot de materialisatie van de loopdekken en de balustrades 
op de brugdekken?

Om de lijn door te zetten die op grotere schaal al gehandhaafd 
werd, waarbij elementen ingezet worden om meerdere functies te 
dienen, gebeurt dit ook op de schaal van gedetailleerdere technische 
uitwerking. Wat dit inhoudt is dat de verbindende vloeren tussen de 
twee hoofdvolumes van de theaterbrug, die als interieur tussen de 
constructie zijn opgehangen, samen zullen werken met de constructie 
van de transparante gevel. Gezien de hoogte van deze glazen façade 
behoeft deze een eigen constructie om windbelasting af te kunnen 
dragen. Aangezien er in de hoofddraagstructuur reeds elementen zijn 
opgenomen om van de combinatie van brugelementen een samenge-
stelde ligger te maken, die ook ingezet worden om de vloerschijven 
tussen op te hangen, kunnen deze eveneens gebruikt worden om de 
glazen gevel aan te bevestigen. Een effect hiervan is dat men vanaf 
buiten de brug een spel van gelaagdheid te zien krijgt. Mensen die 
binnen het transparante volume van de theaterbrug op de vloerschij-
ven wandelen lijken zich eveneens over de horizontale elementen 
van de gevelconstructie te bewegen. Op die manier vormen de 
diverse gebruikers van de theaterbrug die zich in deze verschillende 
‘lagen’ bevinden, wederom een apart theatraal spel naar de buiten-
wereld toe. Een spel dat geaccentueerd wordt door de variërende 
belijning van de diagonale gevelconstructie. 

Bij de brugdekken is het principe van integraal ontwerpen eveneens 
toegepast. Van de stalen brugliggers vormen de verhoogde zij-flen-
zen de balustrades. Hiertussen zijn de houten treden bevestigd. Op 
die manier worden de balustrades, net als het wandeldek, geïnte-
greerde elementen van de constructieve brugliggers. Van buitenaf 
gezien lijkt de brugligger simpelweg hoger dan deze constructief in 
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werkelijkheid nodig hoeft te zijn. Het gevolg hiervan is dat wande-
laars ogenschijnlijk tussen de constructie van de brug door wandelen 
in plaats van erop. 

Deze integratie zet zich door tot in de klimaatinstallaties die in de 
brugconstructie geïntegreerd zijn waardoor deze stalen liggers naast 
de functie van overspanning, loopdek en balustrade ook een functie 
innemen als schacht. 

Merkbaar is dat zowel op de schaal van de theaterbrug als geheel, 
als op het niveau van de kleinschalige technische uitwerking, hoe 
er gestreefd is naar een integratie van verschillende elementen met 
elkaar. Dat gezegd hebbende zijn de concepten deterritorialisatie en 
reterriotorialisatie in dergelijke elementen herkenbaar in verschil-
lende vormen en maten. Op die manier dragen deze begrippen bij 
aan de wijze waarop theatraliteit op diverse manieren geaccentueerd 
wordt in de architectuur.   
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Gedurende de themavorming tijdens dit project, heeft met name 
het ruimtelijke concept theatraliteit, maar daarnaast ook disposi-
tif als dankbaar ontwerpinstrument gediend. Theatraliteit is een 
ruimtelijk fenomeen dat net als in en rondom theatergebouwen, ook 
nadrukkelijk aanwezig lijkt te zijn bij bepaalde bruggen. Duidelijk 
is geworden dat bruggen verbindingen vormen tussen twee punten 
of gebieden, en eveneens bouwwerken zijn waar men overheen of 
onderdoor kan stromen. Omdat bruggen vaak de enige mogelijkheid 
bieden om een rivier over te steken, kunnen ze eveneens als gedrags-
beïnvloedende elementen binnen een stedelijk weefsel beschouwd 
worden. Deze eigenschap maakt ze identificeerbaar binnen het 
concept dispositif. 

Naast deze algemenere eigenschappen kunnen bruggen ook de 
kwaliteit hebben om theatrale interacties tot stand te brengen op ver-
schillende schaalniveaus. Zo kunnen bruggen een spektakel in een 
landschap vormen en eveneens kan juist een landschap tentoonge-
steld worden vanaf bruggen. Dergelijke schouwspelmomenten geven 
bruggen theatrale kwaliteiten. Ook op een kleiner schaalniveau is dit 
te herkennen. Interacties tussen gebruikers van bruggen en boot-
verkeer vormen hier een duidelijk voorbeeld van. Gezien de zojuist 
genoemde eigenschappen van bruggen om diverse vormen van 
interacties tot stand te kunnen brengen, valt te zeggen dat dergelijke 
bruggen als een soort civiel technische theaters beschouwd kunnen 
worden. 
 
Ile Saint-Denis vormt een locatie die in lijkt te zijn gericht ten 
behoeve van efficiëntie, iets dat te herkennen is aan meerdere ele-
menten in het gebied. Een voorbeeld wordt gevormd door de grote 
afstanden die men aflegt om van één plek naar een andere te gaan. 
Hierbij wordt men bijna gedwongen om gemotoriseerd vervoer te 
gebruiken met als gevolg dat de omgeving gepasseerd, in plaats van 
beleefd wordt. Maar ook de faciliteiten in het gebied zelf, zoals de 
grote winkelcentra, lijken te zijn ingericht voor mensen om snel te 
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kunnen consumeren en efficiënt te kunnen shoppen. Dergelijke plek-
ken kunnen volgens de conceptie van Marc Augé beschouwd worden 
als non-places. Derhalve moedigt de bebouwde en onbebouwde 
omgeving in Ile Saint-Denis mensen niet erg aan om hier interactie 
mee aan te gaan, oftewel om deze te beleven, ondanks dat het juist 
de omgeving is die deze locatie zo interessant maakt.  

Hoe kan theatraliteit ingezet worden als ontwerpinstrument om het 
programma van een theater en een brug te combineren, ten einde 
een verrijking te vormen voor elkaar en voor de stad?

Door de implementatie van een theaterbrug wordt er een plaats 
gecreëerd waar men niet meer zo zeer doorheen gaat zoals bij de 
zojuist genoemde plekken die geïdentificeerd kunnen worden als 
non-places. De theaterbrug vormt juist een plaats die gericht is ten 
behoeve van de ervaring van de locatie, een mogelijkheid voor 
mensen om naartoe te gaan, om vervolgens op verschillende ma-
nieren, met of zonder volledige intentie, interactie te kunnen maken 
met elkaar en de omgeving. Dergelijke interactie momenten zijn te 
identificeren binnen het concept theatraliteit en vormen derhalve een 
belangrijk onderdeel van het ‘sociale’ aspect van het theater. Onder 
andere deze elementen maken deel uit van ‘de presentatie’ van het 
dagelijks leven waarbinnen relaties tot stand worden gebracht tussen 
een omwisselbare rol van een acteur en een toeschouwer. 

“Theatricality stands for the presentation of daily life and states 
that the relationship between the perceiving and the perceived is 
reciprocal. Spectators and actors can reverse positions in a way 
that renders the stability of spectatorship impossible. Moreover, the 
potential of theatricality is strongly related to the perception of the 
specific spectator.” (Freedman, 1991)

Omdat de combinatie van een brug en een theater om onconventi-
onele maatregelen vraagt zijn de begrippen dispositif, affordance, 
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deterritorialisatie en reterritorialisatie in de ontwerpfase van sub-
stantiële waarde geweest. In het ontwerp voor de brug is dispositif 
te herkennen in de wijze waarop ‘theatrale’ ontmoetingen gesug-
gereerd worden door de routing. Ook het complement van dispositif, 
namelijk affordance is op een duidelijke manier terug te zien in de 
manifestatie van de theaterbrug. Bij het ontwerp is het cantileverbrug 
principe geadopteerd om het theater een onderkomen in te bieden. 
Affordance is hier te herkennen in de manier waarop de cantilever-
sectie toelaat dat deze op een bepaalde wijze in gebruik wordt geno-
men, anders dan de oorspronkelijke ‘onbenutte ruimte’, namelijk om 
het auditorium en de podiumtoren in te integreren. 

Twee begrippen die eveneens direct betrekking hebben op deze 
integratie zijn deterritorialisatie en reterritorialisatie. In filosofische 
termen uitgedrukt zijn bij het ontwerp bepaalde elementen uit hun 
territorium, oftewel uit hun oorspronkelijke functie getreden, om 
vervolgens een ander territorium, oftewel een andere functie in te 
nemen. De brug functioneert niet meer enkel als brug en het theater 
niet meer enkel als theater. Aangezien deze gebouwprogramma’s 
gecombineerd zijn, delen ze elkaars functies en daarmee ook elkaars 
‘territorium’. Onbenutte ruimte tussen de constructieve elementen 
wordt bij het transparante volume bijvoorbeeld ingenomen door 
het theaterfoyer en het restaurant. Ook in de routing is dit principe 
te herkennen. Routes van de brug en van de afzonderlijke functies 
binnen het theaterprogramma overlappen elkaar en vormen op die 
manier ontmoetingsmomenten. Dergelijke momenten dragen bij 
aan het sociale aspect van het theater zoals dat ook zo duidelijk te 
herkennen is in het Opéra Garnier. Aldus nemen ook de routes van 
de afzonderlijke programma’s delen van elkaars oorspronkelijke 
territorium over. 

Ook bouwtechnische en constructieve uitwerkingen manifesteren 
zich niet meer op conventionele wijze. Net als het programma van 
het restaurant en het theater, zijn ook bijvoorbeeld bouwfysische de-
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len isolatie en elementen ten behoeve van klimaatbeheersing binnen 
de constructie opgenomen om ook deze als geïntegreerde onderdelen 
van de theaterbrug te laten fungeren. Zo zijn op diverse manieren en 
op verschillende schaalgroottes de concepten deterritorialisatie en 
reterritorialisatie in de manifestatie en de uitwerking van de theater-
brug te herkennen. 

De concepten die in het onderzoek zijn toegepast dragen op een 
bepaalde manier bij aan de wijze waarop theatraliteit zich binnen de 
theaterbrug manifesteert. Vanaf de schaal van de omgeving tot de het 
niveau van de technische detaillering zijn de concepten op diverse 
manieren te herkennen. De ‘sfeer’, die mede door de aanwezigheid 
van de uiteenlopende manifestaties van deze concepten aanwezig 
is bij de theaterbrug, is daarmee enigszins vergelijkbaar geworden 
met sfeer zoals deze herkenbaar is in verschillende delen van Parijs. 
Hieronder zijn enkele vergelijkbare manifestaties van het concept 
theatraliteit zoals deze in het gezamelijke vooronderzoek onderzocht 
zijn in Parijs. 

In het individuele onderzoek werd al benoemd dat theatraliteit, zoals 
dit concept herkenbaar is binnen Opéra Garnier, op een vergelijkbare 
manier te herkennen is bij de theaterbrug. Hierbij wordt met name 
gerefereerd naar de ontmoetingen die tussen verschillende soorten 
gebruikers op diverse manieren plaatsvindt. 

Een ander vergelijkbaar element is te vinden in de wijze waarop 
bruggen in Parijs een soort attracties vormen, waarbij mensen de 
gelegenheid wordt geboden om van het aantrekkelijke uitzicht op de 
Seine te genieten, oftewel om de omgeving te kunnen ervaren. Bij de 
theaterbrug is echter het geval dat het uitzicht op de Seine, oftewel 
op de omgeving, mogelijk voor langere duur en vanuit andere invals-
hoeken plaatsvindt. Ook hier is het concept theatraliteit duidelijk in 
te herkennen. 
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Onder andere op de zojuist genoemde manieren heeft theatraliteit, 
zoals het concept op verschillende manieren te identificeren is 
binnen Parijs, als dankbaar ontwerp instrument gediend om het pro-
gramma van een theater en een brug met elkaar te combineren, om 
deze een verrijking te laten vormen voor elkaar en voor de stad.





Bronvermelding





127

Literatuur

Augé, M (1995). (translated by John Howe), Non-places: Introduc-
tion to an anthropology of supermodernity. London & New York: 
Verso.

Cleary, R.L. (2007). Bridges. New York: W. W. Norton & Company.

Deleuze & Guattari (1988). A Thousand Plateaus. Londen: The 
Athlone Press.

Foucault, M. (1977). The Confession of the Flesh. In C. Gordon 
(Ed.), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 
(pp. 194-228). New York: Random House Inc.

Freedman, B (1991). Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoa-
nalysis, and Shakesperean Comedy. Ithaca and London: Cornell 
University Press.

Hertzberger, H. (2005). De theaters van Herman Hertzberger. Rot-
terdam: Uitgeverij 010 Publishers.

Lefebvre, H. (1974). Production of space. Oxford: Blackwell.

Philippa M. & Debrabandere F. (2009). Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands. Amsterdam: university press.

Tavernor, R., Schofield, R. (2002). The four books of architecture by 
Andrea Palladio. London: The MIT Press.

Vargas Llosa, M. (2006). Het ongrijpbare meisje. Amsterdam: Meu-
lenhoff boekerij.



128

Artikelen

Elden, S. (2007). Henri Lefebvre and the Production of space. 
Opgeroepen op Maart 15, 2014 van Philpapers: philpapers.org/rec/
ELDTIA.

Féral, J. (2002). Theatricality: The Specificity of Theatrical Lan-
guage. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Internet

http://www.paris.fr/
Opgeroepen Augustus 29, 2014, van Paris: http://www.paris.fr/

Figuren

Alle figuren volgen uit eigen productie.


