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Plato worden besproken in dit 
boek. De filosofische discussie over 
de ‘Productie van ruimte’ en de 
daaruit voortvloeiende praktische 
voorbeelden zijn bruikbaar om 
bepaalde fysische verschijnselen 
en gebeurtenissen te begrijpen en 
kan gebruikt worden als instrument 
in het ontwerpproces. In het 
gehele verslag zullen verschillende 
filosofische concepten benoemd 
worden ter verduidelijking van het 
ontwerp. In de theoretische reflectie 
van mijn ontwerp zal vervolgens het 
vooronderzoek gekoppeld worden 
aan de ontwerpbeslissingen. 

Bij deze wil ik een aantal mensen 
bedanken die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in het realiseren 
van dit afstudeerverslag. Ten eerste 
wil ik mijn afstudeerbegeleiders 
Sjef van Hoof en Jacob Voorthuis 
bedanken voor de intensieve 
begeleiding en de interessante 
discussies en de kritische blik op 
het individuele ontwerpproces. Ik 
wil Juliette Bekkering bedanken 
voor het deskundig commentaar 
bij belangrijke peilmomenten in 
het proces. Mijn mede studenten 
van het afstudeer atelier “A Kind 
of Space” wil ik bedanken voor de 
interessante discussies en voor hun 
kritische blik op mijn individuele 
project.  

Na een periode van bijna tien 
maanden ligt voor u het verslag van 
mijn afstudeerproject. Dit rapport 
omvat de uiteenzetting van mijn 
ontwerp en de theoretische reflectie 
op de ontwerpthematiek van mijn 
afstudeerproject voor de Master 
Architecture, Building and Planning 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven.
 
Het individuele ontwerp komt 
voort uit het collectieve onderzoek 
van het project “A Kind of Space” 
voorafgaand aan het individuele 
onderzoek. In het collectieve 
onderzoek, gedaan met twaalf 
studenten, zijn verschillende 
filosofische concepten uitgelegd 
met betrekking tot het thema 
‘Productie van ruimte’.  Als groep 
zijn de theorieën en concepten 
geïnterpreteerd en geïllustreerd in 
diagrammen om de filosofische 
concepten te verduidelijken. 
Vervolgens zijn de begrippen in de 
context geplaatst in twaalf vooraf 
afgesproken locaties in Parijs. 
Het resultaat van dit onderzoek 
is gebundeld in het boek ‘A Kind 
of Space’, Graduation Studio 
Architecture, Technische Universiteit 
Eindhoven. Filosofen en theoretici 
zoals Aristoteles, Marc Augé, 
Gaston Bachelard, Guy Debord, 
Gilles Deleuze, Michel Foucault, 
Bruno Latour, Henri Lefebvre en 

Voorwoord
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Samenvatting
Schoolgebouwen zijn over het 
algemeen zeer selecterende 
gebouwen in een stad, die vaak 
een aparte wereld vormen in een 
gebied, een heterotopie genaamd. 
Dit terwijl veel studies een theatrale 
kant hebben waar de maatschappij 
inspiratie en voordeel uit kan 
halen. Door de heterotopie van 
een schoolgebouw diffuser te 
maken wordt de theatraliteit tussen 
verschillende functies en gebruikers 
vergroot. 

Door het samenvoegen van 
verschillende functies op een plek 
ontstaat interactie tussen deze 
functies waardoor het theatrale 
karakter van de plek wordt 
benadrukt. Belangrijke plaatsen, 
voor de functie dan wel historische 
waarde, in dichtbebouwde 
gebieden, kunnen uitgebuit worden 
door functies toe te voegen om de 
waarde van de plek te vergroten. 
Een markt met zowel historische als 
sociale waarde kan in een gebouw 
worden geïntegreerd waardoor 
deze als verrijking voor het gebouw 
kan fungeren. 
  
Marché des Enfants Rouge, 
gelegen in de Marais te Parijs, is de 
oudste overdekte markt van Parijs 
en draagt daardoor een stukje 
historie met zich mee. De markt 
is een belangrijke plek voor zowel 

de bewoners van de Marais als de 
toerist. De aanwezige interactie 
tussen gebruikers maakt de plek 
levendig en interessant. Door de 
markt onderdeel uit te laten maken 
van een nieuw gebouw en interactie 
plaats te laten vinden tussen 
nieuwe gebruikers en de markt 
wordt de waarde en de theatraliteit 
van de plek vergroot. 

De opwaardering, genaamd 
gentrificatie, die de laatste decennia 
plaats heeft gevonden in de Marais 
is een moeilijk te stoppen langdurig 
proces dat de buurt geheel heeft 
getransformeerd tot een buurt met 
voornamelijk moderne gedachten. 
Een academie voor de uitvoerende 
kunsten voedt de moderne 
gedachte in de buurt en sluit aan 
op het theatrale karakter van de 
plek vanwege het theatrale karakter 
van de uitvoerende kunsten. De 
academie voor de kunsten kan 
meedoen in de theatraliteit  van de 
plek door plekken te creëren die 
interactie mogelijk maken tussen 
verschillende functies. 

Doordat er plekken ontstaan waar 
interactie plaatsvindt neemt de 
academie deel aan het leven in 
de Marais waardoor een diffuus 
karakter ontstaat. Het diffuse 
karakter verzwakt op die manier de 
heterotopie van een schoolgebouw.   
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fenomenologische object, wat 
betekent dat dit de plaats is 
waar de persoonlijke ervaring zijn 
toppunt bereikt. De echt bewoonde 
ruimte draagt de essentie van het 
begrip “thuis”. Bachelard legt zijn 
focus op het poëtische plaatje voor 
het feit dat voor het onschuldige 
bewustzijn, het bewuste 
voorafgaat. Men heeft kennis nodig 
om betekenis te kunnen geven aan 
een ruimte zodat er een directe 
relatie ontstaat tussen poëzie en de 
werkelijkheid. 

Een huis kent zowel eenvoud als 
complexiteit. De eenvoud bestaat 
uit de wanden en meubels die 
in de ruimte staan waardoor het 
een meetbare ruimte wordt. De 
complexiteit van het huis bestaat 
uit herinneringen en ervaringen die 
verschillende objecten opwekken 
waardoor een ruimte onmeetbaar 
blijkt aangezien iedereen een 
andere herennering en ervaring bij 
een ruimte heeft. 
Bachelard beschrijft dus dat 
wij als individu de ruimte lezen, 
waarnemen en reproduceren. Een 

belangrijk element dat gedurende 
het ontwerpproces een grote rol zal 
spelen aangezien voor verschillende 
individuen een ontwerp wordt 
geproduceerd. 

Gedurende het individuele 
onderzoek heb ik me vooral gericht 
op de concepten theatraliteit 
en de heterotopie van een plek. 
Theatraliteit is het concept dat 
leidend is in het gehele onderzoek 
die een koppeling opzoekt 
met heterotopie. De ruimtelijke 
concepten worden expliciet 
benadrukt in het verslag aangezien 
deze toonaangevend zijn in het 
gehele proces. Meerder concepten 
en begrippen die besproken zijn in 
het vooronderzoek van “A Kind of 
Space” zullen worden toegelicht 
daar waar deze van toepassing 
zijn ondanks dat theatraliteit en 
heterotopie leidend zijn in het 
proces.  

en hoe dit in kaart kan worden 
gebracht. Welke elementen 
bijvoorbeeld zijn belangrijk om 
de sfeer van een Parijse straat te 
creëren? Hoe gedragen mensen 
zich in de Parijse straat met de 
aanwezige sfeer? En wat is een 
typische Parijse straat precies? 
Parijs is een stad met een historisch 
centrum en grote gebieden die 
zich om dit centrum heen vouwen 
die worden bestempeld als 
buitengebieden. Hierdoor ontstaat 
een Parijs met meerdere gezichten 
die ieder een eigen sfeer bezitten. 
Het doel van het onderzoek is 
om het domein van de ‘Productie 
van ruimte’ te verkennen en om 
de theorie in de Parijse straten te 
contextualiseren. Vervolgens wordt 
deze kennis gebruikt om een positie 
in te nemen in het architectonisch 
ontwerp. 

Een belangrijk theorie die zowel 
gedurende het vooronderzoek als 
tijdens het ontwerpproces een 
belangrijke rol heeft gespeeld op 
de achtergrond is ‘the Poetics 
of Space’ (1985) van Gaston 
Bachelard. ‘The Poetics of Space’ 
is een fenomenologisch verhoor 
in de zin van de ruimten, waarin 
ruimten worden verklaard aan 
de hand van poëzie, met name 
de intieme ruimte. Het huis is 
voor Bachelard het typische 

Binnen het afstudeer atelier ‘A Kind 
of Space’ hebben we verschillende 
filosofische concepten onderzocht 
die onderdeel uitmaken van de 
theorieën over de ‘Productie van 
Ruimte’. “Een soort ruimte” (“A 
Kind of Space”) kan geïnterpreteerd 
worden op verschillende manieren 
en iedereen zal een bepaald 
beeld hebben bij de gedachte 
aan “een soort ruimte”. Een 
woonkamer bijvoorbeeld is een 
gemeenschappelijke ruimte waar 
iedereen een bepaald beeld bij 
heeft, maar voor iedereen is een 
woonkamer een andere ruimte 
vanwege de grote variëteit,  
persoonlijke voorkeuren en 
afkomst. Het beeld van een 
woonkamer zal daardoor nooit 
exact overeenkomen met het 
beeld van een ander. De ervaring 
en vorming van een type ruimte is 
dus voor elk individu verschillend. 
Wat is dan de rol van de architect 
bij het ontwerpen van een ruimte 
voor verschillende individuen? Hoe 
moet een architect een openbare 
ruimte ontwerpen die voor iedereen 
als prettig wordt ervaren? De ruimte 
wordt immers door iedereen op een 
andere manier ervaren.

Belangrijke elementen die in dit 
onderzoek naar voren komen 
hebben betrekking op de sfeer en 
het gebruik van ruimten in Parijs, 

introductie
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in een bestaande structuur moet 
een verrijking vormen voor de 
omgeving om van toegevoegde 
waarde te zijn. De locatie en 
aanverwante problemen voor het 
ontwerp van het gebouw zullen 
nader in het verslag worden 
toegelicht en een oplossing voor 
de verscheidene problemen zal 
in de vorm van verschillende 
ontwerpuitgangspunten uiteindelijk 
leiden tot een goed functionerend 
ontwerp. 

zullen als uitgangspunten dienen 
om het “conflict” op te lossen 
van een nieuw gebouw en functie 
in een bestaande omgeving. De 
ontwerpprincipes worden getoetst 
aan de hand van analyses waarmee 
een visie kan worden gevormd voor 
de architectonische vormgeving. 
Vervolgens wordt bepaald of het 
ontwerp op een significante wijze 
anticipeert in verband met de 
combinatie van nieuwbouw in een 
bestaande omgeving. 

Tot slot zal het ontwerp 
gereflecteerd worden aan de hand 
van de het vooronderzoek gericht 
op enkele specifieke concepten 
die de boventoon voeren in het 
ontwerp. 

Dit afstudeer verslag zal het 
ontwerp van een gebouw in het 
centrum van Parijs laten zien. De 
integratie van een nieuw gebouw 
in een bestaande dichtbebouwde 
stadstructuur vereist een doordacht 
ontwerp, rekening houdend met 
de eigenschappen en kwaliteiten 
van de bestaande omgeving en 
functies. Een dergelijke interventie 
kan een grote impact hebben 
op hoe het gebouw functioneert, 
zowel in zijn functie als binnen 
een gebied. Een nieuw gebouw 

Het ontwerpen van een gebouw 
in een oude stad als Parijs vereist 
een aantal aannames die inzicht 
geven in het proces van de 
integratie van een nieuwe functie 
in een bestaande stadsstructuur.  
In het vroege stadium van het 
ontwerpproces zal onderzoek 
worden gedaan dat zich richt op de 
locatie en bijbehorende problemen. 
Aan de hand van de analyse van 
de omgeving en verschillende 
referenties kan een programma 
worden ontwikkeld dat past in de 
context van de stad en voldoet aan 
de wensen van de omgeving. De 
analyse zal resulteren in gegevens, 
die kunnen worden gebruikt 
om ontwerpuitgangspunten te 
ontwikkelen voor het uiteindelijke 
ontwerp. Deze ontwerpprincipes 

Probleemstelling

doelstelling
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Het concept theatraliteit vormt het 
leidende element in het gehele 
verslag en benodigd om die reden 
een toelichting waarmee het 
ontwerp eenvoudiger te vatten is.
 
Theatraliteit betreft zowel de 
representatie van de werkelijkheid 
als de relatie tussen toeschouwer 
en de artiest op het podium. 
Toeschouwer en acteur kunnen 
van positie verwisselen waardoor 
de acteur de toeschouwer wordt 
en vise versa. De potentie van 
theatraliteit hangt sterk af van de 
perceptie van de toeschouwer. 

Theatraliteit kan worden uitgelegd 
aan de hand van de theatertheorie 
en theaterpraktijk in de zin dat 
het een duidelijk uitgangspunt is 
in het theater. Het Griekse woord 
‘opsis’ kan vertaald worden naar 
spektakel in het theater wat meer 
betekent dan het visualiseren 
van een handeling. Theater is 
een complexe verzameling van 
houdingen en gebaren, woorden 
en klanken, kleding, kleur, licht 
en omgeving. Theater is het 
begrijpen van de gelaagdheid en 
het samenkomen van elementen 
die het samenspel van verschillende 

De opgedane kennis uit de 
literatuurstudie zal daarna 
worden samengebracht in 
ontwerpuitgangspunten waarin 
de concepten en begrippen 
zullen worden toegelicht en 
geschematiseerd specifiek gericht 
op het ontwerp. Aan de hand 
van de ontwerpuitgangspunten 
kan het uiteindelijke ontwerp tot 
stand worden gebracht waarin de 
ontwerpprincipes als richtlijnen 
dienen waarmee het ontwerp kan 
worden uitgelegd.  

Het thema van het architectonisch 
ontwerp komt voort uit het 
onderzoek naar ruimtelijke 
concepten. In de eerste fase van 
het ontwerp zullen de concepten 
theatraliteit, plek en heterotopie 
ondersteuning bieden in het 
bepalen van het programma en de 
locatiekeuze. De concepten zullen 
fungeren als richtlijnen waarmee 
ontwerpuitgangspunten kunnen 
worden bepaald. 

codes karakteriseert. In deze 
opvatting is theater de opvoering 
of het schouwspel en daardoor aan 
een plaats gebonden. ‘Theatraliteit’ 
wordt dan al snel toegekend aan 
het toneelspel of de voorstelling 
die in het theater afspeelt.  
‘Theatraliteit’ en ‘theatraal’ worden 
dan omschreven als: ‘behorend 
tot en betrekking hebbend op het 
toneelspel’. (dbnl, over theatraliteit, 
Verschaffel B. 1995)

Verschillende definities van theater 
verwijzen naar het illustreren van 
manifestaties, terwijl theater meer 
is dan dat. De Griekse woorden 
théatron en theâsthai verwijzen 
meer naar de essentie van het 
theater, namelijk het ‘aanschouwen 
en waarnemen’.  

In deze is het ‘aanschouwen en 
waarnemen’ niet expliciet het 
schouwspel binnen het theater 
maar krijgt een veel algemenere 
betekenis. Het aanschouwen en 
waarnemen manifesteert zich 
namelijk overal. In elke situatie 
neemt een individu of een groep 
iets waar waardoor er een interactie 
ontstaat waarin de toeschouwer 
reageert op een schouwspel en 
andersom. Deze wederzijdse 
interactie heeft binnen de filosofie 
de term theatraliteit gekregen zodat 
de relatie tussen een publiek en een 
schouwspel kan worden benoemd.  

Schrijfster en hoofd van de 
dramatiek leerstoel op de Université 
du Québec in Montréal, Josette 
Féral, beschrijft theatraliteit als de 
relatie tussen een toeschouwer en 

methode

Theatraliteit 
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en een voorbijganger waardoor 
een interactie ontstaat. Vanwege 
de wederzijdse interactie zijn beide 
personen zowel de toeschouwer 
als de acteur. Deze interactie kan 
worden beschreven als theatraliteit 
waarin waarnemen en waar 
genomen worden de interactie 
vormt. Door alledaagse situaties te 
benoemen krijgen ze een betekenis 
waardoor de benoemde situaties 
herkenbaar worden waardoor men 
bewuster wordt van de situatie.

Het begrip theatraliteit kent dus 
verschillende begrippen die 
eenzelfde essentie tonen, namelijk 
de interactie die ontstaat en 
aanwezig is tussen verschillende 
partijen.  

een waargenomen persoon of ding, 
ook wel een ‘acteur’ genoemd. 
Deze relatie kan wederzijds tot 
stand komen. De acteur kan de 
intentie hebben een spektakel neer 
te zetten voor de toeschouwer 
terwijl de toeschouwer de rol van 
de acteur kan innemen als deze 
wordt waargenomen als persoon 
of ding en daardoor perceptueel 
transformeert tot spektakel. (Féral, 
2002, p.13) 
Filosofe Barbara Freedman 
beschrijft het concept theatraliteit 
op een beknoptere manier, 
namelijk: de omwisselbare relatie 
tussen een toeschouwer en een 
acteur. (Freedman, 1991, p.1). Deze 
beknopte beschrijving relateert 
aan bijvoorbeeld het oogcontact 
tussen een persoon in een gebouw 
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onderzoeken van onder andere 
de problemen van de locatie 
en de mogelijkheden voor het 
diffuus maken van een gebouw.  
Uiteenlopende case studies 
zullen resulteren in verschillende 
benaderingen en conclusies die 
samengebracht kunnen worden 
om een antwoord samen te 
stellen. De volgende deelvragen 
zullen ter ondersteuning van de 
hoofdvraag beantwoord worden 
om volledig inzicht te krijgen in 
de probleemstelling waarmee een 
goed functionerend gebouw kan 
worden ontworpen. De volgende 
deelvragen zullen niet expliciet 
genoemd worden in het verdere 
verslag maar dienen als leidraad in 
het onderzoek; 

• Hoe moet een nieuw gebouw 
geïntegreerd worden in een 
bestaande dichtbebouwde 
stadsstructuur, rekening 
houdend met de bestaande 
functies? 

• Hoe moet een diffuus gebouw 

worden ontworpen zodat er 
interactie ontstaat met de 
omgeving?

• Hoe moeten bestaande 
functies worden geïntegreerd 
in een ontwerp zodat deze 
functioneren als verrijking van 
het gebouw?

• Hoe te bouwen in de Marais?
 • Wat zijn de ritmes in de  

 Marais?
 • Welke invloed heeft 

gentrificatie gehad in de 
Marais? 

 • Hoe ontwerpen architecten 
nieuwe gebouwen in het 
klassieke Parijs?

• Welke filosofische concepten 
zijn duidelijk aanwezig op de 
locatie en kunnen een rol spelen 
in het ontwerp van het gebouw?

Schoolgebouwen zijn over het 
algemeen zeer selecterende 
gebouwen in een stad, die vaak 
een aparte wereld vormen in het 
gebied, een heterotopie genaamd. 
Dit terwijl veel studies een theatrale 
kant hebben waar de maatschappij 
inspiratie en voordeel uit kan 
halen. Door de heterotopie van 
een schoolgebouw diffuser te 
maken wordt de theatraliteit tussen 
verschillende functies en gebruikers 
vergroot. 
Belangrijke plaatsen, voor de 
functie dan wel historische waarde, 
in dichtbebouwde gebieden, 
kunnen uitgebuit worden bij het 
ontwerpproces om de waarde van 
de plek te vergroten. De bestaande 
markt kan gezien worden als een 
belangrijke plek in de Marais die 
een verrijking kan vormen in het 
ontwerp door zowel de historische 
waarde als de functie.  

Deze punten resulteren in de 
volgende onderzoeksvraag;

“Hoe kan een 

academie voor 

de kunsten, in het 

centrum van de stad, 

rekening houdend 

met een belangrijke 

bestaande functie, 

communiceren met 

de omgeving?”

Het antwoord op de 
onderzoeksvraag zal voortkomen 
uit het ontwerp van het gebouw. 
Het antwoord kan niet eenvoudig 
worden gegeven zonder het 

onderzoeksvraag



locatie
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gebouwen ook sterk verschilt 
waardoor de straten een heel 
gedifferentieerd uiterlijk behelzen. 
Rue de Bretagne volgende is 
goed te zien dat er een gat in de 
doorlopende gevel aanwezig is. 
Op de plek van het gat lijkt in het 
verleden bebouwing te hebben 
gestaan vanwege de blinde gevels 
die de achterzijde of zijkant van 
bestaande bebouwing vormen. 
Uitgangspunten voor een nieuw 
gebouw zijn op deze locatie 
overduidelijk aanwezig. Het gat in 
de straatgevel biedt de mogelijkheid 
om de straat af te maken door het 
aanwezige gat op te vullen met een 
modern gebouw. 

locatie
De Marais is een levendige buurt 
in het centrum van Parijs die 
de laatste decennia een grote 
transformatie heeft ondergaan. Het 
derde en vierde arrondissement van 
Parijs zijn nu een van de Parijse hot 
spots voor kunst galerijen en mode 
winkels. Sinds de metamorfose 
die de Marais heeft ondergaan is 
het een van de meest modieuze 
buurten van Parijs met vele trendy 
restaurants, mode huizen en hippe 
galerijen. 

De gemoedelijke sfeer in de buurt, 
bestaande uit een mix van culturen 
samen met 17e eeuwse gebouwen 
en smalle slingerende straatjes, 
maakt de Marais een perfecte 
locatie voor het ontwerpen van een 
modern gebouw. Daarnaast is de 
Marais de laatste jaren voortdurend 
getransformeerd tot uiteindelijk een 
moderne hippe buurt waardoor er 
veel ontwerp startpunten aanwezig 
zijn om een mooi gebouw te 
ontwerpen.  

De exacte locatie is gesitueerd in 
Rue de Bretagne, gelegen in het 
noordwesten in de Marais. De 
doorgaande eenrichtingsweg is 
een belangrijke verkeersader in de 
buurt. Wat goed opvalt door de 
gehele buurt, dus ook in Rue de 
Bretagne, is dat de gebouwhoogte 
sterk fluctueert en de stijl van de 

Fig 2.1 -De karakteristieke straten van Parijs

Fig 2.2 The Marais

Fig 2.3 - Rue de Bretagne 39

Rue de Bretagne 
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en iemand die achter je aan zit.

Op de foto is te zien dat de straat, 
die gemaakt is voor voortuigen, 
wordt gebruikt als voetpad. De 
straat biedt dus de mogelijkheid 
om anders gebruikt te worden dan 
waar deze voor is gemaakt.

    Dispositif
Een Dispositif is een object of de 
rangschikking van objecten die een 
specifiek soort gedrag afdwingen 
gewoon door er te zijn. Het is een 
aanvulling op affordance, behalve 
dat affordance verkenning mogelijk 
maakt, terwijl de dispositive dwingt 
tot een bepaald soort gedrag.

De straat wordt bewandeld omdat, 
onder ander, het voetpad wordt 
bezet door goederen die onderdeel 
zijn van een markt en daardoor als 
bariere gezien worden waardoor 
mensen langzamer moeten lopen 
op het voetpad. 
 

    Chora
Het invulbare; Chora maakt het 
mogelijk voor een ruimte om een 
plaats te worden. Het is de ruimte 
die de mogelijkheid biedt voor zijn. 

De straat en de stoep bieden 
de mogelijkheid om ingevuld te 
worden. De stoepen worden 
ingevuld met goederen ter 
uitbreiding van de winkels.
  

       Actant Netwerk 

Theorie
Elke gebeurtenis wordt 
teweeggebracht door een 
netwerk van actanten die kunnen 
bijdragen aan de productie van een 
gebeurtenis. Alles kan een actant, 
een persoon, een paraplu, een idee 
zijn..

De gehele foto staat vol met 
actanten die de ruimte definiëren. 
Alle personen en voorwerpen zijn 
actanten die met elkaar interacteren 
en rekeninge met elkaar moeten 
houden.

    Striated space
Een geregelde ruimte, die 
homogeen is en de relatie tussen 
objecten is stabiel 

De straat en de stoep kunnen 
gezien worden als een geregelde 
ruimte. Deze is ingericht voor 
het verkeer dat op die manier 
georganiseerd door de straat kan 
bewegen. 

     Smooth space
Een niet-geregelde ruimte, die 
heterogeen is en het aantal 
mogelijke relaties is onbeperkt en 
onbepaald.
De straat en de stoep vormen 
tevens een niet-geregelde ruimte 
omdat mensen zelf uit kunnen 
maken hoe ze zich door de straat 
bewegen. De mensen die op straat 

De Marais kent vele karakteristieke 
straatjes die allen een eigen 
kwaliteit kennen. Door persoonlijke 
observatie zullen mensen, die 
zonder doel door de Marais 
wandelen, getrokken worden door 
bepaalde elementen in een straat 
waardoor ze deze straat verkiezen 
boven een andere. 

       Psychogeografie
is de studie van de specifieke 
effecten van de geografische 
omgeving, bewust georganiseerd of 
niet, op de emoties en het gedrag 
van individuen.

De koppeling met Dérive is sterk 
aanwezig omdat psychogeografie 
de reden is van een bepaalde 
beslissing, bijvoorbeeld wanneer 
tijdens een wandeling zonder doel 
door de Marais men zich aan de 
hand van psychogeografie laat 
leiden door de buurt. 

       Affordance
is wat een bepaalde ruimte of 
element biedt in termen van 
mogelijke gebruik. Namelijk een 
tafel is van een bepaalde grootte 
en bestaat uit een bepaalde 
configuratie van elementen. Een 
tafel bied echter te mogelijkheid tot 
het zitten aan, zitten op of zelfs het 
fungeren als een barrière tussen jou 

Het vooronderzoek gedaan in M3 
laat zien dat elke plek geanalyseerd 
kan worden aan de hand van 
filosofische concepten die het 
mogelijk maken elementen te 
herkennen en te benoemen. Elke 
ruimte bezit alle concepten die in 
het voor onderzoek uitgebreid zijn 
uitgelegd. Elke plek heeft echter 
een eigen karakter en daardoor zijn 
bepaalde concepten nadrukkelijker 
aanwezig dan andere. 

Rue de Bretagne kan ook getoetst 
worden aan de hand van deze 
analyse om de werking en het 
gebruik van de plek beter te 
kunnen begrijpen. Enkele begrippen 
waarmee Rue de Bretagne 
uitgelegd kan worden zijn in 
de foto op de volgende pagina 
aangewezen met symbolen die 
vervolgens zijn uitgelegd met een 
korte beschrijving van de betekenis 
en toepassing in de Marais 
waardoor de plek beter te begrijpen 
wordt

       Dérive 
[letterlijk: ‘drift’] is een techniek van 
snelle passage door uiteenlopende 
sferen, waarbij speels-constructief 
gedrag en het bewustzijn van 
psychogeografische effecten een 
rol speelt.

Locatie eN concepten
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lopen gebruiken de straat dan 
ook als een niet-geregelde ruimte 
omdat deze niet voor voetgangers 
ingericht is. 

    Reteritorialisatie
De aanpassing van een gebied 
of functie na een proces van 
deterritorialisatie.

De personen die op straat met 
elkaar staan te praten hebben 
een reteretorialisatie doorgemaakt 
omdat ze de plek waar ze staan 
hebben ingenomen als plek. 
De geparkeerde auto’s zijn ook 
gereteritorialiseerd omdat ze 
zich inpassen in de plek na het 
benaderen van de parkeerplek. 

    Flight lines
Een gedachte die twee termen of 
plaatsen verbindt, misschien door 
vereniging, of door middel van 
afleiding of via dromen of de wens 
om te ontsnappen. Op deze manier 
zou men kunnen denken over 
een Caribisch eiland tijdens het 
wandelen in de regen. 

De twee personen die met elkaar 
staan te praten zagen elkaar en 
een gedachte van beide leidde ze 
naar elkaar toe om een praatje te 
maken. 

Fig 2.4 - Concepten in Rue de Bretagne
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Theatraliteit is duidelijk aanwezig 
in de Marais en is een belangrijk 
element vanwege de vele winkeltjes 
en ateliers die aanwezig zijn in de 
buurt die hun objecten naar buiten 
willen brengen door middel van 
etaleren. 

Op de functie kaart is te zien 
dat de meeste gebouwen deze 
functie vervullen in de plint van de 
gebouwen. De plint van the Marais 
is daardoor anders te benaderen 
dan de bebouwing boven de plint 
die voornamelijk woningen betreft. 
Theatraliteit speelt zich ook af 
tussen verschillende gebruikers van 
de straat. Mensen op het terras 
fungeren als decor voor de mensen 
die passeren en vise versa. Deze 
theatraliteit wekt een bepaalde 
interactie tussen mensen op 
waardoor levendigheid in een buurt 
ontstaat. 

Een sterk aanwezig concept is 
‘plek’ omdat er vele winkeltjes, 
terrasjes en plekjes aanwezig zijn 

Winkels
Café

Restaurant

waar mensen elkaar ontmoeten 
waardoor die plekjes een betekenis 
voor die gebruikers hebben 
gekregen en daardoor als “plek” 
bestempelt kunnen worden voor die 
mensen. Wanneer zulke “plekken” 
ontstaan of aanwezig zijn in een 
gebied ontstaat er levendigheid 
waardoor een buurt vaak als 
aantrekkelijk wordt ervaren. 

Een ander concept dat duidelijk 
aanwezig is, is  heterotopie. De plint 
van de straat bestaat uit winkeltjes 
die een open karakter bezitten met 
grote ramen en uithangborden en 
daardoor toegankelijk zijn voor 
iedereen die daar gebruik van wilt 
maken. De bebouwing boven de 
plint, bestaande uit voornamelijk 
woningen, heeft een meer gesloten 
karakter met kleinere ramen en 
vaak gesloten luiken waardoor een 
zogenaamde selecterend karakter 
kan worden toegewezen. De 
woningen kunnen daarom worden 
gekarakteriseerd als heterotopie. 

Fig 2.5 - Functiekaart Rue de Bretagne



35

Hôpital du

Saint-Esprit

cimetière 

St Nicolas

Les 

Blancs-Manteaux

Hôtel

de

Ville

St Jean

en Grève

St Gervais

St Martin

des Champs

St Nicolas

des Champs Le Temple

Hôtel

de Mancy

Hôtel de

Boissy

Saint

Paul

Ursulines de

 Ste Avoye

Les Célestins

Ste Croix de

la Bretonnerie

Les Billettes

St Julien des

Ménétriers

H. de Marle

H. de Donon

Hôtel

Carnavalet

Hôtel

d’Angoulême

H. de Savourny

hôpital 

des Enfants-Rouges

Hôtel de

Guise

Hôtel de 

Sens

Couvent 

de l’Ave Maria

Le Petit

 Arsenal

Le petit 

St Antoine

H. d’Alméras

Mont 

de Piété

cimetière

 St Jean

Hôtel de

 Montmorency

Hôtel Neuf de 

Montmorency

Tribunal des 

Juges Consuls

Ste Catherine

du Val des écoliers

Hôtel de 

Sandreville

Hôtel 

Zamet

Hôtel 

Lefebvre

H. des  Barres

Hôtel des Evêques

de Châlons

Hôpital 

de Braque

Hôtel de

Cossé

Hôtel du 

Porc-Epic

Maison des

Jésuites

Hôtel de

Chaalis

Hôtel des

Evêques de Troyes

Hôtel de

Lorraine

Hôtel du 

Roi de Sicile

H. Hérouet

H. de Montmorency

-Damville

H. de l’abbaye

de Maubuisson

Hôtel de

Jouy

ILE NOTRE-DAME

r

e

 

u

 

e

 

 

 

 

d

 

u

 

 

 

T

 

 

m

 

p

 

l

 

e

r

 

u

e

 

 

 

S

a

 

i

n

 

 

 

 

 

 

a

 

r

 

t

i

 

n

 

 

 

 

 

t

 

M

 

 

u

 

 

 

v

 

i

e

 

l

 

l

 

 

 

u

 

T

 

e

p

 

l

 

e

r

 

e

 

 

i

e

 

 

d

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

t

 

 

n

 

r

 

u

 

e

 

S

 

a

 

i

 

n

 

 

 

 

A

 

t

o

 

i

 

n

 

e

 

u

 

r

 

u

 

e

 

 

 

 

 

S

 

a

 

i

 

n

 

t

 

 

 

 

 

P

 

a

l

r

 

u

 

e

 

 

 

d

 

u

 

 

 

 

C

 

 

a

u

 

 

e

 

 

 

(

 

d

 

 

 

 

 

 

 

r

 

c

 

h

 

i

 

v

 

 

s

 

)

 

h

 

m

 

 

e

s

A

e

e

 

 

i

 

 

 

 

t

 

e

r u

 

  

 

S

 a

 

 n

t

 

 

A

 n

 

 o

 i

n

 

Hôtel des

Tournelles

Hôtel de 

Joyeuse

Hôtel de 

l’Hermitage

Hôtel d’O

Prison 

Saint-Eloi

H. de Champrond

Hôtel

de Châtillon

Hôtel Bandini

porte 

du temple

marais du Temple

porte 

St Antoine

grand bastion

 de la porte St Antoine

La BastilleLa Bastille

J

o

 

u

 

y

 

 

 

 

 

d

e

r

 

u

 

e

 

 

u

 

 

i

 

q

 

 

a

 

i

 

 

 

S

 

a

 

 

n

t

 

 

 

 

 

P

 

a

 

u

 

l

 

 

l

 

q

 

u

 

a

 

i

 

 

 

 

 

d

 

e

 

 

 

a

 

 

 

 

G

 

r

 

è

v

 

e

r

 

e

 

 

 

e

 

 

 

a

 

 

 

V

 

e

 

 

r

 

i

e

 

u

 

 

d

 

 

l

 

 

r

 

r

 

e

 

r

u

 

e

 

 

 

d

 

u

 

 

 

r

o

 

i

 

 

 

 

d

 

 

 

S

 

 

c

 

i

 

 

e

 

 

 

 

e

 

 

i

l

r

 

 

d

 

 

T

e

 

 

 

l

 

 

u

 

e

 

 

 

u

 

 

m

p

e

e

o

 

n

 

n

 

 

r

 

i

 

e

r

e

 

 

r

 

d

e

 

 

u

 

 

 

 

S

 

t

e

 

 

 

C

 

 

o

 

i

 

x

 

 

 

 

 

l

 

a

 

 

 

 

 

B

 

r

 

 

t

 

e

 

 

i

r

 

u

 

e

 

 

 

 

d

 

u

 

 

 

 

 

 

P

 

e

 

t

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

M

 

u

 

s

 

c

r

u

 

e

 

 

 

e

 

 

 

 

 

d

s

 

c

F

 

r

 

a

 

n

 

 

s

 

 

 

 

B

 

o

 

u

 

r

 

g

 

e

 

o

 

i

 

s

 

 

 

 

 

s

 

Q

 

s

r

u

e

 

 

d

e

 

 

 

 

u

 

a

 

t

 

r

 

e

 

 

 

 

F

 

i

 

l

 

marais du Temple

1600

200 m100 m0

N

Michel  Huard

2011

Gedurende de eeuw van 1850 
tot het midden van de 20e eeuw 
verdichte de stadstructuur van 
de Marais met het gevolg dat 
oude hotels werden verhoogd, 
overbezetting ontstond van de 
pleinen en hoven en het interieur 
van bestaande bebouwing werd 
veranderd. Deze overbevolking had 
als gevolg dat er begin 20e eeuw 
leefomstandigheden ontstonden die 
slecht waren voor de gezondheid 
van de bewoners van de Marais. 
(Chadych, D. 2010)
Rond 1950 waren er plannen 
gemaakt om van de Marais weer 
een aantrekkelijke buurt te maken 
die het ooit was. Aan de hand 
van sloop en nieuwbouw zou de 
buurt weer een nieuw en gezond 
leefklimaat krijgen zodat het weer 
een aantrekkelijk stukje stad zou 
worden om in te wonen en te 
verblijven. Malraux besloot echter 
in 1962 een wet in te voeren ter 
bescherming van de Marais. De 
wet beschreef de reconstructie en 

renovatie van de buurt zodat de 
historie bewaard zou blijven. Helaas 
zijn enkele historische gebouwen 
en plekken gedurende de periode 
voor de wet  Malraux gesloopt. 
Desondanks zijn er vele historische 
juwelen bewaard gebleven die door 
de jaren heen zijn gerenoveerd om 
de historische waarde nieuw leven 
in te blazen. 

Gedurende de 19e eeuw, mede 
dankzij de renovatie van de buurt, 
werd de Marais een charmante 
plek in Parijs, onder andere door 
het vestigen van muzikanten en 
entrepreneurs.  

De Marais heeft een grote 
transformatie doorgemaakt door de 
jaren heen en is nu een moderne 
hippe buurt met karakteristieke 
oude bebouwing met vaak 
moderne interieurs, wat een goede 
mix tussen oud en nieuw vormt. 

Nadat de koning, die eerst in het 
Louvre woonde, besloot om Hotel 
Saint-Pol te laten bouwen als 
nieuw woonplek begon de Marais 
ontzettend snel te groeien. In die 
tijd liet Henri de IV Place Royale 
bouwen dat nu bekend staat als het 
karakteristieke Place de Vosges.

Enkele decenia later, rond de 
17e eeuw, werd Versailles een 
aantrekkelijkere plek om te wonen 
voor de edellieden waardoor ze de 
Marais verlieten en hun hotels aan 
de bourgeois verkochten. Door 
deze leegloop van de edellieden 
werd de Marais minder aantrekkelijk 
dan voorheen, zeker gedurende de 
Franse Revolutie. (La Révolution et 
l’Empire, 2002)

De letterlijke vertaling van de Marais 
is moeras. Het derde en vierde 
arrondissement van Parijs heeft 
deze naam gekregen om het feit 
dat de Marais ooit een moerasland 
was met niks anders dan modder 
en water. In die tijd waren er geen 
tekenen dat het moerasland ooit 
zou transformeren in een van de 
levendigste plekken van Parijs. 

In de 12e eeuw vestigde zich de 
eerste religieuze instelling in het 
moeras en begon het land droog 
te leggen voor het bouwen van 
religieuze gebouwen. De joodse 
gemeenschap volgde dit voorbeeld 
op en begon zich te vestigen in de 
Marais. 

Geschiedenis van 
de Marais

Fig 2.6 - Marais  1450 Fig 2.7 - Marais  1600 Fig 2.8 - Marais  1650 Fig 2.9 - Marais  1790 Fig 2.10 - Marais  2010
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Onderzoek naar de exacte locatie 
wijst uit naar een markt die verstopt 
gelegen is tussen de bebouwing. 
De overdekte markt is vaste markt, 
genaamd Marché des Enfants 
Rouges, die een rijke historie kent. 
Marché des Enfants Rouges is de 
oudste overdekte markt van Parijs 
gelegen op Rue de Bretagne 39 in 
de Marais. De markt is opgericht in 
de vroege 1600 en is tot op de dag 
van vandaag een markt met veel 
activiteit.

De vertaling van Marché des 
Enfants Rouges is “Markt van de 
rode kinderen” en refereert naar de 
weeskinderen uit een nabijgelegen 
weeshuis die in het rood gekleed 
waren. Rood was destijds de kleur 
van liefdadigheid. (Une palette de 
couleurs à deus pas de la rue de 
Bretagne, 2008)

Vandaag de dag zijn er nog steeds 
marktkramen te vinden die vers 
fruit, groenten, bloemen en brood 
verkopen en enkele eettentjes 
die verschillende specialiteiten 
aanbieden uit verschillende 

culturen.
De  markt is heden ten dagen 
een bekende plek voor toeristen 
en een vertrouwde plek voor de 
bewoners van de Marais. De 
markt is niet direct zichtbaar vanaf 
de straat. De markt is namelijk 
gelegen, en daardoor als het ware 
verstopt, tussen de bebouwing. 
Vanaf Rue de Bretagne is de markt 
afgeschermd door lage bebouwing 
waarin een boekwinkel is gevestigd. 
De poorten naast dit gebouw 
verklappen de aanwezigheid van de 
markt.  

Geschiedenis van de 
locatie – Marche 
des Enfants Rouges

Fig 2.11 - Rue de Bretagne met links de locatie

Fig 2.12 - Ansicht kaart Rue de Bretagne, links de locatie

Fig 2.13 - Ingang van Marché des Enfants Rouges
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enkele problemen met zich 
mee waar rekening mee moet 
worden gehouden gedurende het 
ontwerpproces. Rekening houdend 
met de bestaande functies en 
omgeving zal de opgave van het 
ontwerpen van een nieuw gebouw 
verschillende facetten met zich 
mee brengen zoals herbestemmen, 
behoud en interactie van nieuwbouw 
in een bestaand dichtbebouwd 
gebied.   

nieuw gebouw fungeren waardoor 
de theatraliteit tussen verschillende 
functies vergroot wordt omdat er 
meerdere functies aanwezig zijn op 
de plek. 

Het gebouw dat nu dienst 
doet als boekwinkel is een 
onopvallend gebouw in de straat 
vanwege de geringe hoogte. Het 
gebouw verstopt als het ware de 
achterliggende markt waardoor de 
markt een karakter bezit dat het 
verstopt is om de waarde ervan te 
beschermen. Het gebouw maakt 
geen deel uit van de markt in z’n 
functie maar kan wel gezien worden 
als onderdeel van de markt omdat 
het de markt afschermt van de 
straat. 

De eerste gedachte was, zonder de 
historische waarde van de plek te 
weten, om de markt en het gebouw 
voor de markt te verwijderen zodat 
een mooie open plek ontstond voor 
een nieuw gebouw. De historische 
waarde van de plek is echter van 
een dergelijke waarde dat deze niet 
zomaar aangetast kan worden. De 
markt en het gebouw zullen daarom 
behouden blijven en als verrijking 
voor de plek kunnen fungeren om 
de plek op te waarderen. 

Het behoud van een deel van 
de omgeving brengt echter 

Het ontwerpen van een nieuw 
gebouw in een bestaande 
stadstructuur brengt problemen 
met zich mee waar rekening mee 
moet worden gehouden gedurende 
het ontwerpproces. Iedere locatie 
kent zijn eigen problemen en 
moeilijkheden die voorafgaand aan 
het ontwerpproces duidelijk moeten 
worden beschreven zodat deze 
gebruikt kunnen worden om het 
integratie van een nieuw gebouw 
in een bestaande stadstructuur als 
verrijking te laten fungeren. 

Kijkend naar Rue de Bretagne en 
de exacte locatie is te zien dat 
enkele elementen een belangrijke 
rol spelen waar rekening mee 
moet worden gehouden. De 
historische waarde van Marché 
des Enfants Rouges is een element 
dat zwaar telt in het bepalen 
van ontwerpuitgangspunten. 
Daarnaast is de waarde van de 
functie als markt heden ten dagen 
enorm belangrijk voor de buurt 
vanwege de mix van culturen en 
ontmoetingsplek.  

Door de markt te verwijderen 
zal de plek als geheel in waarde 
verminderen doordat een bron 
van levendigheid zal verdwijnen. 
Door de markt te integreren in het 
ontwerp van een nieuw gebouw zal 
de markt als een verrijking voor het 

locatie problemen

Fig 2.14 - Eerste gedachte: slopen van de bestaande bebouwing



in de Marais was omdat ze op 
de vlucht waren en Frankrijk het 
eerste Europese land was dat 
Joden als burgers accepteerde 
met burgerrechten. Gegroepeerd 
met hetzelfde achtergrond verhaal 
vonden ze een plek in de Marais 
vanwege de goedkope huisvesting. 
De gentrificatie heeft een groot deel 
van de gevestigde joden verbannen 
uit de buurt omdat ze het niet 
meer konden veroorloven in de 
gerenoveerde gebouwen te wonen 
vanwege de gestegen prijzen.

Een belangrijk moment van 
de gentrificatie van de buurt 
ontstond toen Hotel Salé volledig 
gerenoveerd werd van een 
bouwvallige herenhuis tot het 
Picasso Museum, dat zijn deuren 
opende midden 1970s. 

De burgemeester van het vierde 
arrondissement, Dominique 
Bertinotti, had voor de Marais 
enkele stedenbouwkunde 
plannen bedacht om een aantal 
straten te asfalteren om ze 
gebruiksvriendelijker te maken en 
meer van deze tijd te laten zijn. Dit 
besluit viel niet in goede aarde bij 
de bewoners en winkelhouders 
in de Marais. Ze waren bang  dat 
het “oude Parijs” verloren zou 
gaan. Rue des Rosier bijvoorbeeld 
is een mooie karakteristieke 
voetgangersstraat met excentrieke 
winkeltjes. De kwaliteiten van de 
buurt worden in dergelijke straten 
en materialisatie uitgedrukt wat de 
karakteristieke uitstraling vormt. 
(PARISMARAIS, 2013) 
De laatste paar jaar is de buurt 

“
”winkels zijn vervangen door nieuwe 

trendy winkels. Gentrificatie verbant 
daardoor als het ware verschillende 
culturen uit de buurt. 

Wat is de oorzaak van deze 
verandering in de Marais en is het 
effect omkeerbaar?
De grootste verandering die door 
is gevoerd in de Marais komt op 
naam van Andre Malraux in 1962, 
destijds minister van cultuur. Er 
waren plannen gemaakt om het 
“arme” gedeelte van Parijs te 
slopen voor nieuwbouw. Malraux 
keerde zich echter tegen deze 
plannen om de historische waarde 
van de Marais te bewaren. Hij 
stelde voor om de vervallen 17e 
eeuwse gebouwen te renoveren 
die bewoond werden door de 
arme, lagere klasse en de joodse 
gemeenschap. (PARISMARAIS, 
2013) De reden van het grote 
aantal joden dat gevestigd was 

De laatste vijftig jaar heeft de 
Marais een grote metamorfose 
ondergaan door de gentrificatie die 
voornamelijk de laatste decennia 
van invloed is geweest op de 
Marais. Gentrificatie is een term die 
gebruikt wordt om de opwaardering 
van een buurt op sociaal, cultureel 
en economisch gebied aan te 
duiden. De herwaardering van 
een stadsdeel gaat gepaard met 
een stijging van de prijzen voor 
onroerend goed. (William Collins 
Sons & Co, Gentrification, 2012) 

Dit heeft tot gevolg dat gevestigde 
gezinnen en kleine bedrijven 
vanwege de opwaardering de 
huurprijzen niet meer kunnen 
betalen en genoodzaakt zijn 
de buurt te verlaten. De laatste 
decennia zijn dan ook vele 
karakteristieke winkels als joodse 
bakkers en delicatessenzaken, 
koosjer slagers, etc. verdwenen 
uit de Marais. Deze karakteristieke 

Gentrificatie en de 
Marais

“Things aren’t what they used to be.” It’s a common 
lament these days as people stroll down the historic 
rue des Rosiers, the heart of the Jewish quarter 
known as the “Pletzl” in the Marais.
(bonjourparis)

Fig 2.15 - Authentieke winkel gevels krijgen een vernieuwd uiterlijk
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door gentrificatie snel veranderd. 
De huur van winkelpanden zijn 
enorm gestegen waardoor vele 
oude familie bedrijfjes en ateliers 
genoodzaakt waren de Marais te 
verlaten. De buurt heeft een meer 
internationaal uiterlijk gekregen 
door onder andere de mode- en 
kunstwereld, die intrek hebben 
genomen in de Marais. 

Ondanks de grote verandering 
zijn de karakteristieke elementen 
in de buurt behouden gebleven 
en gerenoveerd om de historische 
waarde niet verloren te laten gaan. 
(Straatwijs. Haut-Marais, 2008)  

Bouwen om de gentrificatie 
proberen te stoppen of om het te 

stimuleren?

Enkele politieke partijen in 
de Marais zijn hard bezig om 
gentrificatie af te remmen in de 
marais om het verdwijnen van 
verschillende culturen in de buurt 
te voorkomen. Gentrificatie is 
echter een langdurig proces dat 
niet zomaar te stoppen is. Dit 
proces zal voorlopig voortduren 
zonder dat daar grote invloeden op 
kunnen worden uitgeoefend. Een 
gebouw met een bepaalde functie 
zal geen invloed hebben op het 
lopende proces van gentrificatie. 
Het nieuwe gebouw en functie 
zal daardoor, op basis van de 
verandering, gebaseerd worden 
op het hipper worden van de buurt 
om aan te sluiten op de behoeft 
van de Marais. Het gentrificatie 
proces wordt daardoor als het ware 
gestimuleerd door functie en een 
gebouw te ontwerpen gericht op 
het moderner worden van de buurt. 

Fig 2.16 - Gentrificatie voornamelijk in het centrum van Parijs
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Het proces van gentrificatie heeft 
een doelgroep naar de Marais 
getrokken met voornamelijk 
moderne gedachten. De hippe bars 
en restaurants, verfijnde mode- en 
woonartikelen boetieks en kunst 
galerijen die de laatste jaren zijn 
ontstaan kunnen worden gezien 
als moderne functies. Om aan te 
sluiten op de moderne gedachte die 
gegroeid is gedurende de jaren in 
de Marais moet het nieuw gebouw 
een moderne functie huisvesten 
die de verandering als het ware 

stimuleert en mee kan groeien. 
Een academie voor de uitvoerende 
kunsten is een functie die daarop 
aansluit en daardoor als functie 
eenvoudig geïntegreerd kan worden 
in de Marais. Een academie voor de 
uitvoerende kunsten kan bijdragen 
aan de reeds aanwezige theatraliteit 
in de buurt en de plek opwaarderen. 

FUNCTIE
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“
”

Bouwen is bij definitie nieuw. Het 
oude kan gezien worden als de 
gebouwde bestaande omgeving. 
Bouwen is altijd een daad die het 
oude verandert. 
(MSR, 2014)

De bestaande omgeving 
veranderen door er een nieuw 
gebouw neer te zetten wekt een 
relatie tussen oud en nieuw op. 
Deze relatie kan op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd. 
De interactie tussen oud en nieuw 
kan ontworpen worden met de 
bedoeling uiterste op te zoeken 
door het contrast tussen stijlen 
te vergroten. Het nieuwe gebouw 
kan ook zo worden ontworpen 
dat er spanning ontstaat tussen 
oud en nieuw doordat ze elkaar 
afstoten maar toch gelijkenissen 
vertonen. De architect kan het 
gebouw ook zo vormgeven dat het 
geheel aansluit op de bestaande 

architectuur zodat een subtiel 
verschil aanwezig is tussen oud 
en nieuw. De architect moet 
dus een standpunt innemen bij 
het ontwerpen van een nieuw 
gebouw in de bestaande oude 
stad omdat er geen gedefinieerde 
regels of filosofieën bestaan 
voor deze ontwerpopgave. De 
ontwerpuitgangspunten zullen 
bepalen of de oude ruimte zal 
worden verlengt of dat het nieuwe 
gebouw een bepaalde relatie 

Een goed voorbeeld van een mix 
van  moderne architectuur met het 
klassieke Parijs is het ministerie 
van cultuur en communicatie. Het 
gebouw is een negentiende eeuws 
klassiek gebouw  met een moderne 
uitbreiding met een duidelijke relatie 
tussen het oud en nieuw. De gevel 
van de uitbreiding is gedeeltelijk 
doorgezet voor de gevel van het 
bestaande gebouw, die als een 
tweede transparante huid de 
identiteit van het klassieke Parijs 
laat zien en tevens de moderne 
architectuur tot uitdrukking brengt. 

aangaat met het bestaande. 

Enkele moderne gebouwen die 
geïntegreerd zijn in het klassieke 
Parijs zullen worden bekeken om 
uiteindelijk een standpunt in te 
kunnen nemen over hoe te bouwen 
in Parijs.  

De gevel bestaat uit een metallic 
frame werk die een abstractie 
vormt van een schilderij uit de 
Renaissance. Dit “doek” is zowel 
om de bestaande gevel als om het 
nieuwe gebouw gevouwen om een 
eenheid te vormen. Tijdens een 
grijze dag verdwijnt het scherm in 
de lucht en op een zonnige dag 
licht de gevel op. 

Veel grote steden over de gehele 
wereld zijn interessant vanwege 
hun moderne architectuur. Parijs, 
daarentegen, wordt gewaardeerd 
doordat de stad hier aan probeert 
te ontsnappen. Parijs is een stad 
met vele historische architecturale 
monumenten als het Louvre, Hôtel 
de Ville, de Notre Dame en de 
Eifeltoren die tevens de grootste 
toeristische attracties vormen 
van de stad, niet de moderne 
architectuur. 

Desalniettemin is Parijs ook een 
stad met veel hedendaagse 
moderne architectuur. De 
architecten die tegenwoordig een 
gebouw mogen ontwerpen in het 
karakteristieke Parijs zoeken vaak 
het contrast op met de omgeving, 
misschien omdat inpassing en 
aansluiting op de bestaande 
historische architectuur een 
moeilijke opgave is.  

Bouwen in het oude 
parijs

Ministerie van cultuur 

en communicatie 

Francis SolerFig 3.1



van de hoven van het gebouw is 
ontworpen door Rudy Ricciotti 
en Mario Bellini zoekt tevens het 
contrast op tussen oud en nieuw. 
Deze uitbreiding van het Louvre 
is een expositie ruimte onder 
een golvend dak in het midden 
van het neoclassistische Visconti 
hof. De combinatie van nieuw 
en oud, vorm en materiaal is op 
dusdanige manier ontworpen 
zodat het respect uitspreekt jegens 
het omliggende neoclassistische 
gebouw.

reinterpreteert. (Lomholt, I, 2014) 
De doorlopende lijnen in de gevels 
van de Hausmann bebouwing is 
geïmplementeerd in de gevel van 
het hotel waardoor het hotel geheel 
past in zijn klassieke omgeving.  

De ontwerp uitgangspunten die 
Christian de Portzamparc beschrijft 
zijn uiteraard te bediscussiëren 
aangezien de architectuurstijlen ver 
uit elkaar liggen. 

Renzo Piano: “The art of inserting 

a building into a historical city 

block means engaging in an open, 

physical dialogue with those 

already there. Building onto an 

extant structure also presents an 

opportunity for a more widespread 

renovation project, a reclaiming 

of space”. De architect probeert 
dus rekening te houden met de 
omgeving maar toch een ruimte 
op te eisen in de bestaande 
omgeving waardoor respect voor 
de omgeving wordt uitgedragen en 
toch brutaliteit getoond.

interieur van het hotel. De originele 
gevelopeningen zijn daarom 
dichtgemaakt en nieuwe gaten 
zijn geponst in de gevel daar waar 
het interieur openingen wenst. De 
klassieke vormentaal gecombineerd 
met het ruwe grijze beton en de 
strakke raamopeningen creëren 
een modern uiterlijk van het 
gebouw. De architect heeft in het 
ontwerp van het Palace Fouquet’s 
Barriere rekening gehouden met de 
omgeving door de vormentaal over 
te nemen. Het materiaalgebruik 
is echter een contrast met de 

Het Louvre is een wel bekend 
gebouw waar moderne architectuur 
wordt gecombineerd met het 
klassieke Parijs. De grote glazen 
piramide met de waterpartijen is op 
dusdanige manier ontworpen dat 
het de kwaliteiten van het klassieke 
Louvre naar voren brengt. De 
twee uiterste stijlen laten de beste 
kwaliteiten van ieder naar voren 
komen zonder dat ze kwaliteiten 
van elkaar onderdrukken. 
De nieuwe Islamitische kunst 
vleugel van het Louvre die in een 

Architect Christian de Portzamparc 
heeft het hotel ontworpen daar 
waar in het klassieke Parijs het 
oude Empire Theater heeft gestaan. 
Het gebouw creëert een landmark 
in het de typische Parijse straat. De 
golvende glazen gevel creëert een 
sterk contrast tussen de monotone 
omgeving en het hotel. De 
Portzamparc beweert dat de gevel 
op dusdanige manier is ontworpen 
dat deze past in het oude Parijs 
omdat hij de “ontwerpregels” 
van het Hausmann model 

Midden in een bouwblok in het 19e 
eeuwse Parijs heeft Renzo Piano 
een gebouw ontworpen dat als 
een organisme het bouwblok lijkt 
in te kruipen. Het gebouw vormt 
het nieuwe hoofdkwartier van de 
Foundation Jérôme Seydoux-
Pathé. Volgens de architect is 
met respect omgegaan met de 
omgeving door afstand te nemen 
van de omliggende bebouwing om 
het behoud van lichtinval en zicht 
te bewaren voor de bestaande 
bebouwing. 

Gelegen aan de Champs Elysees 
heeft Edouard Francois het 
hotel Palace Fouquet’s Barriere 
ontworpen als een verlenging 
van een bestaand klassiek 
Parijs gebouw. De gevel is in 
de vormentaal een kopie van 
een Hausmann gevel zoals 
we die kennen uit Parijs. Deze 
Hausmann gevel is gemaakt van 
geprefabriceerde beton elementen. 

De originele gevel openingen in 
het Hausmann model voldoen 
echter niet aan de criteria voor het 

Het Louvre Hotel Renaissance 

Paris Wagram

Pathé Foundation 

Renzo Piano
Palace Fouqet’s 

Barriere

Fig 3.2/3

Fig 3.4

Fig 3.5

Fig 3.6
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heeft geen vaste bouwhoogte en 
de ritmes van de openingen van 
naastliggende gebouwen sluiten 
nauwelijks op elkaar aan. Een 
belangrijk zichtbaar element in de 
gehele stad zijn de balkonhekjes. 
Alle gevels in de Marais bezitten 

ook deze karakteristieke balkon 
hekjes, echter zijn er geen vaste 
ritmes te herkennen in stijl. Het 
ene gebouw kent klassieke hekjes 
terwijl het naastgelegen gebouw 
een modernere vormentaal kan 
hebben. 

het contrast op hebben gezocht 
om het karakteristieke Parijs te 
vermijden. Wanneer dit het geval 
is wordt er te weinig rekening 
gehouden met de rijke historie van 
Parijs. Van de ander kant bekeken 
zoeken de gebouwen wel een 
duidelijk conflict op met de oude 
omgeving waardoor beide stijlen 
elkaar versterken en daardoor de 
kwaliteiten van zowel het oude 
Parijs als het nieuwe gebouw 
worden benadrukt. 

bestaande omgeving met het 
grijze ruwe beton en de grote 
gevelopeningen die willekeurig door 
de gevel lijken geponst. 

Verschillende architecten zoeken 
dus voornamelijk het contrast 
met de bestaande klassieke 
omgeving. Is dit om het klassieke 
Parijs te respecteren of is dit juist 
een ontkenning omdat de opgave 
van het ontwerpen van een nieuw 
gebouw in het klassieke Parijs 
ontzettend lastig is? Het lijkt er 
sterk op dat de architecten juist 

De Marais is een buurt waar 
theatraliteit een belangrijke rol 
speelt. De winkeltjes en studio’s 
gelegen aan de straat etaleren 
met karakteristieke etalages en 
gevels. Omdat het etaleren zich 
op de begane grond afspeelt 
hebben de gebouwen vanaf de 
eerste verdieping een geheel ander 
karakter. De winkels en studio’s 
bezitten een theatraal karakter 
terwijl voornamelijk de woningen, 
vanaf de eerste verdieping, een 
heterotoop vormen. In de gevels 

ontstaat daardoor een tweedeling 
die verschillende uiterlijkheden 
vertoont. 

De karakteristieke winkelgevels 
bestaan uit grote ramen die 
grotendeels omlijst zijn door een 
sierlijst die voornamelijk in hout 
is uitgevoerd. Vanaf de eerste 
verdieping is een ritme van ramen 
te zien die de rest van het gebouw 
vormen. De gebouw stijl is echter 
geheel anders dan bijvoorbeeld het 
model van Hausmann. De Marais 

Gevel studie Le 
Marais – Rue de 
Bretagne

Fig 3.7 - Verschil in bouwstijl en bouwhoogte

Fig 3.8 - Verschil in hekwerk en gevelafwerking

Fig 3.9 - Gedifferentiëerde bouwhoogte  directe omgeving
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straatzijde aan, aan de vormentaal 
van de omgeving omdat vrijwel alle 
gebouwen een schuin dak hebben. 
De gebouwhoogte is echter vrij 
goed zichtbaar van afstand en 
daardoor valt het volume op in de 
omgeving. 

De vraag is echter welk karakter 
het nieuwe gebouw en functie 
moet uitdragen in de omgeving. 
Misschien moet het gebouw en 
functie opvallen in zowel vormentaal 
en gebouwhoogte om een 
ander karakter te tonen dan de 
omliggende bebouwing waarmee 
de omgeving eveneens meer opvalt 
tegenover een andere stijl. 

Gebouwmaterialen
Het grotendeel van de gevel 
van de gebouwen in Parijs zijn 
uitgevoerd in het karakteristieke 
kalkzandsteen, genaamd ‘Paris 
stone’. Het kalkzandsteen is 
voornamelijk afkomstig uit het 
nabijgelegen Oise, 40 km ten 
noorden van Parijs en wordt 

daarom de lokale steen genoemd. 
De gebouwen in de Marais zijn ook 
vervaardigd uit deze lokale steen 
die een bepaalt karakter aan de 
gebouwen geeft. Echter zijn tijdens 
de renovatie van de Marais vele 
gebouwen gepleisterd of geverfd 
waardoor het karakteristieke 
uiterlijk is vervaagd. Ondanks 
de verandering heeft de buurt 
esthetische kwaliteiten terug 
gekregen die de Marais heeft 
gemaakt wat het nu is met grote 
differentiatie. 

Gebouw hoogte
De differentiatie van de 
gebouwhoogte in de Marais 
is duidelijk zichtbaar en kan 
verklaard worden aan de hand 
van de ontstaansgeschiedenis 
en ontwikkeling van de buurt. 
Gedurende de ontwikkeling van 
de Marais bestonden er geen 
vaste regels voor de gebouwstijl 
en gebouwhoogte waardoor een 
gedifferentieerd uiterlijk van de 
buurt ontstond. De plannen van 
Malraux hebben dit karakteristieke 
uiterlijk van de buurt behouden 
door de gehele buurt te renoveren 
waardoor een stukje geschiedenis 
bewaard is gebleven. 

De differentiatie van de 
gebouwhoogte in de gehele buurt 
creëert het karakteristieke beeld 
van de Marais. 

Model studie
De sterk gedifferentieerde 
gebouwhoogte en de smalle, 
voornamelijk gekromde, straten 

zorgen ervoor dat gebouwen in 
de straat nooit van grote afstand 
zichtbaar zijn. De locatie van het 
gebouw ligt echter in een knik 
van de straat waardoor deze 
gedeeltelijk zichtbaar wordt van 
een afstand, afhangend van het 
ontwerp en plaatsing van het 
gebouw. Wanneer het gebouw 
dezelfde bouwhoogte en stijl als de 
omgeving krijgt zal het in zijn geheel 
niet opvallen van afstand. Wanneer 
het gebouw in vormentaal en 
gebouwhoogte sterk verschilt van 
de omgeving zal deze wel opvallen. 

Foto 1 toont een volume dat in zijn 
geheel past in de omgeving door de 
geringe bouwhoogte en stijl. Terwijl 
het volume op de foto 2 in zijn 
vormentaal afsteekt tegenover de 
omgeving maar in gebouwhoogte 
volledig geïntegreerd is. Foto 
3 toont een volume dat zowel 
afsteekt in vormentaal als in 
gebouwhoogte en daardoor opvalt 
in de omgeving van een afstand. 
Het vierde model past zich aan de 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Fig 3.11 - Pleister en kalkzandsteen
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ArtEZ in Arnhem
ArtEZ in Arnhem is een 
kunstacademie met een aparte 
vleugel voor dans en theater 
die in 2004 is opgeleverd. De 
academie wilde alle faculteiten 
bij elkaar brengen in en rond 
het monumentale Rietveld 
schoolgebouw (1958). Het 
inpassen van een uitbreiding 
van 7000 m2 en 11 meter hoog 
was geen eenvoudige taak. De 
enige oplossing was naast het 
Rietveld gebouw. Echter heeft het 
landschap dusdanige kwaliteiten 
toebedeeld gekregen dat er geen 
gebouw mocht staan omdat het 
zicht dan zou worden belemmerd. 
De architecten besloten daarom het 
gebouw onder de grond te plaatsen 

waardoor de landschappelijke 
kwaliteiten behouden zouden 
blijven maar toch 7000 m2 aan 
programma geplaatst kon worden. 
(Biermanhenketarchitecten, 2008)

De daglichttoetreding is een 
belangrijk element in het ontwerp 
van de academie. Het dak van de 
middenruimte, die dienst doet als 
algemene ruimte, bestaat namelijk 
uit zijn geheel van glas waardoor 
er voldoende daglicht toetreding 
aanwezig is om het een goed 
functionerend gebouw te laten 
zijn. De theorielokalen, studio’s 
en kantoren zijn aan de aan de 
zijkanten van deze ruimte geplaatst 
waardoor deze nog steeds genoeg 
daglicht ontvangen.

materiaalgebruik kan verschillen 
met de directe omgeving. Uiteraard 
rekening houdend met de directe 
omgeving. De academie voor de 
kunsten kan dus verschillen in 
stijl gezien de gedifferentieerde 
stijl in de Marais. Het gebouw zal 
gezien de moderne gedachte van 
de buurt en de moderne functie 
van de academie het conflict 
aangaan met de omgeving om op 
die manier de kwaliteiten van het 
oude Marais te benadrukken. Dit 
standpunt innemende betekent dat 
respect naar de omgeving wordt 
getoond door de gebouwstijl te 
behouden zoals deze is en deze 
niet proberen te kopiëren. Door 
een modern gebouw neer te zetten 
met een andere bouwstijl wordt de 
tweedeling van de gebouwen zoals 
deze nu is doorbroken. Het etaleren 
op de plint en het heterotopisch 
karakter daarboven dat nu 
aanwezig is in het straatbeeld wordt 
doorbroken door een gebouw 
dat etaleren uitstraalt waardoor 
het karakter van de academie 
theatraliteit behelst. 

Conclusie
De inpassing van een nieuw 
gebouw in een bestaande 
stadsstructuur kan op verschillende 
manieren plaatsvinden. Tijdens 
het ontwerpproces kunnen de 
stijl en de regels van de stad over 
genomen worden en verwerkt 
worden in het ontwerp om een 
samenhangend geheel te vormen 
met de omgeving. Er kan ook een 
extreme tegenpool worden gezocht 
waardoor twee duidelijke stijlen 
zichtbaar zijn waar beide stijlen, 
ondanks het verschil in uiterlijk, 
elkaar respecteren en misschien 
juist versterken.  Het is ook mogelijk 
om een combinatie tussen de twee 
stijlen te zoeken waarin de moderne 
vormentaal wordt verwerkt in de 
regels van de oude stad waarin oud 
en nieuw elkaar aanvullen en niet 
wegdrukken. 

De Marais is een buurt met 
veel differentiatie in zowel 
gebouwhoogte als geveluitdrukking 
waardoor een nieuw gebouw 
in zowel de vormentaal als 

referenties

Fig 3.12 - Interieur ArtEZ Arnhem, Dans en Theater



59
De studio’s worden daardoor niet 
gebruikt waarvoor ze ontworpen 
zijn. Een ander probleem is dat 
minder valide mensen niet via de 
hoofdingang naar binnen kunnen 
vanwege de trappen die moeten 
worden belopen om de uitbreiding 
van ArtEZ te bereiken. De minder 
validen kunnen gebruik maken van 
de goederenlift die afdaalt naar 
de academie. Geen ideale situatie  
voor deze bezoeker dus. 

De uitbreiding van ArtEZ toont de 
gebreken bij een dans- en theater 
academie die meegenomen kunnen 
worden in het ontwerpproces. 

Kijkend naar de plattegronden van 
het gebouw is een hoofdroute te 
zien in het midden van de algemene 
ruimte met de studio’s aan beide 
zijden van deze route. De studio’s 
hebben verschillende groten zodat 
deze ingedeeld kunnen worden op 
de groepsgrote of activiteiten.

Ondanks dat het een goed 
functionerend gebouw is kent 
de academie gedurende het 
gebruik enkele gebreken waar 
tijdens het ontwerpproces geen 
rekening mee is gehouden. De 
opslag mogelijkheden zijn gering 
waardoor enkele studio’s worden 
gebruikt om spullen in op te slaan. 

Theater de Oranjerie - Roermond
Een rondleiding door het theater 
van Roermond laat zien wat de 
belangrijke elementen zijn in een 
functionerend gebouw en wat de 
zwakheden zijn waar het gebouw 
mee te kampen heeft. 
Theater de Oranjerie te Roermond 
is gebouwd in 1973 met de 
voornaamste reden dat Roermond 
destijds geen podium had voor 
uitvoeringen. In 1995 is het gehele 
theater, in opdracht van de nieuwe 
eigenaar, gerenoveerd en een 
hotel en restaurant zijn gebouwd 
om er een complex van te maken. 
(Theater hotel de Oranjerie, 
2014) Theater Hotel de Oranjerie 
is gelegen in het centrum van 
Roermond en daardoor een ideale 
locatie voor een gevarieerd publiek. 
Het theater beschikt over 794 
stoelen en aangrenzend een café 
en restaurant. 
Een rondleiding van toneelknecht 

Lars Schmitz geeft inzicht van de 
elementen die belangrijk zijn in het 
ontwerp voor zowel de mensen 
achter de schermen, de artiesten 
en de bezoekers. Het laad platform 
waar decorstukken en kleding 
naar binnen wordt gebracht is 
een belangrijk element aangezien 
het voor de mensen achter de 
schermen niet te moeilijk moet 
worden gemaakt. Het is belangrijk 
dat de vrachtwagen op een gelijk 
niveau de spullen kan uitladen 
en dat het laad platform gelijk is 
met de theatervloer zodat zware 
decorstukken gemakkelijk geplaatst 
kunnen worden. In de Oranjerie 
is de indeling niet ideaal omdat 
er tijdens de renovatie enkele 
kolommen geplaatst moesten 
worden die nu als obstakel gezien 
worden bij het laden en lossen.  
De gang naar de kleedkamers is 
destijds te klein gemaakt voor de 
maatstaven van heden ten dage. 

Fig 3.13 - Plattegrond ArtEZ
Theater
Studio
Theorieruimmte
Staff
Kleedruimte
Opslag

Fig 3.14 - Theater Hotel de Oranjerie Roermond
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moet worden gebruikt.
 
Deze backstage rondleiding heeft 
enkele elementen van het theater 
helder gemaakt waar rekening mee 
moet worden gehouden tijdens het 
ontwerp. Daarnaast zijn elementen, 
die een theater een theater maken, 
verduidelijkt die gebruikt kunnen 
worden in het ontwerpproces. 

zitplaatsen gespaard zijn. 
Een zelfde probleem is de ruimte 
waar het licht wordt geregeld. 
Om zitplaatsen te sparen is de 
lichtruimte tegen de zijwand 
geplaatst. Een gevolg hiervan is 
dat, vanuit de lichtruimte, een klein 
deel van het podium niet zichtbaar 
is en dus op gevoel het licht moet 
worden geregeld. 
De artiesten hebben een eigen 
ingang aan de achterkant van het 
theater zodat ze niet gemengd 
worden met het publiek. Deze 
ingang komt direct uit bij de gang 
van de kleedkamers die weer 
verbonden staat met het podium. 
Er zijn verschillende kleedkamers 
aanwezig die dienen voor 
individueel gebruikt als voor gehele 
groepen. De kleedkamers zijn 
verdeeld over twee verdiepingen 
wat niet ideaal is voor voorstellingen 
waar grote kostuums worden 
gebruikt omdat telkens de trap 

Een kledingkist bijvoorbeeld is op 
zijn minst 120 cm bij 60 cm die 
beschadiging kan aanbrengen 
op de wanden en kozijnen. De 
wanden moeten daarom voorzien 
zijn van een stootbord en de deuren 
moeten breed genoeg zijn om met 
een kledingkist geen schade aan te 
brengen. 

Regels conform brand eisen dat 
het theater bestaat uit verschillende 
compartimenten die afgesloten 
kunnen worden bij brand omdat 
er geen sprinklers aanwezig zijn. 
Vanwege deze eis is er een enorme 
constructie boven de podiumvloer 
gemaakt zodat dit deel kan worden 
afgesloten. 

Tevens bevindt zich boven het 
podium een enorme constructie 

waar decors en toneeldoeken 
in  kunnen worden opgehangen. 
Deze constructie bevindt zich in de 
toneeltoren die een enorme ruimte 
benodigd boven het podium. 
Een element waar destijds in het 
ontwerpproces geen rekening 
mee is gehouden is de huidige 
techniek. De digitale techniek is zo 
enorm gegroeid dat het toentertijd 
onmogelijk was om hier rekening 
mee te houden. Dit heeft tot gevolg 
dat geluidsmensen achter in de zaal 
zitten waar het geluid niet optimaal 
is. De geluidsmensen horen midden 
in de zaal te zitten waar het geluid 
het beste waarneembaar is om het 
aan te passen aan de artiest die op 
dat moment op het podium staat. 
De reden dat de geluidsmensen 
achterin zijn geplaatst is dat er 
op deze wijze tien betalende 

Fig 3.15 - Podium met brandwand

Fig 3.17 - Theaterzaal de Oranjerie

Fig 3.16 - Lichtruimte



63Het Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
(CNSAD)
Het CNSAD is een Franse drama 
academie  gericht op hoger 
onderwijs. De academie bestaat 
uit gespecialiseerd onderwijs in 
de kunst van dramatiek in een 
drie jarige opleiding. De opleiding 
ondersteunt alle theorie en 
praktische vaardigheden op het 
hoogste niveau die nodig zijn in het 
acteer vak. 

De CNSAD beschikt over twee 
eeuwen ervaring waarmee het een 
grote rol speelt in het frans theater 
en draagt daarmee bij aan de 
Franse cultuur. (CNSAD, 2014)
In de verschillende cursussen 
worden de kunst van de dramatiek 
op zowel artistiek als conceptuele 
niveau vanuit verschillende 
perspectieven benaderd. Door 
de brede educatieve benadering 
wordt het professionele werkvlak 
waar studenten terecht komen zeer 
breed. 

De drie jarige opleiding

De CNSAD neemt per jaar 
ongeveer dertig studenten aan 
voor de fulltime opleiding die hen 
klaarstoomt voor de acteerwereld. 
De opbouw van de opleiding 
is op dusdanige manier in 
elkaar gestoken dat elk jaar de 
opgedane kennis wordt uitgebreid 
uiteenlopend van theorie tot praktijk 
en technische vaardigheden tot 
creatieve expressie. 

Steven Holl Glasgow 
School of Art
Steven Holl is een architect die 
vaak ontwerpt met licht waarmee 
op vaak een bijzondere wijze licht 
het gebouw in wordt gebracht. 
Bij de Glasgow school of Art zijn 
licht schachten gecreëerd die 
volledig wit zijn gemaakt om via 
weerkaatsing van het licht de 
diepere ruimten in het gebouw te 
voorzien van daglicht.
De ontwerpbenadering is 
geïnspireerd vanuit het bestaande 
gebouw van Mackintosh waar 
Steven Holl de uitbreiding voor 
heeft ontworpen. Studio’s zijn aan 
de noord gevel geplaats om grote 
open ramen te kunnen maken om 
op die manier optimaal gebruik te 
maken van diffuus licht. Ruimten 
die niet dezelfde kwaliteit natuurlijk 
licht benodigen zoals de kantoren, 

Gedurende het eerste jaar wordt 
voornamelijk klassikaal gewerkt 
om verschillende technieken en 
onderwerpen te behandelen die 
als basis vormen voor de verdere 
opleiding. In het tweede jaar 
worden er specifieke cursussen 
gegeven die onderscheid maken 
tussen uiteenlopende stijlen 
waardoor de opgedane kennis uit 
het eerste jaar wordt uitgediept. 
Het derde jaar bestaat voornamelijk 
uit korte cursussen om de kennis 
die is opgedaan in voorgaande 
jaren te verbreden. Het laatste jaar 
wordt ook gewijd aan publieke 
voorstellingen waarin de studenten 
kennis maken met de praktijk van 
de acteerwereld. 

zijn op het zuiden gericht zodat de 
gebruikers zelf de lichttoetreding 
kunnen regelen naar gelang de 
behoefte. De vides die door het 
gehele gebouw zijn doorgevoerd 
zorgen voor de integratie van de 
structuur, de ruimtelijke modulatie 
en licht. (REID BUILDING, THE 
GLASGOW SCHOOL OF ART, 
2009)
De lichtschachten leveren veel 
lichtinval door de diepte van 
het gebouw en biedt tevens 
een directe verbinding met de 
buitenwereld via de veranderende 
intensiteit en kleur van de hemel. 

De ontwerp methode van Steven 
Holl kan een goede tool zijn in het 
ontwerpproces om de academie 
en de markt van daglicht te 
voorzien waardoor prettige ruimten 
ontstaan. 

Fig 3.18/19/20 - Steven Holl Glasgow School of Art
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Heterotopisch karakter van 
educatieve instelling in Parijs
De educatieve gebouwen in Parijs 
stralen voornamelijk een sterk 
selecterend karakter uit waardoor 
de gebouwen weinig interacteren 
met de omgeving. De vaak statige 
gebouwen laten weinig zien van 
wat er zich binnen afspeelt terwijl 
veel opleidingen juist een theatrale 
kant hebben waar de maatschappij 
iets aan heeft. Er zullen drie 
voorbeelden worden gegeven van 
educatieve gebouwen in Parijs die 
een heterotopisch karakter bezitten 
en daardoor de binnenwereld 
afschermen voor de stad. 

Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
De educatieve instelling is een 
publieke universiteit gericht 
op humane wetenschappen, 
economische wetenschappen, 
management, kunst, 
rechtsgeleerdheid en politieke 
wetenschappen. (Université Paris 
1 Pantheon-Sorbonne, 2014) Het 
gebouw is een groot statig gebouw 
dat een sterk selecterende indruk 
maakt aan de buitenzijde. Het 
gebouw nodigt niet uit tot betreden 
en de gesloten gevels maken de 
interactie tussen binnen en buiten 
lastig waardoor het heterotopisch 
karakter wordt versterkt. 

Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM)
Het Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM), of 
Nationaal conservatorium van 
ambachten en kunsten, is een 
hoger onderwijs instelling (of grand 
établissement)  waarin opleidingen 
worden gericht op het voeren 
van onderzoek ter promotie van 
wetenschap en industrie. Het heeft 
tevens een groot museum dat 
toegankelijk is voor het publiek. 
(CNAM, 2014)

Het gebouw heeft een 
monumentale uitstraling en ziet 
er daardoor niet heel toegankelijk 
uit. De grote poort suggereert 
echter dat er een hof achter de 
poort moet liggen waardoor de 
toegankelijkheid wordt vergroot. 
Desalniettemin heeft het gebouw 
een sterk selecterend uiterlijk. 
Het museum dat het gebouw 
huisvest doorbreekt misschien 
het heterotopisch karakter dat 
niet aanwezig was wanneer het 
gebouw alleen een educatieve 
instelling betrof.  

ESCP Europe Business School
ESCP Europe is een Europese 
businessschool die over vijf 
campussen beschikt: in Parijs, 
Londen, Berlijn, Madrid, enTurijn. 
De school werd gesticht in 
1819 en is daarmee de oudste 
businessschool ter wereld. (ESCP, 
2014)
Het gebouw toont aan de 
buitenzijde wederom groot 
statig gebouw waar het sterk 
selecterende karakter de 
boventoon voert. Het gebouw laat 
weinig van de binnenwereld zien 
ondanks de grote ramen die het 
gebouw bezit. 

De educatieve instellingen in 
Parijs bezitten voornamelijk sterk 
selecterende karakters waardoor 
de gebouwen weinig laten zien 
van wat er achter de gevel 
afspeelt terwijl veel opleidingen 
een theatrale kant hebben die 
niet zichtbaar wordt gemaakt. Het 
ontwerp van de academie voor 
de kunsten en het theater zal juist 
diffuus gemaakt moeten worden 
om een theatraal karakter uit te 
dragen.

Fig 3.21

Fig 3.22

Fig 3.23
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Academie:
- 6 studio’s waarvan twee  
 studio’s opgedeeld kunnen  
 worden in twee studio’s  
 waardoor vier studio’s  
 ontstaan
- 6 theorielokalen voor   
 klassikale lessen
- 4 vergader/   
 presenteerruimten voor  
 kleinere groepen studenten
- 1 presenteerstudio met  
 tribune zitplaatsen
- ontvangstruimte voor   
 gasten  die een presentatie  
 bijwonen
- werkplekken door het   
 gehele gebouw
- Kantine
- Relaxplekken
- kleedlokalen
- toiletten
- Kantoor
- secretariaat

Theater
- Theaterzaal
- Foyer
- Café
- Keuken
- Garderobe
- Toiletten
- Backstage
- Kleedkamers
- Opslag

De academie benodigd daarom 
ongeveer een gelijk aantal 
praktijkruimten en theorieruimten. 

De praktijkruimten zullen vanaf 
nu als studio’s benaamd worden. 
Deze studio’s zullen grote hoge 
ruimten zijn die een prettige 
dimensie bezitten voor zowel 
dans als theater. De theorielokalen 
zullen niet zulke hoge ruimte 
benodigen waardoor deze als 
enkele verdiepingsruimte worden 
ingevuld. Door het gehele gebouw 
zullen er plekken ontstaan waar 
studenten kunnen werken of 
relaxen. De docenten en overige 
personeelsleden hebben een eigen 
kantoorruimte die gescheiden 
wordt van de educatieve functies. 
De academie zal tevens een 
voorstellingsstudio krijgen met 
aansluitend een ruimte waar gasten 
kunnen worden ontvangen en waar 
een hapje en een drankje kunnen 
worden genuttigd. 
Het theater zal beschikken over 
een grote zaal met aangrenzend 
een foyer en een café. Het podium 
staat in directe verbinding met de 
kleedlokalen en via een goederenlift 
kan het podium gemakkelijk bereikt 
worden. 

Programma van eisen
De academie voor de uitvoerende 
kunsten richt zich specifiek op 
de kunsten dans en theater. De 
verschillende opleidingen bieden 
ieder een programma gedurende 
een aantal jaren. Aan de hand 
van een aantal referenties zoals 
de CNSAD en de CNSMD is een 
programma opgesteld waarmee 
het aantal leerlingen kan worden 
bepaald waarmee het programma 
van eisen kan worden opgehangen. 
De opleiding dans bestaat over het 
algemeen uit een periode van drie 
jaar die gemiddeld 30 studenten 
telt per opleiding per jaar. Over 
drie jaar zijn dat 90 studenten, 
zittenblijvers en studenten die 
afhaken daargelaten. De opleiding 
theater bestaat eveneens uit een 
periode van drie jaar waar eveneens 
30 studenten het traject starten. 
Over de gehele drie jaar kunnen 
er gemiddeld 90 studenten geteld 
worden, wederom daargelaten de 
zittenblijvers en de studenten die 
afhaken. 
De groepen tellen vijftien studenten 
wat betekent dat er per jaar 2 
groepen ontstaan. Over drie jaar 
geteld zijn dat 12 groepen, dans 
en theater meegerekend. De 
opleidingen zullen bestaan uit 
een programma met ongeveer de 
helft van de uren praktijklessen 
en de andere helft theorielessen. 
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gather where things 
are happening and 
spontaneously seek the 
presence of other people.
- Cities for People – Jan Gehl 

Het behoudt van de markt en 
toevoeging van een nieuwe 
functie zal een mix vormen 
tussen verschillende gebruikers 
en doelgroepen waardoor een 
interessant stukje stad ontstaat. 

Dans en theater zijn 
interactie en beweging. 

Deze interactie en beweging wordt 
vertaald in het ontwerp van het 
gebouw om de theatraliteit van de 
Marais te vergroten. In het gebouw 
zal overal interactie plaatsvinden 
tussen verschillende gebruikers en 
verschillende ruimten. Theatraliteit 
is het sleutelwoord in deze om 
de interactie en beweging uit te 
drukken. Doormiddel van theatraliteit 
is het mogelijk een antwoord te 
geven hoe een schoolgebouw 

diffuser gemaakt kan worden om het 
heterotopisch karakter te vervagen. 
Het heterotopisch karakter van de 
Marais wordt daardoor doorgezet 
om geheel in te passen in de Marais.

De Marais is een levendige buurt in 
Parijs met vele winkeltjes en kleine 
cafétjes. De winkels etaleren spullen 
om een interactie aan te gaan met 
passant zodat deze getriggerd 
wordt om de winkel binnen te gaan 
en wellicht iets te kopen. Deze 
theatraliteit is door de gehele buurt 
herkenbaar net als de cafétjes die 
kleine terrasjes op de stoep hebben 

De locatie met de dichtbebouwde 
omgeving en belangrijke bestaande 
functies maakt het een complexe 
ontwerp opgave. Het ontwerp 
van de academie betreft integratie 
van een nieuw gebouw in een 
dichtbebouwde oude omgeving, 
inpassing van bestaande functies 
en het behoud van bestaande 
gebouwen en functies. 

Social activities include all 
types of communication 
between people in city 
space and require the 
presence of other people. 
If there is life and activity in 
city space, there are also 
many social exchanges. If 

city space is desolate and 
empty, nothing happens.
- Cities for People – Jan Gehl

Het nieuwe gebouw krijgt een 
heterotopisch karakter wanneer aan 
de Parijse stijl voor schoolgebouwen 
wordt gehouden met over het 
algemeen een selectief karakter. 
De plek zal daardoor veranderen in 
een “stille” plek als de markt wordt 
verwijdert, het tegenovergestelde 
effect van hoe het nu is zal dan 
worden bereikt.  

Studies from cities all 
over the world illuminate 
the importance of 
life and activity as an 
urban attraction. People 

de locatie

CONCEPT

Fig 5.1 Bird eye view locatie Fig 5.2 Interactie Fig 5.3 Theatraliteit 
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Het ontwerp van het gebouw kan 
worden uitgelegd aan de hand van 
ontwerpuitgangspunten die zijn 
ontstaan zijn uit de analyse van 
de omgeving en elementen die 
voorkomen uit de case studies. 
De ontwerpuitgangspunten zullen 
verklaard worden aan de hand van 
schema’s met een korte uitleg.

Volume principes
De markt is van dusdanige waarde 
dat deze behouden blijft. Dit brengt 
een complexe ontwerpopgave 
met zich mee waarin de markt als 
functie niet mag worden aangetast. 
Het theater, dat deel uitmaakt 
van het ontwerp, benodigd geen 
daglicht gezien de functie dat 
voornamelijk met kunstlicht wordt 
gewerkt in het theater. Om ruimte te 
besparen wordt het theater onder 
de markt geplaatst. (1) 

De markt zal dus niet veranderen 
in functie waardoor de markt op 
straatniveau gesitueerd blijft voor 
de toegankelijkheid. Aangezien de 
markt onveranderd blijft wordt de 
academie boven de markt geplaats 
als een nieuw dak van de oudste 
overdekte markt van Parijs. (2) 
Om te zorgen dat er voldoende 
daglicht de markt bereikt wordt de 
academie opgetild. (3) 
Ter verbetering van de 
lichttoetreding op de markt en in 
de academie wordt er een atrium 
geponst. Het atrium creëert niet 
alleen licht in het gebouw en op 
de markt maar dient tevens als 
interactie element in de academie 
omdat verschillende vloeren visueel 
met elkaar worden verbonden. (4)
Dit resulteert in een gebouw dat 
boven de markt zweeft als een 
nieuw dak zonder connectie met 

waar de interactie tussen mensen 
plaatsvind. Zowel tussen de mensen 
onderling op het terras als tussen 
de mensen die passeren en de 
mensen op het terras. Theatraliteit 
is daardoor een belangrijk concept 
dat mee wordt genomen om het 
gebouw onderdeel uit te laten 
maken van de Marais.  

Ontwerpuitgangspunten

het theater terwijl ze wel een relatie 
met elkaar aangaan wat betreft 
de functie. Een connectie wordt 
gecreëerd tussen de academie en 
het theater doormiddel van een 
stijgpunt waarmee de markt niet 
beschadigd wordt. (5) Het gebouw 
van de voormalige boekwinkel 
wordt herbestemd tot entree voor 
zowel het theater als de academie. 
Vanwege het grote programma en 
de bescheiden ruimte wordt het 
naastgelegen bestaande gebouw 
herbestemd tot kantoorgebouw 
van de academie. De plint van 
dit gebouw, met winkels, wordt 
behouden gebleven om de 
theatraliteit van de Marais te 
behouden. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fig 5.4 - Theatraliteit in de Marais

Fig 5.5 - Volume principe

Fig 5.6 - Volume principe

dichtbebouwde stadsstructuur. Om 
meer respect uit te dragen naar de 
omgeving toe en het gebouw niet 
te laten overstijgen in de bestaande 
omgeving wordt de gevel licht 
teruggeduwd in het bouwblok om 
afstand te nemen van de straat. 

De locatie kent vier harde grenzen 
waar het gebouw direct aan kan 
grenzen. Deze blinde gevels 
verklappen dat er ooit bebouwing 
tegenaan heeft gestaan die 
gesloopt is. De overige gevels zijn 
gevels met gevelopeningen waar 
een bepaalde afstand van moet 
worden bewaard voor de toetreding 
van daglicht. Daarnaast is het 
integreren van een groot nieuw 
gebouw een grote ingreep in een 
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Atrium
Vanwege de diepte van het gebouw 
wordt er een atrium gecreëerd voor 
zowel licht als interactie element. 
Er bestaan tal van mogelijkheden 
voor de vorm van het atrium. Er kan 
een groot atrium of juist meerdere 
kleinere atria geplaatst worden om 
licht op de markt en in de academie 
te verzorgen of er kan een grote 
licht bubbel midden in het gebouw 
geplaatst worden die het licht 
verspreidt in het gebouw. Gezien de 
geringe locatie en grote programma 
is er gekozen voor één groot atrium 
dat voor voldoende licht zorgt in het 
gebouw en op de markt.  
Het atrium is gecreëerd om de 
markt van daglicht te voorzien en 
de academie van de binnenzijde te 
verlichten. Het atrium dient tevens 
als verbindingselement om de 

theatraliteit in het gebouw voort 
te zetten. Het atrium vergroot de 
interactie tussen verschillende 
vloeren waardoor een levendig 
gebouw ontstaat. De hoek van 
atrium is gebaseerd op basis 
van de locatie. Het atrium is 
georiënteerd richting het zuiden 
waardoor er een optimale lichtinval 
ontstaat.   
Door het atrium tegen een schijf te 
plaatsen kan deze schijf gebruikt 
worden om het licht dieper het 
gebouw in te reflecteren. Het 
deel van de schijf dat onderdeel 
uitmaakt van het atrium wordt 
geheel wit gemaakt en gericht op 
het zuidwesten waardoor de schijf 
bijdraagt aan de lichtweerkaatsing 
om zo meer licht het gebouw in te 
krijgen. 

Constructie principe
De academie, de markt en het 
theater zijn allen verschillende 
functies die als gescheiden 
mogen worden waargenomen. De 
academie boven de markt wordt 
opgetild van de markt om verschil 
in functie aan te geven. Door geen 
kolommen op de markt te plaatsen 
wordt dit effect vergroot waardoor 
een duidelijke driedeling ontstaat 
van functies. De academie lijkt 
daardoor als het ware te zweven 
boven de markt. De constructie van 
het gebouw behoort daarmee tot 
een belangrijk ontwerppunt in het 
proces. 

Het constructie principe bestaat 
uit 4 stijve betonnen schijven die 

Theatraliteit van de voorgevel
De voorgevel helt over naar de 
straat toe. Door deze helling 
ontstaat er een groter gevelvlak 
en wordt er een beter zicht 
naar binnen mogelijk omdat de 
afstand tot de toeneemt vanaf 
de straat. Doordat de gevel is 
gekanteld wordt er meer interactie 
gecreëerd tussen de straat en 
de academie. Tevens wordt de 
reflectie verminderd waardoor de 
binnenwereld beter zichtbaar wordt. 

over de gehele hoogte doorlopen 
waardoor het gebouw een 
dergelijke overstek kan maken. 
Tussen de schijven worden 
de vloeren geplaatst en een 
achterwand en interne wanden 
worden geplaatst die voor de 
gehele stabiliteit zorgen. De 
dichte schijven creëren zones die 
ieder een ander karakter kunnen 
vertonen door ze op verschillende 
afstanden van elkaar te zetten. De 
eerste zone is de grootste zone van 
14 meter breed waar studio’s en 
theorielokalen zijn gepositioneerd. 
De middelste zone is slechts 3 
meter breed om een geborgen 
karakter mee te geven waarin men 
zich kan terug trekken voor rust of 
studie. De laatste zone is een zone 
van 7 meter breed waarin studio’s 
zijn gepositioneerd en algemene 
ruimten als studieruimten en de 
kantine. 

Fig 5.8 - Constructie principe Fig 5.9 - Atrium varianten Fig 5.10 - Element - Reflectie van licht

Fig 5.7 
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zijn. Hierdoor is er een missende 
factor in de “theatraliteit” van de 
plek. 
Het theater benodigd een element 
of functie waardoor ook overdag 
deze functie bijdraagt aan de 
theatraliteit van de plek. Het theater 
wordt daarom overdag gebruikt als 
collegezaal zodat het een dubbele 
functie vervuld zodat zowel overdag 
als in de avond het theatrale 
karakter van het gebouw aanwezig 
is. Het theater krijgt daardoor een 
uitstraling met twee gezichten. In 
de avond moet het de klasse van 
het theater uitstralen terwijl het ook 
geschikt moet zijn voor educatie. het gebouw passeren en via de 

naastgelegen entree de markt 
betreden. ‘The edges of the city 
limit the visual field and define 
individual space. Edges make a vital 
contribution to spatial experience 
and to the awareness of individual 
space as a place’. (Cities for people 
– Jan Gehl) Door dus de grenzen 
van de verschillende functies te 
vervagen kan de interactie worden 
vergroot. Elementen die een rol 
spelen bij deze vervaging, volgens 
Jan Gehl, zijn onder andere plek 
waar men kan bijkletsen, de manier 
van binnenkomen en verlaten van 
een gebouw, het langs het gebouw 
lopen en het zitten op de grens van 
functies. Deze elementen kunnen 
bijdragen aan de ontmoeting en 
interactie van verschillende functies 
en daarom verwerkt worden in 
het ontwerp om de theatraliteit te 
versterken.

Gebruik
Het ontwerp van het gebouw 
toont verschillende functies, 
een academie, een theater 
en een markt. Elke functie zal 
anders gebruikt worden en op 
verschillende tijdstippen. De markt 
en de academie zullen voornamelijk 
gedurende de dag worden bezet 
terwijl het theater voornamelijk in de 
avond voor leven zorgt. 
Het schema toont de bezetting 
van de verschillende functies 
gedurende de dag. Te zien is dat 
er een overlap aanwezig is tussen 
de markt en de academie maar 
het theater verlaten is wanneer de 
markt en de academie in gebruik Routing

De verschillende functies zullen 
gedurende de dag verschillende 
gebruikt worden door verschillende 
gebruikers. Daarom zijn aparte 
ingangen gecreëerd voor iedere 
functie terwijl de interactie tussen 
de verschillende gebruikers 
behouden blijft. ‘Warm, intense 
contacts between people take 
place at short distances. Small 
spaces and short distances convey 
a corresponding experience of 
warm, intense city environments’. 
(Cities for people) Door de ingangen 
van de verschillende functies dicht 
bij elkaar te plaatsen ontstaat de 
interactie tussen verschillende 
gebruikers. Het entree gebouw 
van de academie en het theater is 
de plek waar alle stromen elkaar 
ontmoeten omdat de studenten 
hier de academie zullen binnengaan 
net als de bezoekers van het 
theater terwijl de marktbezoekers 

Academy

Market

Total (theatre)

Theatre

Total (theatre/lecture hall)

Fig 5.11 - Gebruik van het gebouw gedurende de dag

Fig 5.12 - Entree academie

Fig 5.13 - Entree Theater Fig 5.14 - Interactie elementen

Passeren Kijken

ActiviteitenZitten op

Ontmoeten Binnengaan
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ontwerp is daarom gebaseerd op 
de interactie tussen verschillende 
functies. De zaal is geplaatst met 
het podium aan de straat zijde. Het 
publiek zit daardoor met het gezicht 
naar de straat toe. Door vides in het 
entreegebouw ontstaat er zicht de 
zaal in waardoor interactie ontstaat 
tussen de straat en het publiek 
zonder dat de artiesten daar last 
van hebben. Doordat er een vloer 
is geplaatst boven het podium is er 
niet direct zich van buiten op het 
podium waardoor de gescheiden 
functie blijft behouden. 

Entree van de academie
De academie is een gebouw 
met een educatieve functie, die 
is ontworpen voor studenten en 
medewerkers van de academie 
en mag daarom iets verder 
verwijdert zijn van de straat om 
het minder toegankelijk te maken. 
Het theater is een functie voor 
de stad en benodigd daarom 
een directe toegang vanaf de 
straat. De academie is visueel 
en fysiek op een grotere afstand 
geplaats waardoor duidelijk wordt 
dat het een functie is die minder 
toegankelijk is. 

Theater
Het theater is niet alleen een 

theater. De theaterzaal wordt 

tevens gebruikt als collegezaal 

en zal daardoor een modernere 

insteek moeten hebben dan het 

traditionele theater. Een nieuw 

soort theater zal daarom worden 

geïmplementeerd om onder 

andere ruimte te besparen onder 

de markt. Het traditionele theater 

bestaat uit een grote zaal met 

een podium waar een enorme 

theatertoren bovenuit torent voor 

de decorstukken en 

theaterdoeken. Door een andere 
manier te bedenken om het decor 
te kunnen veranderen kan de 
toneeltoren weg gelaten worden, 
zodat er ruimte bespaard wordt 
onder de markt zodat niet zo diep 
gegraven hoeft te worden. 
Het theater zal voorzien worden 
met digitale vloeren en wanden 
waardoor er een interactief decor 
kan ontstaan. Een decor dat van 
uiterlijk kan worden veranderd in 
de setting zoals het is zonder dat 
er grote decorstukken verplaatst 
hoeven te worden. 

Het theater krijgt een proscenium 
opstelling vanwege de geringe 
ruimte die onder de markt aanwezig 
is. Het  theater bestaat voor het 
publiek naast een grote theaterzaal 
uit een foyer en een café dat 
geïntegreerd moet worden in de 
locatie onder de markt. 

Het theater kan op verschillende 
manieren onder de markt worden 
gepositioneerd. Er zijn geen 
referentiepunten onder de grond 
die een basis kunnen vormen voor 
het ontwerp van het theater. Het 

Academy

Theatre

Fig 5.15 -  Entree Fig 5.16 -  Podium Fig 5.18 -  Proscenium tribune Fig 5.17 -  Varianten
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Theater
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Scenario’s
Scenario van de gebruikers
Het gebouw en de plek huist 
verschillende functies en daardoor 
verschillende gebruikers. Aan de 
hand van de scenario’s van de 
verschillende gebruikers is het 
mogelijk om je in te leven in de 
gebruikers. De scenario’s kunnen 
daardoor gebruikt worden in het 
ontwerpproces waardoor een 
gebouw kan worden ontworpen 
voor deze gebruikers. De 
scenario’s van de verschillende 
gebruikers zullen kort en beknopt 
worden uitgelegd aan de hand 
van illustraties ondersteund door 
bijbehorende teksten. 
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Studenten

De student benaderd het gebouw 
over het algemeen over Rue de 
Bretagne vanuit metro station Filles 
du Calvaire ou Saint-Sébastien 
Froissart. Het gebouw, gelegen 
boven de markt, is zichtbaar 
vanaf het begin van Rue de 
Bretagne vanwege de knik die de 
straat maakt en daardoor al een 
connectie ontstaat tussen student 
en academie en de activiteiten 
die binnen zullen afspelen. Bij het 
gebouw aangekomen onderscheid 
zich de mensen stroom van student, 
marktganger en passant. De student 
gaat het gebouw binnen en stijgt 
het gebouw binnen met de trap. In 
de grote centrale entree verspreiden 
de studenten zich naar de studio’s 

en theorielokalen die ze gedurende 
de dag afwisselen, hun lesrooster 
volgende. De studenten dans en 
theater hebben een vergelijkend 
programma. Praktijk en theorie zijn 
ongeveer gelijk wat studie uren 
betreft waardoor de dag van de 
student zich constant wisselt van 
theorie naar praktijk en andersom. 
In de pauze en tussen de lessen 
door zoekt elke student zijn eigen 
plekje. Overal door het gebouw zijn 
zitplekken gecreëerd waar rustig 
gezeten kan worden maar waar 
ook plek is om de dans of theater 
stukken te oefenen waardoor 
het gebouw gaat leven. Enkele 
studenten kiezen ervoor om het 
gebouw te verlaten en op de markt 
te gaan eten, de gezellige straatjes 

van de Marais op te zoeken of in het 
park te gaan zitten om hun pauze 
door te brengen. Enkele studenten 
kiezen ervoor om op de markt hun 
geoefende dans of theaterstuk aan 
de marktbezoeker te tonen op het 
podium grenzend aan de markt 
die de connectie zoekt tussen 
de academie en de markt en de 
Marais. Dit kleine podium biedt de 
toekomstige dansers en acteurs 
de gelegenheid om voor een klein 
publiek hun talent te tonen en zo te 
oefenen voor publiek. Na de pauze 
gaan de lessen weer door zoals 
die voor de pauze geëindigd zijn. 
De theorie lessen en praktijklessen 
vinden tegelijkertijd plaats. Wanneer 
de lessen ten einde zijn gekomen 
stroomt de academie langzaam 

leeg. Enkele studenten kiezen ervoor 
om nog even een plek op te zoeken 
waar ze kunnen oefenen terwijl 
de rest de straat op vloeit door de 
hoofdentree Rue de Bretagne op. 
Over Rue de Bretagne wordt de weg 
gevolgd naar het metrostation.   

Voor de studenten moeten er 
genoeg plekken zijn in het gebouw 
om te kunnen relaxen en te oefenen. 
Als de studenten door het hele 
gebouw plekjes hebben om hun 
dans of toneelstuk te kunnen 
oefenen gaat het gebouw leven. De 
activiteit door het gehele gebouw 
zorgt voor een aantrekkelijk en 
levendig gebouw gedurende de hele 
dag. 

M

Fig 5.19 - Scenario studenten



Docenten

Net als de student benaderden de 
docenten het gebouw voornamelijk 
via de Rue de Bretagne. De 
docenten hebben echter de keuze 
om het gebouw op twee manieren 
binnen te gaan. Via de hoofdingang 
van het gebouw of door de entree 
in de bestaande bebouwing waar 
voornamelijk de kantoren gelegen 
zijn. In het gebouw verspreiden 
de docenten zich naar hun eigen 
lokaal of kantoor. In de pauze is er 

de mogelijkheid iets te eten in de 
gezamenlijke kantine en daar de 
lunchpauze door te brengen. Enkele 
docenten kiezen, net als enkele 
studenten, ervoor om een wandeling 
te maken door de straten van de 
Marais of rustig te zitten in het park. 
Na de pauze gaan de lessen of 
werkzaamheden door zoals deze in 
de ochtend ook zijn begonnen. Na 
een werkdag verlaten de docenten 
het gebouw zoals ze gekomen zijn. 

Conciërge
Voor de conciërge is het belangrijk 
dat deze het gebouw moet kunnen 
beheren vanuit een zo strategisch 
mogelijk gekozen plek in het 
gebouw. De conciërge moet kunnen 
zien wie het gebouw binnen gaan, 
om onbevoegden personen uit het 
gebouw te weren, en wie er weer 
naar buiten gaan zonder dat er 
spullen meegenomen worden. De 
conciërge heeft daarom zijn plek in 

het entreegebouw van de academie 
en het theater. 

M M

Fig 5.20 -  Scenario docenten Fig 5.21 -  Scenario conciërge
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Marktkraamhouder

De marktkraamhouder gaat in de 
ochtend met zijn busje vol met 
goederen naar zijn werk en kan deze 
net als voorheen, zonder hinder 
van de nieuwe academie naar zijn 
marktkraam brengen door de markt 
op te rijden. Nadat hij alles heeft 
uitgeladen en zijn kraam netjes heeft 
gemaakt kan zijn werkdag echt 
beginnen. De hele dag schreeuwen 
om zijn producten te verkopen is 
waar de marktkraamhouder voor 

Marktbezoeker

Onder de marktbezoeker worden 
de mensen verstaan die een 
bezoek brengen aan de markt om 
wel dan niet iets te kopen op de 
markt. De meeste marktbezoekers 
zijn inwoners van Parijs die verse 
groente, vers fruit en diverse andere 
verse producten kopen op de 
markt. Anderen komen gezellig wat 
eten bij de diverse eettentjes die 
op de markt gelegen zijn. Omdat 
Marché des Enfants Rouges een 

leeft. Zijn karakteristieke kraam en 
de overkapping erboven wilt hij 
nooit meer kwijt. Na een dag zijn 
producten te hebben verkocht gaat 
de marktkraamhouder weer met zijn 
busje naar huis om de volgende dag 
weer vrolijk deze dag over te doen. 
 

bekende markt is onder de toeristen 
zijn er naast de Parijzenaren heel 
veel mensen van buitenaf die een 
bezoekje brengen aan de gezellige 
markt. De markt is daardoor een 
belangrijke plek in de Marais en 
dat wordt door de marktbezoeker 
ook zo gezien. Het is de plek waar 
voedsel kan worden gekocht en het 
is een trekpleister om een gezellig 
de middag door te kunnen brengen.  

Fig 5.22 -  Scenario marktkraamhouder Fig 5.23 -  Scenario marktbezoeker
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Theaterbezoeker

In de avond, wanneer het theater 
opent, komt er een ander publiek 
op het gebouw af. Het theater trekt 
de mensen die echt een avond uit 
willen en houden van het theater. 
In de gala jurk en pak zullen de 
mensen het gebouw binnengaan 
via hetzelfde entreegebouw als 
dat van de academie. Vanuit 
de entree worden de mensen 
vervolgens naar beneden geleidt 
naar het theater onder de markt. 
Beneden aankomend in de foyer 

is er de mogelijkheid om naar de 
theaterzaal te lopen of direct naar 
het café. 
De bezoeker die het theater 
bezoekt loopt via de foyer, die als 
ontvangstruimte fungeert door naar 
de theaterzaal waar genoten kan 
worden van een voorstelling van de 
studenten of artiesten van 

M
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Fig 5.24 -  Scenario theaterbezoeker
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While good architecture 
ought to look good, 
appearance alone is not 
enough; architecture 
must support the needs 
of its occupants 
(Designing for Designers). 

Aan de hand van onderzoek, 
observatie en conversatie met 
dans en theater studenten zijn 
ontwerpuitgangspunten ontstaan 
die geïmplementeerd zijn in het 
ontwerp van het gebouw om 
een gebouw te ontwerpen voor 
de gebruikers. Het ontwerp zal 
aan de hand van plattegronden, 
doorsnedes en impressies worden 
uitgelegd. 



De plattegrond van de diepste 
verdieping toont een deel van de 
theaterzaal met de daarnaast liggende 
kleedkamers van waaruit het podium 
gemakkelijk bereikbaar is gemaakt 
door middel van een brede gang 
die uitmondt op het zijtoneel. De 
goederenlift aan de achterzijde van 
het gebouw reikt van de straat Rue 
Charlot tot de onderste verdieping 
onder de markt waardoor eventuele 
kledingkisten en decorstukken het 
podium op kunnen worden gebracht. 
Naast de goederenlift is een stijgpunt 
voor artiesten gelegen waarmee de 
kleedkamers kunnen worden bereikt. 
Het algemene stijgpunt dat over de 
volledige hoogte van het gebouw 
doorloopt is tevens gelegen aan de 
achterzijde van het gebouw. 
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De tweede verdieping onder de markt 
toont de gehele theaterzaal met de 
daarnaast liggende foyer en café. De 
bezoekers dalen af vanuit het entree 
gebouw aan de Rue de Bretagne 
in de foyer waar de bezoeker kan 
wachten en wordt vermaakt tot de 
show begint. Vanuit de foyer is er 
direct toegang tot de theaterzaal. 
Gedurende de pauze of na de show 
kan de zaal aan de andere zijde 
verlaten worden waar het theatercafé 
wordt betreden. Hier kan nagepraat 
en nagenoten worden van de show 
onder het genot van een borrel. 
Via het theatercafé kan het theater 
worden verlaten via het stijgpunt in het 
entreegebouw dat in verbinding staat 
met het theater onder de markt. Aan 
de achterzijde van het gebouw zijn de 
voorzieningen zichtbaar die een meer 
gesloten karakter benodigen zoals het 
stijgpunt voor de goederen, waarmee 
de keuken kan worden aangevuld, de 
toiletten en opslag. 
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De plattegrond van de hoogst gelegen 
verdieping onder de markt toont de 
binnenkomst op een tussenvloer die 
tevens de verbinding vormt tussen 
de foyer en het theatercafé zonder 
dat de theaterzaal betrokken wordt. 
Deze verbinding loopt over het 
podium waardoor er zicht mogelijk 
is in de zaal waardoor een spel 
ontstaat tussen de zaal, artiest en 
toeschouwer. Aan de achterzijde 
van plattegrond zijn wederom de 
stijgpunten zichtbaar. De studenten 
die gedurende de schooldag van 
de theaterzaal gebruikt maken als 
collegezaal betreden de zaal via de 
achterzijde waardoor een gescheiden 
routing behouden blijft van studenten 
en theaterbezoeker. De enigste ruimte 
die wordt gedeeld is daardoor de zaal 
zodat de theaterstukken en andere 
objecten onaangetast blijven. 
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De bestaande markt wordt behouden 
en geïntegreerd in het nieuw gebouw. 
De opstelling van de stallen en 
eettentjes blijft zoals deze altijd is 
geweest. De omliggende functies 
worden eveneens behouden waardoor 
er op de plint van de gebouwen en de 
plek weinig veranderd. De verandering 
vind boven en onder de plint plaats. 
Het bestaande gebouw aan de 
voorzijde, aan Rue de Bretagne 
wordt herbestemd tot entreegebouw 
van het theater en de academie. De 
stromen worden gescheiden doordat 
iedere functie een eigen ingang heeft. 
Het theater heeft de ingang aan de 
rechterzijde terwijl de academie de 
entree aan de linkerzijde van het 
entreegebouw heeft. Binnen zullen 
de studenten en docenten stijgen 
naar de eerste verdieping en de weg 
naar de academie vervolgen. De 
bezoekers van het theater kunnen een 
kaartje kopen in het entreegebouw 
en afzakken naar het theater. Het 
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gebouw dat is herbestemd tot 
verlengstuk van de academie 
heeft de entree aan Rue Charlot 
bestemd voor de docenten. Een 
tweede ingang voor de academie 
is meer gericht voor de studenten 
die via deze ingang het stijgpunt 
bereiken dat over de gehele 
hoogte van het gebouw reikt, van 
theater tot bovenste verdieping 
van de academie. Tevens is de 
goederen ingang voor het theater 
aan de Rue Charlot gelegen waar 
de goederenlift direct aan de straat 
gelegen is zodat goederen direct 
de lift in kunnen worden geladen. 
Op de begane grond is 
geprobeerd om de bestaande 
functies te behouden en zo weinig 
mogelijk aan te tasten en daar 
omheen en tussendoor het nieuwe 
gebouw te vormen. 
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De eerste verdieping van het 
entreegebouw toont de vervolgroute 
van de academie. Vanaf deze vloer 
wordt de trap bereikt die naar de 
academie leidt. Het gebouw dat als 
verlengstuk dient van de academie 
is ingericht als kantoor voor de 
academie.
In de achterzijde van het gebouw, 
dat de voet vormt van de het geheel, 
bevindt zich het stijgpunt en een 
aangelegen podiumtrap, voor de 
studenten, die zicht biedt over de 
markt waardoor de markt als theater 
wordt omgevormd waardoor het 
concept van theatraliteit wordt 
benadrukt.    
Aan de zijde van Rue Charlot is een 
buitenruimte gecreëerd die op het 
zuiden georiënteerd is waardoor een 
gesloten ingetogen buitenruimte 
ontstaat met zicht op een rustige 
straat. 
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De plattegrond toont de eerste 
verdieping van de academie waar 
voor het gevoel de Marais achter is 
gelaten bij binnenkomst. De grote 
algemene ruimte aan de voorzijde van 
het gebouw met podiumtrap biedt 
mogelijkheid tot optredens en andere 
evenementen. De smalle midden zone 
geeft een gesloten karakter die als 
verlengde van de kantine dient waar 
rustig gegeten en gedronken kan 
worden. De kantine is namelijk een 
grote open ruimte waar veel licht inval 
aanwezig is door de open gevel aan 
de straatzijde. 
Zowel de podiumtrap als het stijgpunt 
aan de achterkant van het gebouw 
bied de mogelijkheid om naar de 
volgende etage te gaan.
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De tweede etage van de academie 
toont een grote vide in de grootste 
zone die zicht biedt op de onderste 
verdieping van de academie waar 
de podiumtrap op is gericht. Met 
optredens en evenementen kan deze 
vloer rond de vide daardoor dienen 
als tribunebalkon. De smalle zone 
is voorzien van verschillende relax 
ruimten waar studenten zich in terug 
kunnen trekken om te oefenen of om 
te relaxen. De plattegrond toont drie 
studio’s, waar de twee aangrenzende 
studio’s doormiddel van een rolwand 
tot een grote ruimte kan worden 
omgevormd. Aan de voorzijde van het 
gebouw zijn werkplekken gecreëerd 
aan de vide. De vides zorgen voor 
meer daglichttoetreding voor de 
onderliggende verdieping. 
De studio, aan de achterzijde, 
aangrenzend aan de hoge blinde 
gevel, heeft een glazen wand terug 
liggend van de betonnen wand 
waardoor de bestaande blinde gevel 
als decor fungeert voor die studio. 

3

N

107



De derde verdieping van de academie 
laat de dubbele verdiepingshoogte 
van de studio’s zien door de 
aanwezige vloeropeningen. De 
dubbele verdiepingshoogte van de 
studio’s geeft de mogelijkheid om 
plekken te creëren die zicht hebben 
in de studio’s waardoor er interactie 
plaatsvind tussen studenten en 
docenten. De scheiding van de 
studio’s en de aangrenzende ruimten 
zijn daarom op deze verdieping van 
glas waardoor de interactie mogelijk 
wordt. De studio gelegen in de brede 
zone heeft een semitransparante 
glazen wand waardoor de inkijk 
onmogelijk is en daardoor voor niet 
teveel afleiding zorgt vanuit de studio. 
Aan de andere kant van de studio zijn 
daardoor schimmen te zien waardoor 
er zich een spannend spel in het 
gebouw afspeelt. Dus wel interactie 
maar geen afleiding daar waar deze 
studenten zich moeten concentreren. 
Er zijn verschillende studeerplekken 
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gecreëerd met verschillende 
karakters waar gestudeerd kan 
worden.  
Aan de achterzijde van het 
gebouw zijn wederom de 
voorzieningen gepositioneerd 
met de toiletten en de kluisjes 
waar de studenten hun spullen in 
kunnen opbergen. 
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De plattegrond toont drie studio’s 
met wederom twee aangrenzende 
studio’s die tot een grote studio kan 
worden omgevormd. De dubbele 
verdiepingshoogte van de studio op 
de lager gelegen verdieping creëert 
een interessante doorkijk in de studio 
en zicht door de studio naar de studio 
gelegen aan de gevel. Daardoor is er 
zicht naar en in de studio’s mogelijk 
maar wordt er afstand bewaart om 
de studenten tijdens de les zo weinig 
mogelijk af te leiden.  

Aan de gevel is een kleine bibliotheek 
gecreëerd waar studenten kunnen 
studeren. De vides zorgen voor 
meer daglichttoetreding voor de 
onderliggende vloer. Aan Rue Charlot 
is een buitenterras met podium 
geplaatst dat gelegen is op het zuiden 
waardoor het een plek ontstaat die als 
buiten theater kan fungeren. 

5
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De vijfde verdieping van de academie 
toont wederom een studio die gelegen 
is tegen een lager gelegen studio 
waardoor er zicht ontstaat vanuit de 
studio in de andere studio. Doordat 
de lager gelegen studio aan de gevel 
is gelegen ontstaat er ook een direct 
zicht door de lager gelegen studio 
naar buiten. Het theorielokaal heeft 
hetzelfde doorzicht naar de studio 
en naar buiten. De relaxruimten in 
de smalle zone zijn deels in de schijf 
verwerkt waardoor meer ruimte 
ontstaat in deze ruimten en daardoor 
zicht wordt gecreëerd naar de lager 
gelegen studio.  
Aan de achterzijde zijn wederom de 
voorzieningen als kleedkamers en 
toiletten geplaatst. 
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De bovenste verdieping van de 
academie is ingericht als presentatie 
vloer waar een presentatie studio 
met stoelen geschikt is voor 
kleine voorstellingen en voor 
bijvoorbeeld examens en audities. 
De ontvangstruimte beschikt over 
een bar waardoor deze vloer gebruikt 
kan worden om bijvoorbeeld na een 
presentatie of auditie na te praten 
met uitzicht over Parijs. De glazen 
wanden kunnen worden open 
geschoven waardoor het dakterras 
bij de binnenruimte wordt getrokken 
en daardoor een perfecte plek is 
voor kleine evenementen. Het buiten 
theater is zo gepositioneerd dat de 
Marais als decor fungeert voor elke 
voorstelling. 

7
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Doorsnedes
De vier doorsnedes van het gebouw 
zullen de verschillende karakters 
weergeven die aanwezig zijn tussen 
de constructieve schijven. Om de 
sfeer van de karakters te duiden wordt 
er vervolgens ingezoomd op enkele 
fragmenten van de doorsnede. 



Doorsnede Zone 1
De eerste doorsnede toont een 
snede over de ingang van de 
academie. De entreetrap, die vanuit 
het entreegebouw naar de academie 
leidt, is als los element waarneembaar 
om de loskoppeling van de academie 
en de omgeving te benadrukken. 
De academie laat de dubbele 
verdiepingshoogte van de studio’s 
zien met de doorkijken naar lager 
gelegen studio’s waardoor interactie 
ontstaat. Het trappenhuis parallel 
gelegen aan het atrium zorgt voor 
connectie tussen de verschillende 
vloeren. 
Onder de markt is het theatercafé 
zichtbaar dat visueel verbonden is 
met de straat door de  vide in het 
entreegebouw. 

1

2 3
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De danszaal gelegen in de 
grootste zone van de academie 
aan de gevel bezit verschillende 
elementen waar interactie met 
andere ruimten plaatsvindt. Door 
de dubbele verdiepingshoogten 
en de gedifferentieerde plaatsing 
van de studio’s ontstaan 
doorzichten naar de andere 
studio’s waardoor interessante 
ruimten ontstaan waar interactie 

plaatsvindt tussen studenten. Het 
beton van de constructieve schijven 
speelt een belangrijke esthetische rol 
in de studio’s. De studio’s zijn sereen 
in materialisatie om geen afleidingen 
te creëren voor de dans en het 
theater. De bekistingsmethode die 
is toegepast zorgt voor een gladde 
afwerking van het beton om ruw 
maar toch elegant te zijn. 
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Vanuit de algemene ruimte zijn 
plekken aanwezig die zicht bieden 
in de studio’s. Enkele plekken 
bieden zicht door de ene studio 
naar de andere met de straat als 
decor. 
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De entree van de academie is los 
gekoppeld van het voorgebouw en 
de academie om als los element 
het contrast op te zoeken tussen 
het bestaande en het nieuwe. 
De grote trap moet het gevoel 
geven van echt binnenkomen. Het 
verlaten van een plek om naar een 
andere plek te gaan. Het stijgen 
over de trap moet een bijzondere 
ervaring geven waar wederom die 
interactie wordt opgezocht tussen 
de studenten en de markt door de 
transparante wanden.
De trap maakt visuele interactie 
tussen de marktbezoeker en de 
studenten mogelijk. De student die 
via de trap de Marais als het ware 

3

De podiumtrap die gericht is op 
de markt biedt een plek voor de 
studenten van de academie. De 
zit plek creëert een tribune voor 
wat er zich op de markt afspeelt. 
De markt transformeert tot 
theaterstuk waarin de studenten 
het publiek vormen. De interactie 
die tussen de marktbezoeker en 
de studenten afspeelt geeft de 
plek een theatraal karakter.

verlaat ziet het theaterspel van de 
markt onder zich verdwijnen terwijl 
de marktbezoeker de studenten de 
academie in zien verdwijnen. 



129

Aan de onderzijde van de 
academie zijn de panelen van 
de voorgevel doorgetrokken om 
de academie als eenheid sterker 
te maken. Tussen de panelen is 
melkglas geplaats met verlichting 
waardoor het gehele plafond kan 
oplichten en voor extra licht kan 
zorgen op de markt wanneer het 
gaat schemeren. 



Doorsnede Zone 2
De doorsnede toont het atrium dat 
door het gehele gebouw doorloopt 
om daglicht in de academie te 
brengen en op de markt. Wederom 
zijn de studio’s zichtbaar die op 
verschillende vloeren zijn gelegen 
waardoor de interactie mogelijk is. 
Onder de markt is de theaterzaal 
zichtbaar die wederom visueel in 
verbinding staat met de straat en de 
boven het podium gelegen verbinding 
van de foyer en het theater waardoor 
er theatraliteit ontstaat tussen 
verschillende gebruikers.  
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Verschillende functies zijn bij elkaar 
gebracht om theatraliteit mogelijk 
te maken. Vanaf de straat vindt er 
interactie plaats met de studenten 
die via het entreegebouw de 
academie betreden, er is zicht door 
het entreegebouw naar de markt 
en er is zicht naar het theater. 
De studenten zien vanuit het 
entreegebouw wat er zich in het 
theater en op de markt afspeelt en 
de bezoeker van het theater ziet wat 
er in de theaterzaal speelt vanaf de 
brug over het podium van de foyer 
naar het café. Al deze interactie 
elementen creëren een theatraal 
karakter waarbij verschillende 
functies meedoen.
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Atrium

Het atrium dient als element om licht 
in de academie te brengen en op de 
markt. De zijde van het atrium die 
grenst aan een betonschijf is volledig 
wit gemaakt zodat het licht optimaal 
de ruimten in worden gereflecteerd. 
Naast licht element fungeert het 
atrium ook als interactie element 
tussen verschillende vloeren. 
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Interactie tussen verschillende 
functies in het entreegebouw
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Doorsnede Zone 3
De doorsnede over de smalste zone 
toont de verschillende kleine ruimten 
waar studenten zich in terug kunnen 
trekken om te oefenen of om te 
relaxen. Doordat de zone zo smal is 
ontstaat er een geborgen karakter 
dat wordt omgezet in een zone waar 
studenten rust kunnen vinden. 

5
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De zone tussen de middelste 
schijven is een smalle zone met een 
geborgen karakter. De smalle zone 
biedt plek voor de studenten om 
zich terug te trekken in een van de 
relax/oefenruimten om even bij te 
komen van een praktijkles of om een 
dans of theaterstuk te oefenen.  

Er zijn werkplekken gecreëerd 
die rustig gelegen zijn tussen de 
constructieve wanden. Het beton is 
in tegenstelling tot het beton in de 
dansstudio’s ruw om het geborgen 
gevoel te benadrukken waardoor 
een geheel andere sfeer aanwezig is 
dan in de dansstudio’s. 
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Doorsnede Zone 4
De doorsnede in de laatste zone 
toont studio’s die tot een grote 
studio kunnen worden omgevormd 
door middel van rolwanden. Op 
de bovenste verdieping is een 
presentatiestudio aanwezig die 
de Marais als decor laat fungeren 
door de grote glazen wand. De 
presentatiestudio verlaagd de lager 
gelegen studio om het gebouw visueel 
te verlagen aangezien de academie al 
van dergelijke hoogte is. 
De vides en terug gelegen vloeren 
aan de voorgevel zorgen voor meer 
lichtinval voor de onderliggende 
vloeren. 
Onder de markt is de foyer zichtbaar 
die wederom visueel in verbinding 
staat met de straat en bereikbaar is 
vanuit het entreegebouw. 

6
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Aan de voorgevel in de middelgrote 
zone is de kantine geplaats en 
werkplekken gecreëerd met een 
open karakter. De vides verbinden 
de vloeren met elkaar en de terug 
liggende vloeren zorgen voor meer 
lichtinval op onderliggende vloeren.

7

De vides die zijn gecreëerd in het 
entree gebouw van de academie 
en het theater maken het mogelijk 
om vanaf straatniveau naar binnen 
te kijken. De foyer staat visueel 
in verbinding met de straat en 
het entreegebouw. Daardoor zijn 
verschillende functies visueel 
met elkaar verbonden en maken 
daardoor theatraliteit mogelijk. 
De vides tonen gedurende het 
passeren van het entreegebouw 

de verschillende gezichten van het 
theater. Er zijn vides gemaakt die 
zowel de theaterzaal, het café en de 
foyer laten zien. 
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De dansstudio gelegen tegen de 
achterwand van de bestaande 
bebouwing is een bijzondere ruimte 
waar de bestaande bebouwing 
een belangrijke rol speelt. In de 
studio dient de betonnen wand 
als decorstuk in de ruimte om de 
studenten eraan te herinneren dat 
het gebouw zich in een bestaande 
omgeving bevindt. Doordat de 
glazen pui terug is gelegen ontstaat 
er een opening tussen de wand 
en de academie waardoor het 
daglicht mooi de ruimte in valt. De 
betonnen schuiven die aan beide 
zijde zichtbaar zijn met een gladde 
bekistingsmethode uitgevoerd om 
rust uit te stralen in de ruimte.
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Het theatraal karakter in de gevel 
is door een geheel glasvlak voor 
elke functie achter de gevel gelijk. 
Echter elke functie benodigd 
zijn eigen theatraal karakter 
omdat elke functie anders is. 
De benadering van het gebouw 
is over het algemeen over Rue 
de Bretagne vanuit noordwest 
vanwege het eenrichtingsverkeer 

De voorgevel is onderdeel van 
de theatraliteit die het gebouw 
moet uitdragen. Het heterotopisch 
karakter van een school wordt 
diffuser gemaakt aan de hand 
van de voorgevel zodat er meer 
interactie ontstaat tussen binnen en 
buiten.
De voorgevel is vanwege de 
theatraliteit die hij moet uitdragen 
geheel transparant gemaakt 
waardoor de beweging aan de 
binnenkant waarneembaar is 
vanaf de straat en vanaf binnen 
is de beweging op straat niveau 
zichtbaar. Doordat de gevel overhelt 
naar de straat toe vermindert dit de 
reflectie en ontstaat er een groter 
oppervlakte gevel waardoor de 
theatraliteit wordt benadrukt. 

Voorgevel

van Rue de Bretagne. De voorgevel 
wordt daardoor niet frontaal 
van voren bekeken maar vanaf 
de zijkant. Door dit gegeven en 
het aparte theatraal karakter 
van de verschillende functies te 
combineren  kan een onderscheid 
gemaakt worden in de gevel tussen 
de verschillende functies achter 
de gevel.  Door de stijlen van de 

gevel dichter op elkaar te plaatsen 
daar waar de functies achter de 
gevel minder theatraal zijn ontstaat 
er een verschil in theatraliteit 
zonder dat het zicht naar binnen 
drastisch wordt gehinderd. De 
regels zijn echter verticaal geplaatst 
waardoor boven elkaar liggende 
functies dezelfde theatraliteit 
uitdragen terwijl deze niet hetzelfde 
karakter hebben. Door op enkele 
plekken, daar waar nodig, regels 
toe te voegen ontstaat dezelfde 
werking in verticale richting. Om te 
benadrukken dat er verschillende 
functies achter de gevel zitten 
worden de panelen, daar waar 
het nodig is, op sommige plekken 
afgesneden. Daardoor ontstaat er 
een beweging in de gevel vanwege 
de benadering van de zijkant van 
het gebouw waardoor verschil in 
theatraal karakter zichtbaar wordt. 
De panelen zijn haaks op de gevel 
geplaatst waardoor recht van voren 
de panelen nauwelijks zichtbaar zijn 
en het gehele interieur zichtbaar 
wordt waardoor interactie ontstaat 
met binnen. 

Fig 6.2 -  Opbouw van de gevel

Fig 6.1 -  Benadering van het gebouw
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Gevel aanzicht Rue de Bretagne
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De panelen creeren een patroon op 
de gevel waardoor de gevel gaat 
leven. Het gebouw passerende lijkt 
de gevel te bewegen en is steeds 
meer van het interieur zichtbaar.
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Zijgevel
De constructieve schijven vormen 
een belangrijk element in het 
uiterlijk van de academie. De 
buitenste schijven zijn volledig 
gesloten en zichtbaar vanaf de 
straat. Omdat het beton van de 
schijven deel uitmaken van het 
interieur worden de schijven aan 
de buitenzijde geïsoleerd waardoor 
een tweede huid nodig is de 
isolatie te bedekken. De voorgevel 
is ontworpen om de theatraliteit 
uit te dragen terwijl de zijgevels 
dienen als coulissen en daarom 
een gesloten karakter bezitten om 
de theatraliteit van de voorgevel te 
benadrukken.
De zijgevels zijn ontworpen om 
niet te veel af te leiden van de 
voorgevel. De kalksteen panelen 
vormen een materialiteit die de 
“Parijse steen” weerspiegeld. De 
licht grijze steen wijkt iets af van de 
zacht gele kleur die voornamelijk 
in Parijs is gebruikt waardoor het 
gebouw een moderner uiterlijk 
vertoont maar niet al te veel afwijkt 
van zijn omgeving. De grote dichte 
schijven zijn nooit geheel te zien 
vanwege de nauwe straten in de 
Marais waardoor deze groot mogen 
zijn in de omgeving. 

Het patroon van de kalksteen 
panelen komt voort uit de hellende 
voorgevel. De lijn van de voorgevel 

is doorgezet in de zijgevel. Het 
moderne patroon steekt af tegen 
het klassieke rechthoekige gebruik 
van de stenen die in de Marais zijn 
gebruikt waardoor het gebouw een 
moderner uiterlijk krijgt. 

Fig 6.4 -  Varianten paneelopbouwFig 6.3 -  Paneelopbouw
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Zicht vanuit Rue de Bretagne
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Zicht van voor de academie
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Academie vanaf  Rue de Bretagne



het zuiden waardoor een prettige 
buitenruimte is gecreëerd. Met 
de integratie van de buitenruimte 
wordt het lostrekken van de 
academie wederom benadrukt en 
teruggekoppeld in deze gevel. De 
raamindeling van het secretariaat 

De gevel in Rue Charlot waar de 
entree van de artiesten voor het 
theater, de goederen ingang en 
de entree van de academie zich 
bevindt is uitgevoerd met dezelfde 
steenpanelen als de zijgevel van 
de academie. De gevelopeningen 
voor de verschillende functies op de 
begane grond bepalen de verdeling 
van panelen over de gehele gevel. 
De eerste verdieping toont een 
buitenruimte die gelegen is op 

Rue Charlot
en de studio gelegen aan de 
Rue Charlot is afgeleid van het 
naastliggende gebouw waarin de 
kantoren en theorielokalen van de 
academie zijn gelegen. De derde 
verdieping is naar achter geplaatst 
om afstand te nemen van de straat 
om de hoogte visueel lager te 
maken. Door deze teruglegging 
ontstaat er tevens een balkon 
grenzend aan de studio. 
De zacht grijze kalksteen panelen 

passen in de materialiteit bij de 
aangrenzende gebouwen. De 
vormentaal daarentegen zoekt het 
contrast waardoor een mooie relatie 
ontstaat tussen nieuw en oud.  
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Model

Maquette 1:500 Maquette 1:100
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Maquette exterieur 1:100
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Techniek
Constructieprincipe
De constructie van het gebouw 
bestaat uit het principe van vier stijve 
schijven van 600 mm die over de 
gehele hoogte en diepte doorlopen, 
die verbonden zijn met vloeren. De 
grootste afstand tussen de schijven 
is 14 meter die overspannen worden 
met klimaat kanaalplaatvloeren van 
400 mm dik. De klimaat kanaalplaat 
vloeren bieden de mogelijkheid alle 
kanalen in de vloer weg te werken. 
Samen met de wanden die tussen 
de schijven worden geplaatst 
ontstaat een stabiel geheel. 
Het gebouw kan een dergelijke 
overspanning maken doordat de 
schijven doorlopen onder de grond 
in het theater waardoor genoeg 
massa ontstaat om het gebouw over 
eind te houden. De massa die boven 
de grond uitkraagt is ook nodig 
onder de grond om het gebouw te 
laten staan.  
Vanwege de grote overkraging zal 
het gebouw naar voren willen hellen. 
Daardoor ontstaat er een grote 
trekspanning aan de achterzijde van 
het gebouw. Aan de achterzijde van 
de schijven zal deze trekspanning 
opgenomen moeten worden door 
wapening. De drukspanning aan de 
voorzijde van de wordt opgenomen 
door de beton.  

Fig 7.1 -  Krachten principe 

Fig 7.2 -  Constructie principe 

Fig 7.3 -  Plaatsing kanaalplaten

Gevelbekleding
De kalksteen panelen die 
aan de buitenkant van de 
schijven zullen worden geplaats 
worden opgehangen aan een 
onderconstructie die aan de 
betonen schijven is bevestigd. 

Een massief natuurstenen 
gevelbekleding heeft als nadeel 
dat het een hoog eigen gewicht 
heeft. Daarnaast brengt een breuk 
in een element grote risico’s met 
zich mee. Daarom is gekozen 
voor natuursteen elementen 
die van buiten niet van massief 
natuursteen te onderscheiden zijn 

Fig 7.5 -  Detail gevelbekleding

Fig 7.4 - 3D Principe gevelbekleding
maar aan de onderzijde bestaan 
uit een honingraatconstructie 
die de elementen plastisch-
elastisch belastbaar maakt. De 
gewichtsbesparing van dit systeem 
is 60 tot 75 procent ten opzichte 
van massief natuursteen waardoor 
de gevel niet al te zwaar wordt. 
De gevelpanelen zullen worden 
gemonteerd met mechanische 
ankers die tegen de schijven zijn 
gemonteerd. Doordat de elementen 
op maat gemaakt kunnen worden 
kunnen naadloze hoekverbindingen 
gemaakt worden waarmee de 
hoeken kunnen worden bedekt 
zoals getoond op de afbeelding. 
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Vloeren
De constructieve schijven zijn een 
belangrijk visueel element in het 
gehele ontwerp. Deze spelen in het 
interieur daarom ook een belangrijke 
visuele rol. Voor het beton dat 
zichtbaar is in de studio’s zal een 
gladde bekistingsmethode worden 
gebruikt om een clean uiterlijk te 
verkrijgen aangezien een studio 
weinig afleidende elementen moet 
bevatten omdat zowel de dans 
als het theater geen afleidende 
elementen kan gebruiken zodat de 
kunst zich volledig kan etaleren. 
De vloeren en de plafonds van de 
studio’s zullen volledig wit uitgevoerd 
worden om de sereniteit van de 
door te voeren. De vloeren bestaan 
uit een opbouw van verschillende 
dempende materialen om een ideale 
ondergrond te vormen voor dans 
en theater. De vloerafwerking zal 
bestaan uit verschillende lagen die 
geschikt zijn voor dansstudio’s zodat 
in optima forma geleerd kan worden. 
De opbouw bestaat uit een laag 
verdicht foam dat op de gestorte 

vloer kan worden gelegd. Daarop 
bevindt zich een laag geweven 
minerale vezelversterking, een PVC 
laag en de afwerk anti slip laag. 
De afwerklaag zal in wit worden 
uitgevoerd.

Materialisatie

Fig 7.7 -  Vloeropbouw studio’s

De algemene ruimten zullen 
een licht beige marmeren vloer 
afwerking krijgen om de exclusiviteit 
van de academie te benadrukken. 
De combinatie en contrast van 
het ruwe beton met het gladde 
marmer zal een mooie combinatie 
vormen. Het ruwe beton zal een 
ruig en hard ogen terwijl de licht  
beige marmeren vloer warmte in de 
ruimte zal brengen.  

Geluidsisolatie
Zowel de studio’s als het theater 
produceren veel geluid dat hinderlijk 
kan zijn voor de naastgelegen 
ruimten. De studio’s en het theater 
zullen daarom uitgerust met 
losgekoppelde plafonds waarin 
een geluidsisolerend materiaal 
is verwerkt waardoor zowel de 
geluidsoverdracht naar andere 
ruimten wordt gereduceerd als de 
galm in de studio’s en het theater 
wordt verminderd. De wanden 
worden eveneens voorzien van een 
ontkoppeling systeem bestaande 
uit een polyurethaan schuim 
welke aan de wand bevestigd kan 
worden. 

Fig 7.9 -  Geluidisolatie scheidingswanden 

Fig 7.6 -  Warme marmeren vloer in combinatie met ruw beton

Fig 7.8 -  Geluidisolatie plafond
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Het vooronderzoek, gedaan in het 
M3 project, kan getoetst worden op 
het ontwerp van de academie voor 
de kunsten in de Marais in Parijs en 
het theater. Ruimten en elementen, 
die zijn ontstaan gedurende het 
ontwerpproces, kunnen uitgelegd 
worden aan de hand van de 
behandelde concepten om een 
ruimte te benoemen en te verklaren 
en daardoor beter te begrijpbaar 
te maken. De concepten kunnen 
toegekend worden aan ruimten en 
elementen zonder dat de ruimte is 
ontworpen aan de hand van deze 
concepten maar een ruimte kan 
ook ontworpen zijn om een bepaald 
concept nadrukkelijk aanwezig te 
laten zijn. 

Het gehele gebouw bestaat uit 
verschillende functies waaronder 
de academie voor de uitvoerende 
kunsten, het theater en de 
geïntegreerde bestaande markt.  
Elke functie kan apart bekeken 
worden aan de hand van de 
concepten maar het is ook mogelijk 
alle functies te bundelen en het 
gehele gebouw te reflecteren aan 
de hand van de concepten. Het 
gebouw wordt daarom allereerst 
per functie uiteengezet waarna 
het gehele gebouw met de 
verschillende functies geïntegreerd 
wordt bekeken aan de hand van de 
concepten.  

Marché des Enfants Rouges
De markt, die behouden is 
gebleven vanwege zijn historische 

en sociale waarde is een verrijking 
voor de plek en daarom ook voor 
het nieuwe gebouw. Op de markt 
zijn verschillende concepten 
sterker aanwezig dan andere, op 
dit moment en na de realisatie 
van de academie en het theater. 
Vanwege zijn functie is Marché des 
Enfants Rouges een ‘plek’ omdat 
voor een marktkraamhouder de 
markt zijn werkplek is en voor 
de mensen van de Marais is de 
markt een ‘plek’ waar ze verse 
producten kunnen kopen en elkaar 
kunnen ontmoeten. De markt kan 
ook als toeristische trekpleister 
gezien worden waardoor het ook 
voor buitenstaanders betekenis 
kent. Doordat de markt wordt 
ingeklemd door de omgeving wordt 
het effect van ‘plek’ vergroot. 
Doordat de markt verscholen ligt 
tussen de bebouwing kan deze 
alleen betreedt worden via enkele 
poorten, die als ‘dispositief’ gezien 
kunnen worden, die de markt 
volledig afsluitbaar maken. Bij het 
passeren van de poorten verlaat de 
bezoeker het trottoir en betreedt 
de markt waardoor er een ander 
‘territorium’ binnen wordt gegaan. 
De verschillende karakters van de 
straat en de markt zorgen voor 
een ‘re- en deterritorialisatie’. Men 
verlaat de ene plek en gaat een 
andere binnen. 
De marktkraamhouder bezit 
zijn eigen kraam met een 
eigen ‘territorium’ waar geen 
buitenstaanders gewenst zijn en 
daardoor ook een ‘heterotopie’ 

het zijn van de ruimte. Enkele 
zijn echter duidelijk aanwijsbaar 
terwijl andere concepten minder 
nadrukkelijk aanwezig zijn. Door 
deze te benoemen krijgen ze vorm 
en wordt de markt begrijpelijk als 
ruimte ongeacht of ieder individu de 
markt anders ervaart. 
 
De academie voor de uitvoerende 
kunsten (APAM)
Het gehele gebouw is opgehangen 
aan het concept ‘theatraliteit’. Het 
theatrale karakter dat aanwezig is 
in de kunsten dans en theater is 
vertaalt tot ontwerpelementen. De 
academie is in deze dus ontworpen 
vanuit het concept ‘theatraliteit’. 

vormt, voor de marktkraamhouder. 
De marktkraamhouder wil zoveel 
mogelijk van zijn goederen 
verkopen en door zijn producten 
aantrekkelijk neer te zetten zal dit 
eerder gebeuren dan wanneer 
het slecht zichtbaar is. Daarnaast 
probeert een marktkraamhouder 
zijn spullen te verkopen door het 
roepen en daardoor promoten van 
goederen waardoor bezoekers van 
de markt daarop reageren. Er treedt 
een interactie op tussen beide 
partijen omdat ze met elkaar gaan 
interacteren. Deze interactie kan 
benaamd worden als ‘theatraliteit’.   
De markt kent veel meer aanwezige 
concepten die een rol spelen in 



aan de straatzijde plaats te laten 
vinden. Deze interactie is echter 
visueel en niet direct aanwezig 
omdat de academie als het ware 
beklommen moet worden en 
daardoor minder toegankelijk 
wordt voor mensen die niks te 
zoeken hebben in de academie. 
Daardoor wordt het heterotopisch 
karakter van een schoolgebouw 
gewaarborgd op het gebied dat 
het niet direct toegankelijk is. Een 
wenselijk effect aangezien de 
academie geen mensen binnen 
wilt hebben die er niks te zoeken 
hebben. 
Voor de studenten en docenten is 
de academie een ‘plek’ waar ze 
een groot deel van de dag zullen 
verblijven, het is de ‘plek’ voor de 
studenten waar ze een opleiding 
volgen en het is de ‘plek’ voor 
de docenten waar ze werken. De 
academie heeft daardoor betekenis 
voor deze gebruikers wat het een 
‘plek’ maakt voor deze gebruikers. 
De grote trap die de entree vormt 
voor de academie kan aangewezen 

De studenten worden opgeleid 
om een kunst en verhaal uit te 
voeren en aan een publiek te tonen 
dat daarop reageert en daardoor 
theatraal genoemd kan worden 
omdat beide partijen met elkaar 
interacteren. Die directe vertaling 
is geprobeerd door te voeren in 
het ontwerp van de academie door 
het interieur en ook de gevel zo te 
ontwerpen dat er overal interactie 
plaatsvindt binnen het gebouw 
en van binnen naar buiten toe en 
vise versa. De voorgevel bestaat 
voornamelijk uit glas waardoor 
de binnenwereld vanaf de straat 
waarneembaar is en daardoor 
‘theatraliteit’ mogelijk maakt. 
De panelen die loodrecht op de 
gevel geplaatst zijn, creëren een 
gedifferentieerd zicht naar binnen 
waardoor deze een ‘dispositief’ 
vormen voor het zicht naar 
binnen. De ‘heterotopie’ die een 
schoolgebouw doorgaans is, is 
diffuser gemaakt door  interactie 

worden als een element waar ‘de- 
en reteritorialisatie’ plaatsvindt. De 
trap is een gebaar van het verlaten 
van de grond en het binnenkomen 
van een “nieuwe wereld” die de 
academie vormt.  

Theater
Het theater bevindt zich onder 
de markt en verstopt zich als 
functie daar waar het theater 
juist een theatrale functie bezit. 
Doordat het theater een specifieke 
functie betreft kan het concept 
‘heterotoop’ worden toegekend in 
de vorm dat het alleen de mensen 
trekt die een voorstelling willen zien 
en daardoor selecterend is. 
Het theater dat tevens dienst 
doet als collegezaal voor de 
academie is bereikbaar vanaf 
Rue Charlot aan de achterzijde 
van de academie verzwakt het 
‘heterotopisch’ karakter van het 
theater door het dubbel gebruik van 
de zaal waardoor de theaterzaal 
als ‘affordance’ kan worden gezien 
omdat deze de mogelijkheid geeft 
voor verschillende functies en ook 
zo gebruikt wordt. 

Aan de voorzijde bevindt zich de 
hoofdentree van het theater voor de 
bezoekers. Door een zachte grens 
te creëren tussen straat en theater 
ontstaat er een interactie die het 
concept ‘theatraliteit’ benadrukt. 
Er zijn vides gemaakt in het entree 
gebouw die zicht geven vanaf de 
straat in het theater, in de foyer en 
in het café. Doordat de entree van 
het theater een zachte grens vormt 
tussen de straat en het theater 
is het bestaande herbestemde 
gebouw een plek waar ‘de- en 
reteritorialisatie’ plaatsvind. 

De drie functies gecombineerd 
vormen het gehele gebouw die 
een nieuwe ‘plek’ creëren in de 
Marais. Een ‘plek’ voor de Marais 
die functies biedt voor verschillende 
doelgroepen en gebruikers. De 
markt blijft behouden zoals deze 
heden ten dage is, waardoor 
deze wellicht gezien kan worden 
als ‘dispositief’ in het gehele 
ontwerpproces aangezien 
de markt voor verschillende 
ontwerpbeslissingen heeft geleid. 
Desondanks is de integratie van 
Marché des Enfants Rouges een 
verrijking voor de plek vanwege 
de historische en sociale waarde. 
Gecombineerd met functies die 
een ander publiek trekken wordt 
de ‘theatraliteit’ vergroot omdat 
er overal om en in het gebouw 
plekken zijn gecreëerd waar 
interactie plaatsvindt tussen de 
verschillende functies.
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Met het ontwerp van de academie 
voor de kunsten en het theater 
in de Marais is geprobeerd de 
hoofdvraag te beantwoorden:

“Hoe kan een 

academie voor 

de kunsten, in het 

centrum van de stad, 

rekening houdend 

met een belangrijke 

bestaande functie, 

communiceren met 

de omgeving?”

Aan de hand van de filosofische 
concepten en bestaande 
elementen in de directe omgeving 
zijn ontwerpuitgangspunten tot 
stand gekomen waarmee een 
diffuus gebouw is ontworpen 
en daardoor het heterotopische 
karakter, dat vaak aanwezig is in 
een educatief gebouw, verzwakt en 
meer interactie zoekt met de stad. 
De voorgevel van de academie 
is volledig gericht op de straat 
waardoor het leven in de academie 
zichtbaar wordt en daardoor meer 
interactie ontstaat. Het concept 
theatraliteit speelt hierin een 
grote rol doordat de passant de 
toeschouwer is van wat er in het 
gebouw gebeurd en tegelijkertijd 
is de stad het decor waarnaar 

wordt gekeken vanuit de academie. 
Binnen in de academie is deze 
theatraliteit doorgezet door het 
atrium als verbindend element vorm 
te geven. Het atrium zorgt ervoor 
dat er direct zicht is vanaf de ene 
vloer op de andere vloer waardoor 
de theatraliteit in de academie 
wordt benadrukt. Het atrium maakt 
ook zicht naar de markt mogelijk 
vanuit de academie en vise versa 
waardoor de academie een 
transparant karakter krijgt.  
Bij het theater is hetzelfde 
filosofisch concept theatraliteit 
de rode draad geweest in het 
ontwerpproces om het theater 
diffuser te maken. De vides in het 
entreegebouw zorgen ervoor dat in 
het theater kan worden gekeken en 
daardoor interactie ontstaat zonder 
dat het publiek of de dansers of 
acteurs afgeleid worden. 
Tevens, door het theater ook te 
gebruiken als collegezaal ontstaat 
er een menging van functies 
waardoor de heterotopie van een 
academie wordt gemengd met 
een openbare functie en daardoor 
diffuser wordt.  
Kortom, het ontwerp van de 
academie voor de kunsten in 
combinatie met het theater 
toont een manier waardoor het 
heterotope karakter van een 
educatie instelling diffuser kan 
worden gemaakt zonder dat er een 
directe menging is van functies van 
verschillende gebruikers. 
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Schoolgebouwen zijn over het algemeen zeer selecterende gebouwen in 
een stad, die vaak een aparte wereld vormen in een gebied, een hetero-
topie genaamd. Dit terwijl veel studies een theatrale kant hebben waar de 
maatschappij inspiratie en voordeel uit kan halen. Door de heterotopie van 
een schoolgebouw diffuser te maken wordt de theatraliteit tussen verschil-
lende functies en gebruikers vergroot. 

Door het samenvoegen van verschillende functies op een plek ontstaat 
interactie tussen deze functies waardoor het theatrale karakter van de plek 
wordt benadrukt. Belangrijke plaatsen, voor de functie dan wel historische 
waarde, in dichtbebouwde gebieden, kunnen uitgebuit worden door func-
ties toe te voegen om de waarde van de plek te vergroten. Een markt met 
zowel historische als sociale waarde kan in een gebouw worden geïnte-
greerd waardoor deze als verrijking voor het gebouw kan fungeren. 
  
Marché des Enfants Rouge, gelegen in de Marais te Parijs, is de oudste 
overdekte markt van Parijs en draagt daardoor een stukje historie met zich 
mee. De markt is een belangrijke plek voor zowel de bewoners van de 
Marais als de toerist. De aanwezige interactie tussen gebruikers maakt de 
plek levendig en interessant. Door de markt onderdeel uit te laten maken 
van een nieuw gebouw en interactie plaats te laten vinden tussen nieuwe 
gebruikers en de markt wordt de waarde en de theatraliteit van de plek 
vergroot. 

De opwaardering, genaamd gentrificatie, die de laatste decennia plaats 
heeft gevonden in de Marais is een moeilijk te stoppen langdurig proces 
dat de buurt geheel heeft getransformeerd tot een buurt met voornamelijk 
moderne gedachten. Een academie voor de uitvoerende kunsten voedt 
de moderne gedachte in de buurt en sluit aan op het theatrale karakter 
van de plek vanwege het theatrale karakter van de uitvoerende kunsten. 
De academie voor de kunsten kan meedoen in de theatraliteit  van de plek 
door plekken te creëren die interactie mogelijk maken tussen verschillende 
functies. 

Doordat er plekken ontstaan waar interactie plaatsvindt neemt de acad-
emie deel aan het leven in de Marais waardoor een diffuus karakter ont-
staat. Het diffuse karakter verzwakt op die manier de heterotopie van een 
schoolgebouw.   

diffuse heterotopie


