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Samenvatting

In het afstudeeratelier ‘A kind of space’ stond het omschrijven van 
een ruimte en de werking van die ruimte centraal. De stad Parijs is 
gebruikt als case study om haar ruimte te beschrijven. Twaalf locaties 
zijn hiervoor bestudeerd en beschreven, verspreid over de metropool 
Parijs. Hoewel de gebieden afzonderlijke sfeer eenheden vormen zijn er 
diverse elementen aan te wijzen die proberen de kloof tussen deze sfeer 
eenheden te verminderen. Hierdoor ontstaat een mate van samenhang 
binnen de metropool Parijs. De elementen die zorgen voor samenhang 
zijn bijvoorbeeld het gebaar van de grande Arch op de ‘Axe Historique’, 
de klassieke elementen uit de Franse cultuur ingezet in Les Espaces 
d’Abraxas, en de Haussmann boulevard als theatrale route langs de 
iconen van Parijs. Deze elementen zijn in het gezamenlijk onderzoek 
vaak omschreven aan de hand van het concept theatraliteit. De theatrale 
werking van de Parijse ruimte waarborgt een mate van samenhang in het 
metropolitaanse landschap. Dit is een belangrijk uitgangspunt geweest 
voor het individuele afstudeerproject. Het was dan ook tevens een 
aanknopingspunt voor de locatiekeuze.  Namelijk een prominente locatie 
in Saint Denis, een banlieu van Parijs, waar samenhang met de rest van 
de stad ontbreekt. Een belangrijke vraag op de gekozen locatie, Place de 
la Porte de Paris in Saint Denis, is dan ook op welke manier theatraliteit 
kan worden ingezet om samenhang te creëren met de rest van de 
stad. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een ruimtelijk en 
historisch onderzoek gedaan naar de locatie. Parallel met het onderzoek 
naar de manier waarop het ruimtelijk concept theatraliteit terug te 
vinden is in de Parijse ruimte zijn er uitgangspunten voor het ontwerp 
geformuleerd. Vervolgens is er een ontwerpend onderzoek gestart op 
verschillende schaalniveaus naar de manier waarop theatraliteit ingezet 
kan worden om van de huidige non-place een theatrale plek te maken. 
Het ontwerpend onderzoek is gedaan door het inzetten van vorm studies, 
aangevuld met referenties waarin het thema theatraliteit centraal staat. 
Vanuit het ontwerpend onderzoek zijn een aantal hoofdthema’s naar 
voren gekomen; stedelijk theater, stedelijke woonkamer, coulissen en 
route theatrale. Tenslotte is het ontwerp uitgelegd met als leidraad de 
manier waarop theatraliteit als ontwerpinstrument is ingezet aan de 
hand van deze hoofdthema’s.
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Proloog

 
“ Ja, zo zou het kunnen beginnen, hier, zomaar, op een enigszins moeizame 
en trage manier, op die neutrale plek die van iedereen en van niemand 
is, waar de mensen bijna zonder elkaar te zien langs elkaar heen 
lopen, waar het leven in het pand, ver weg en regelmatig, weerkaatst 
wordt. Van wat er achter de zware voordeuren gebeurt hoor je meestal 
alleen die onsamenhangende geluiden, die flarden, die brokstukken, 
die aanzetten, die beginnetjes, die incidenten of ongelukjes die zich 
in de zogeheten ‘gemeenschappelijke ruimtes’ afspelen, die gedempte 
geluidjes die door het verschoten rode tapijt gesmoord worden, die 
kiemen van gemeenschapsleven die nooit verder komen dan de overloop” 
“ De bewoners van eenzelfde pand wonen op een paar centimeter van elkaar, 
ze worden door een simpele wand van elkaar gescheiden, ze delen dezelfde 
ruimtes die zich op alle verdiepingen herhalen, ze maken tegelijkertijd 
dezelfde bewegingen, de kraan opendraaien, de wc doortrekken, het licht 
aandoen, de tafel dekken , enige tientallen gelijktijdige levens die zich 
van etage tot etage van pand tot pand en van straat tot straat herhalen. 
Ze verschansen zich in hun eigendommelijke ruimtes, want zo heet dat 
nu eenmaal, en ze zouden graag willen dat er niets uit naar buiten trad, 
maar het weinige dat ze eruit laten komen, de hond aan de lijn, het kind 
dat brood gaat halen, iemand die weggebracht of weggestuurd wordt, 
verdwijnt via de trap. Want alles wat er geschiedt, geschiedt via de trap, 
alles wat arriveert, arriveert via de trap, de brieven , de kennisgevingen, 
de meubels die de verhuizers brengen of meenemen, de arts die voor een 
noodgeval geroepen is, de reiziger die van een lange reis thuiskomt.” 
“ Daarom blijft de trap een anonieme, kille, bijna vijandige plek. In oude 
huizen had je nog stenen treden, smeedijzeren leuningen, beeldhouwwerk, 
wandluchters en soms een bankje waarop oude mensen tussen twee 
etages door konden uitrusten. In moderne flatgebouwen heb je liften met 
wanden die met als obsceen bedoelde graffiti bedekt zijn, en zogeheten 
‘brandtrappen’ van ruw beton, vies en galmend. In dit pand, waarin een 
oude lift zit die bijna altijd kapot is, is de trap een ouderwetse, niet al te 
schone plek die van verdieping tot verdieping volgens de conventies van 
de burgerlijk achtenswaardigheid steeds verder achteruitgaat: twee 
tapijtdikten tot de derde, daarna één en helemaal niets meer voor de twee 
zolderverdiepingen. ” 1

1  Perec, G. (1978) p.16
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INLEIDING
 
Dit afstudeerverslag gaat over de productie van de ruimte in Parijs zoals 
die beschreven is in de Proloog. Elke ruimte kent een bepaalde sfeer, die 
neer wordt gezet door een combinatie van de elementen in de ruimte en 
de perceptie van de actant. Het omschrijven van de ruimte is complex 
doordat de perceptie van elke actant anders is.2 In dit afstudeerverslag 
wordt een poging gedaan om de ruimte in Parijs te beschrijven op 
basis van het gezamelijk onderzoek naar de productie van de ruimte.3 
Vervolgens wordt een zoektocht gestart naar een ontwerp dat reageerd 
op deze sfeer bepalende elementen met als doel een gebouw te ontwerpen 
dat aansluit bij de sfeer van Parijs. 

2  Lefebvre  (1974)
3  Gezamelijk onderzoek ‘a kind of space’
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 1. Onderzoeksveld 

In het afstudeeratelier ‘A kind of space’ staat het omschrijven van een 
ruimte en de werking van die ruimte centraal. Twee benaderingen om 
naar een ruimte te kijken worden hiervoor gebruikt. De eerste manier 
omschrijft het object als een ding in de ruimte door deze in kaart te 
brengen, te meten en te tekenen. De tweede manier omschrijft het object 
als een actant in de productie van de sociale ruimte, door het object te 
beschrijven, te portretteren en te bespreken aan de hand van een aantal 
ruimtelijke concepten geïntroduceerd door verschillende filosofen in de 
tweede helft van de 20ste eeuw.  

De stad Parijs is gebruikt als case study om haar ruimte te beschrijven 
op de twee manieren zoals hier boven omschreven. De reden hiervoor is 
de moderne literatuur die hier ontstaan is die zorgvuldig het dagelijkse 
leven zoals het zich ontvouwt in de ruimten van de stad omschrijft. 
Daarnaast is het ook een van de eerste Europese steden waar de 
moderne architectuur verscheen. Het resultaat van deze onderzoeksfase 
is een gemeenschappelijk boek over de productie van de ruimte in Parijs 
aan de hand van een analyse van twaalf ruimtes in Parijs door midden 
van het zowel in kaart brengen van gevels, details en plattegronden als 
omschrijvingen en observaties aan de hand van 12 concepten. 4

1.1 Aanleiding

De 12 onderzochte gebieden zijn verspreid over de metropool Parijs; 
in het centrum van Parijs, het buitengebied en de randgebieden, de 
banlieus. Dit brede scala aan onderzochte gebieden impliceert al een 
verschil in sferen tussen de verschillende gebieden.  
Hoewel de gebieden afzonderlijke sfeer eenheden vormen zijn er 
diverse elementen aan te wijzen die proberen de kloof tussen deze sfeer 
eenheden te verminderen. De psychogeografische afstand kan hierdoor 
verkleind worden waardoor er een grotere samenhang ontstaat tussen 
de verschillende locaties. 5 De elementen die zorgen voor samenhang 
zijn bijvoorbeeld de ‘Axe Historique”, de klassieke elementen uit de 

4  Descriptions graduation studios (2014)
5  Debord, G. (1955)

Figuur 1. Twaalf onderzochtte locaties in Parijs

Figuur 2. Parijse elementen die de kloof tussen de sfeer eenheden verkleinen 
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Franse cultuur ingezet in Les Espaces d’Abraxas, en de Haussmann 
boulevard als theatrale route langs de iconen van Parijs waaronder 
Palais Garnier. Deze elementen zijn in het gezamenlijk onderzoek vaak 
omschreven aan de hand van het concept theatraliteit dat als volgt te 
definiëren is;

“ Theatricality involves a representation of  reality as  well  as  a  relation  
between  the  spectator  or the audience and the actors on stage. These 
spectators and actors can reverse positions in a way that renders 
a steady position of spectatorship impossible. (Freedman, 1991) The 
potential of theatricality is strongly related to the perception of the specific 
spectator. (Lehmann, 2006)”

In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de manier 
waarop het concept theatraliteit een grote rol speelt in de ruimtelijke 
beleving van Parijs.

1.2 Probleemstelling en hypothese

Het centrum van Saint Denis is ook een van de twaalf onderzochte 
locaties. Gelegen aan een as richting het centrum van Parijs met 
daaraan de twee iconen van Saint Denis; de basiliek van Saint Denis 
en Stade de France, is hier ook wellicht de verwachting van een 
bepaalde mate van theatraliteit. Echter wanneer je bovenkomt vanuit 
de metro op Place de Porte de Paris in Saint Denis dan ontbreekt 
enige vorm van theatraliteit. Door het ontbreken van de ervaring 
van deze Parijse morfologie en de theatraliteit die in de rest van de 
onderzochte plekken in parijs te vinden is, kan Place de Porte de Paris 
in Saint Denis als een gat worden ervaren in het netwerk van Parijs.  
Gelegen aan een as en bij een metrostation vormt Place de Porte de Paris 
in Saint Denis namelijk een belangrijke schakel in de samenhang van 
de groeiende metropool Parijs. Dit beeld wordt wellicht verduidelijkt 
met de definitie van een metropool door Steenbergen wanneer je een 
metropool ziet als 

“een landschap dat bezig is zich te formeren en dat tot een nieuw geheel 
moet worden gemaakt.” 6

6  Steenbergen, C.M., Reh, W. (2011)

1.3 Onderzoeksvraag

Een belangrijke vraag op deze locatie, Place de Porte de Paris in Saint 
Denis, is dan ook op welke manier er samenhang met de rest van de stad 
kan worden gecreëerd. Na aanleiding van het theoretische onderzoek in 
Parijs kan wellicht gesteld worden dat het mogelijk is om deze samenhang 
te creëren door gebruik te maken van de bestaande morfologische 
structuur van Parijs en theatraliteit in te zetten als ontwerpinstrument. 

1.4 Relevantie

Deze vraag intrigeert mij door haar actualiteit van het managen van 
megasteden. Er komen namelijk steeds meer megasteden. Meer dan 
de helft van de wereldbevolking woont nu al in de stad, en volgens de 
VN zal het percentage groeien tot 66 procent in 2050. 7 De vragen hoe 
samenhang met de rest van de stad gecreëerd kan worden en hoe je alle 
inwoners zowel sociaal als fysiek kunt verbinden spelen een belangrijke 
rol in dit verhaal. Parijs is met 2,25 miljoen inwoners in de gemeente 
Parijs zelf en ruim 11 miljoen in het hele stedelijke gebied, met inbegrip 
van de banlieues en de forensensteden daaromheen een megastad 
te noemen waarvan er in de toekomst steeds meer zullen komen. Een 
belangrijke vraag van de 21ste eeuw is dan ook hoe de megasteden 
gemanaged moeten worden, zoals directeur van de Population Division 
vertelt in het krantenartikel.

1.5 Onderzoeksmethode

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk 
om een historische analyse en ruimtelijke analyse te doen van de locatie. 
Samen met de manier waarop theatraliteit is ingezet in Parijs kunnen 
dan uitgangspunten geformuleerd worden over de manier waarop 
samenhang met de rest van de stad gewaarborgd kan worden. Om 
erachter te komen op welke manier theatraliteit ingezet kan worden als 
ontwerp instrument om deze samenhang te realiseren, is er ontwerpend 
onderzoek gedaan naar de inzet van theatraliteit op verschillende 
schaalniveaus aangevuld met referenties die aansluiten bij de thema’s. 
Tenslotte zal het ontwerp worden uitgelegd met als leidraad de manier 
waarop theatraliteit als ontwerpinstrument is ingezet.
7  Ketelaar, T. (2014)
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2. Theatraliteit in Parijs

De theatrale werking van de ruimtelijke elementen op de locaties waar 
deze theatraliteit nadrukkelijke aanwezig is zijn hieronder nog eens 
beschreven.

Afstand toeschouwer - schouwspel

La Defense is wellicht op het eerste gezicht een ordinair zakencentrum, 
niet zozeer locatie specifiek. Echter, het theatrale gebaar van de 
Grande Arch en haar ligging op de “Axe Historique”, maakt La Defense 
onlosmakelijk verbonden met het centrum van Parijs. De beleving van 
de afstand tussen de toeschouwer en het schouwspel over de historische 
as maakt de toeschouwer bewust van de nabijheid van het centrum van 
Parijs.

Route theatrale

In het gezamenlijk onderzoek is omschreven hoe Boulevard Haussmann 
de toeschouwer begeleid langs belangrijke monumenten in de stad Parijs. 
Door steeds een eind- of begin punt te vormen van elk straat die uitkomt 
of begint op Boulevard Haussmann, krijgt het publiek een schouwspel te 
zien met daarin de iconen van de stad als hoofdrolspelers. In bijna elke 
straat vanuit Boulevard Haussmann wordt dit schouwspel opgevoerd 
waardoor de gehele Boulevard te beschouwen is als een theatrale route 
waarover de toeschouwer zich verplaatst.

Theater door coulissen

Een van de deze iconen aan Boulevard Haussmann is Palais Garnier, 
waarvan een maquette gemaakt is door het gehele afstudeeratelier. 
Boven de grond gekomen op  Avenue de l’Opera midden op Place de 
l’Opera raast het verkeer aan alle kanten om je heen en aan alle kanten 
waar je kijkt staan brede kopse gevels op jou gericht. Op dat moment 
zou je je een klein onderdeel kunnen voelen van het schouwspel wat er 
om je heen gaande is. Echter trekt de Opera als kopstuk van de avenue 
de l’Opera de meeste aandacht en ben je op dat moment de toeschouwer 
van het spektakel van alle details die er op de gevel te zien zijn, op dit 
moment draaien de rollen om. Maar wanneer je de Opera betreedt en 

Fig 4. Route theatraal; Boulevard Haussmann

Fig 3. Afstand toeschouwer - schouwspel; La Defense

Fig 5. Theater door coulissen; Avene de l’Opera
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begeleidt wordt tot het innemen van een standpunt op de balkons van 
het opera gebouw ben je de toeschouwer van het schouwspel waar je net 
nog onderdeel van was, de gebouwen op de voorgrond functioneren als 
coulissen waar vandaan veel krioelende auto’s en mensen het podium 
opkomen en weer verlaten. 

Theater als evenement

In Marne la vallee zijn twee grand ensembles gebouwd, beide bestemd 
voor volkshuisvesting en ontstaan als een reactie op de modernistische 
appartementen complexen uit 1950 en 1960. Zoals in het gezamenlijk 
onderzoek omschreven grijpt Ricardo Bofill bij het ontwerp van Les 
Espaces d’Abraxas terug op klassieke vormen in de architectuur en 
het gebruik van ornamenten. Het ensemble is ontworpen uit klassieke 
elementen uit de Franse cultuur zoals de boog, het paleis en het theater 
die in dit geval de 3 gebouwen van het complex vormen. 

De theatraliteit waarmee dit ensemble ontworpen is kan je doen denken 
aan het theater dat zich afspeelt in de stad Parijs. De compositie van deze 
3 gebouwen vormen samen een proscenium; het paleis vormt het toneel 
met een ontworpen podium, de boog in het middel heeft de werking van 
het gordijn voor het toneel, de proscenium, en het theater gebouw met 
daarvoor een open ruimte is ontworpen voor het publiek. 8 

8  Gezamelijk onderzoek ‘A Kind of Space’ Fig 7. Theater als evenement in doorsnede; Les Espaces d’Abraxas

Fig 6. Theater als evenement in plattegrond; Les Espaces d’Abraxas
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3. Historie analyse Saint Denis 
 

Zoals ook al beschreven in het theoretische onderzoek is Saint Denis 
een voorstad van Parijs, gelegen op ongeveer 5 km ten noorden van de 
metropool Parijs. Saint Denis grenst aan een van de meanders van de 
Seine, waar de eerste menselijke nederzettingen gevonden zijn (a). Rond 
de 4de en 5de eeuw ontwikkelde de nederzetting zich in de vorm van een 
straat met daaraan vaste woonplaatsen. (b) Vanuit deze nederzetting 
ontstond het centrum van Saint Denis, dat zijn naam te danken heeft aan 
de eerste bisschop van Parijs, St. Denis, die op deze plek is begraven rond 
250 jaar na Christus. In 475 werd de eerste basiliek gebouwd over het 
graf van Saint Denis, nu beroemd als de Kathedraal van Saint Denis (c). 
Deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Saint Denis zorgde 
voor verstedelijking en versterking (d). De welvaart steeg en de stad 
groeide langs de belangrijkste wegen die de monumentale en collectieve 
gebouwen met elkaar verbonden. Rond 1328 had Saint Denis een 
populatie van ongeveer 10.000 waardoor de stad uit zijn vestingmuren 
groeide (e). Echter, in 1356 werd besloten om de stad weer te ommuren 
om de stad te beschermen tegen de Engelse tijdens de honderd jarige 
oorlog. De gehele populatie trok hierdoor weer binnen de muren van 
Saint Denis. De omlijning van deze muur  is nog steeds terug te vinden 
in het huidige straten patroon zoals bijvoorbeeld op de plek van Place 
de Porte de Paris. (f)  Tot halverwege de 17de eeuw beleefde Saint Denis 
moeilijke tijden van bezetting en als bolwerk voor het belegeren van 
Parijs. De inwoners verlieten de stad en hun huizen. Wanneer begin 
18de eeuw de belangrijkste gebouwen weer werden opgeknapt groeide 
het aantal inwoners weer langzaam en ontstond er weer economische 
activiteit. (g) In de 19de eeuw herrezen grote woningbouw projecten, 
het Saint-Denis Canal werd aangelegd dat de haven van Saint-Denis 
verbond met Bassin de la Villette, het spoor werd aangelegd en er kwam 
veel industrie bij in het zuiden van Saint Denis, in La Plaine. De economie 
kon zo weer aantrekken en de populatie groeien. (h) Als reactie op een 
woningtekort, wat ontstond in het begin van de 20ste eeuw tijdens de 
eerste en tweede  wereld oorlog en de economische crisis van 1930, 
werden er nog meer sociale woningbouw projecten gerealiseerd om alle 
10.000 inwoners en arbeidsimmigranten te kunnen huisvesten. Echter, 
door een economische crisis in de jaren 60 vertrokken 22 bedrijven uit 

a

b

c

d

e

f

g

h

Fig 8. Historie van Saint Denis
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de stad weg waardoor veel mensen werkloos werden en ook de stad 
verlieten. Saint Denis probeerde dit hoge werkloosheidspercentage aan 
te pakken, zo heeft het in 1976 een metro lijn aangelegd om een betere 
verbinding met het centrum van Parijs te realiseren. Tevens is het gebied 
rond de basiliek van Saint Denis gereconstrueerd. 9 Dankzij deze snelle 
verbinding met het centrum van Parijs door het metronetwerk en de 
ligging van Saint Denis, werd in 1994 in Saint Denis het voetbal stadium 
gebouwd voor de FIFA World Cup in  1998, het huidige ‘Stade de France’. 
10 De stad hoopte dat dit grootschalige project en de komst van het 
WK de arbeidsmarkt zou stimuleren. Tijdens de bouw van het project 
en de wereldkampioenschappen was dat inderdaad het geval, maar 
na het evenement was de hoge werkloosheid weer terug. Mede door 
deze aanhoudende werkloosheid ontstonden er heftige rellen in 2005 
tussen politie en jongeren. Honderden immigranten zijn gearresteerd 
en auto’s en grote delen van de publieke ruimte zijn in brand gestoken. 
Vandaag de dag is het redelijk rustig in Saint Denis ondanks dat het 
werkloosheidspercentage nog steeds hoog ligt ten opzichtte van de rest 
van Frankrijk, net als het percentage in criminaliteit. De politiek doet 
er alles aan om de rust te behouden in Saint Denis. Zo wordt er veel 
geïnvesteerd in de publieke ruimte, het verminderen van sloppenwijken, 
nieuwbouw van woningen en kantoren en het herconstrueren van 
bestaande bebouwing van architectonische waarde. 11 Place de Porte de 
Paris is onderdeel van een groter stedenbouwkundig plan dat zich focust 
op deze punten. Het plan wordt uitgevoerd door Plaine Commune en is 
ontworpen door architect en stedenbouwkundige Antoine Grumbach. 
Het plan bevat sociale huisvesting, studenten huisvesting, winkels, 
horeca, hotels, een school en bijbehorende faciliteiten. Place de la Porte 
de Paris wordt ontwikkeld als voetgangers gebied. 12

9  Minestry of Culture and Communication. (2013)
10  The Stadium Giude (2014)
11  Plaine Commune, Saint Denis
12  Plaine Commune, Porte de Paris

Fig 10. Stedenbouwkundig plan Antoine Grumbach

Fig 11. Rendering NOVOTEL plan Antoine Grumbach

Fig 9. Huidige situatie ‘Place de la Porte de Paris’
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4. Ruimtelijk analyse Saint Denis

TOPOS

Ruimtelijk is Place de Porte de Paris, zoals eerder aangegeven, eerder een 
gat in het bestaande netwerk dan een betekenisvolle plek. Maar in haar 
functionaliteit is het plein een plek van aankomst door de aanwezigheid 
van een metrohalte, een tramhalte, bushalte en een samenkomst van 
auto’s, fietsers en voetgangers. Daardoor zal het voor veel mensen een 
plek zijn daar waar men de metro/bus/tram in- en/of uitstapt. 

NON-PLACE

Place de Porte de Paris is voornamelijk een knooppunt met een grote 
diversiteit aan snelheden, van fietsstrook en trottoirs ontworpen voor 
de massa, tot ringweg en snelweg. De nadruk ligt op het verplaatsen van 
het ene naar het andere punt. Er is weinig tot geen verblijfskwaliteit 
waardoor Place de Porte de Paris zich kenmerkt door kortstondig verblijf 
omdat men er alleen maar doorheen beweegt. Door de nadrukkelijke 
aanwezigheid van haar verkeersfunctie en gebrek aan interactie kan het 
plein ervaren worden als een non-place.

Het plein is gelegen tussen de twee iconen van Saint Denis in; de 
kathedraal van Saint Denis en Stade de France ook wel gezien als de 
Eiffeltoren van Saint Denis.

HETEROTOOP 

Het stadion is goed zichtbaar vanaf het plein, echter is het een 
afgesloten ruimte waar activiteiten plaatsvinden buiten het 
zicht van degene die geen toegang hebben tot het gebouw. De 
manier waarop het gebouw geplaatst is in zijn omgeving, als 
een eiland in het gebied, versterkt dit selecterende karakter. 
Je kunt het evenement wel horen waardoor je er weet van hebt maar je kunt 
het niet zien. Het is net als de woonruimtes in het appartementencomplex 
in het boek ‘het leven een gebruiksaanwijzing’.

Atelier     ‘Kind of Space’
Situatie   Saint-Denis, France
Schaal     1:5000
Student   Tess Landsman, 0630733

Atelier     ‘Kind of Space’
Situatie   Saint-Denis, France
Schaal     1:5000
Student   Tess Landsman, 0630733

Fig 12. Morfologie en doorsnede van Saint Denis
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“Van wat er achter de zware voordeuren gebeurt hoor je meestal alleen 
die onsamenhangende geluiden, die flarden, die brokstukken, die 
aanzetten, die beginnetjes, die incidenten of ongelukjes die zich in de 
zogeheten ‘gemeenschappelijke ruimtes’ afspelen, die gedempte geluidjes 
die door het verschoten rode tapijt gesmoord worden, die kiemen van 
gemeenschapsleven die nooit verder komen dan de overloop.”

COMMONPLACE

De basiliek van Saint Denis is, door de aanwezigheid van het graf van 
Saint Denis, een pelgrimsoord geworden voor katholieken. Vanwege 
hetzelfde verhaal wat velen katholieken hebben van deze plek zou je de 
basiliek als een gemeenplaats kunnen zien.

Voor inwoners van Saint Denis is het stadion wellicht ook een 
gemeenplaats vanwege het gedeelde verhaal dat zij hebben bij deze plek; 
de overwinning door het franse nationaal team op het WK voetbal van 
1998 en de impuls/werkgelegenheid voor de wijk die de bouw van het 
stadion gebracht heeft in deze periode. Dit heeft er mede voor gezorgd 
dat Stade de France een iconisch gebouw is voor de bewoners in zowel 
zijn architectuur als verhaal. Echter, 10 jaar na de opening in 1998 is er 
niets meer van deze impuls te merken.

Atelier     ‘Kind of Space’
Situatie   Saint-Denis, France
Schaal     1:5000
Student   Tess Landsman, 0630733

Atelier     ‘Kind of Space’
Situatie   Saint-Denis, France
Schaal     1:5000
Student   Tess Landsman, 0630733

Atelier     ‘Kind of Space’
Situatie   Saint-Denis, France
Schaal     1:5000
Student   Tess Landsman, 0630733
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Situatie   Saint-Denis, France
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Student   Tess Landsman, 0630733

Fig 13. analyse kaarten Saint Denis; Bebouwd-Onbebouwd, Groen, Verkeer, Functie
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5. Het theater: Porte de Paris

5.1 Hoe kan theatraliteit ingezet worden op Place de 
la Porte de Paris in Saint Denis om van een non-place een 
theatrale plek te maken?

- De as richting Parijs meer nadruk te geven om de nabijheid van 
het centrum van Parijs te benadrukken.  
(theatraliteit; la defense)

- De twee iconen, Stade de France en de Kathedraal van Saint 
Denis, te benadrukken om de plek een Parijs karakter te geven. 
(theatraliteit; boulevard haussmann)

- Het evenement van Stade de France betrekken bij het centrum 
en het stedelijk leven in Saint Denis zodat het bijdraagt aan 
de identiteit van de plek wanneer bewoners en bezoekers 
arriveren op Place de Porte de Paris. 
(theatraliteit; Les Espaces d’Abraxas)
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5.2 Theatraliteit van stad tot trap 

5.2.1. Stad

De bestaande morfologische structuur van Parijs kan worden ingezet om 
Porte de Paris tot entreegebied te maken en de nabijheid van Parijs te 
benadrukken.  Hiervoor zijn drie case studies gedaan naar pleinen aan 
een as richting het centrum van Parijs en bij een metro station, namelijk; 
1. Place Saint-Augustin, op de kruising met Boulevard Haussmann 
2. Place de la Republique, bij metrostation Mairie de Saint-Quen 3. 
Carrefour Pleyel 

Accenten in oriëntatie

Alle drie de pleinen hebben een duidelijk middelpunt waarop de 
verkeersaderen samenkomen.  Het zwaartepunt ligt op de belangrijkste 
as, de as naar het centrum van Parijs. Op place de Porte de Paris is er 
daarom ook voor gekozen om het middelpunt van het plein te leggen op 
deze as en een plein te vormen met de bestaande bebouwing. 

Accenten in bebouwing

In de case studies wordt er extra aandacht gevestigd op deze belangrijkste 
as door een verbijzondering in de gevel of bebouwingstypologie. In de 
voorbeelden is een  verfraaiing van de gevel aangegeven loodrecht op de 
as of op de as. Een as is ook te benadrukken door een gespiegelde gevel 
aan weerszijde van de as. Op place de porte de Paris is het mogelijk om de 
nieuwe bebouwing te spiegelen over de as naar Parijs. Loodrecht op de 
as kan een verbijzondering in gebouwtype worden toegepast wanneer 
het NOVOTEL in de plannen van Antoine Grumbach  daarvoor wijkt. 

Accenten in functie

De verfraaiing van de bebouwing loodrecht of op de as gaan ook vaak 
samen met een verbijzondering in functie. In het geval van Place Saint-
Augustin staat er een kerk loodrecht op de as richting Parijs, op Place de la 
Republique is het gemeentehuis gevestigd loodrecht op de as bij Carrefour 
Pleyel accentueren een schoolgebouw enerzijds en horeca anderzijds 
de as. Het zijn allen nadrukkelijke publieke functies, voorzienend in Fig 14. Case studies bestaande morfologische structuur van Parijs

Accenten in groen

Accenten in functie

Accenten in bebouwing

Accenten in orientatie
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de behoefte op gemeentelijke schaal. Het NOVOTEL dat op de planning 
staat om gebouwd te worden op deze plek, draagt op geen enkele manier 
bij aan een verbijzondering aan het plein waardoor deze vervangen 
moet worden in de plannen voor een nadrukkelijke publieke functie 
die wel identiteit aan het plein geeft. De hoekpunten aan de noordzijde 
van het plein lenen zich goed voor een horeca functie vanwege de zuid 
georiënteerde gevels en de ligging aan het voetgangers vriendelijke gebied. 
 
Accenten in groen

Bovengenoemde gebouwaccenten zijn op eenzelfde manier terug te 
vinden in de groenstructuur. De belangrijkheid van assen is te versterken 
met bomenrijen en groenaccenten zijn aangebracht bij verbijzondering 
op hoekpunten. In het plan van Antoine Grumbach krijgt rue Danielle 
Casanove de meeste nadruk als brede oost-west as met een dubbele 
bomenrij aan beide zijde. Om de as naar Parijs meer nadruk te geven 
zou deze boulevard versmalt moeten worden en aan de noord-zuid as, 
avenue du Président Wilson, meer bomen moeten komen.
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5.2.2. Place de la Porte de Paris

De infrastructuur neemt fysiek een grote ruimte in op het plein en is 
visueel dominant, waarbij ook de betekenis ervan voor het dagelijks leven 
belangrijk is. Steenbergen en Reh geven aan dat de infrastructuur van 
het metropolitaanse landschap niet enkel meer een bedienden structuur 
is maar ook een verblijfsruimte met een landschapsarchitectonische 
vorm. Die landschapsarchitectonische bewerking van de stedelijke 
infrastructuur duiden zij met het begrip stromenlandschap waarbij 
de route als basis wordt genomen voor een tafereelcompositie. Het 
begrip stromenlandschap wordt door Steenbergen en Reh vertaalt 
als “de verbindende tussenvorm, die het metropolitaanse landschap 
op verschillende schaal visueel aaneenrijgt tot een topografisch-
landschappelijke ‘film’ binnen een grotere geografische ordening.” 13 
Hiernaast zijn de stromingen op Place de la Porte de Paris bestudeerd 
met als doel deze film op verschillende schaalniveaus te kunnen 
regisseren. Op de schaal en snelheid van de snelweg is het gebouw voor 
de snelle passant een herkenningspunt van het begin van het centrum 
van Saint Denis. Op de schaal van het metronetwerk moet het moment 
van aankomst geregisseerd worden voor de forensen uit Saint Denis die 
terugkeren van hun werk in het centrum van Parijs. Het tafereel voor de 
stroming bezoekers voor Stade de France, die op hetzelfde punt arriveren 
met de metro tijdens een evenement, is de verbinding tussen het Stade 
de France en het centrum van Saint Denis. In de huidige plannen moet 
een nieuw stukje infrastructuur, tramlijn Y, de stromingen tussen de 
banlieus voorzien. De scene die deze stroming te zien krijgt is eveneens 
een entree gebaar voor Saint Denis. Op het niveau van het autoverkeer 
vormt het gebouw een entree tot Saint Denis voor de stroming vanuit 
avenue du Président Wilson, de noord-zuid as vanuit Parijs. 

13  Steenbergen, C.M., Reh, W. (2011)

Aankomst vanuit metrolijn 13 Aankomst vanuit tramlijn Y

Aankomst vanuit de autoweg vanuit Parijs.

Fig 15. Studie stromingen op Place de la Porte de Paris
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5.2.3. Evenement

 
Het gebouw is cruciaal in het beeld bij aankomst op het grensgebied 
tussen het historische centrum en het modernere La Plaine. Het is de 
plek waar de Wijk Porte de Paris ophoudt en de wijk Stade de France 
begint en visa versa. Het gebouw heeft de mogelijkheid tot het maken 
van een nieuwe verbinding tussen deze twee verschillende gebieden en 
deze op een theatrale manier te versterken.14 

Om Stade de France te betrekken op Place de la Porte de Paris zou een 
evenement kunnen plaatsvinden in het gebouw dat gerelateerd is aan 
het evenement dat zich afspeelt in het stadion. Het zou voor de bezoekers 
van het stadion het ‘voorprogramma’ of de ‘afterparty’ kunnen zijn van 
het evenement in Stade de France en op die manier het tafereel vormen 
bij aankomst in Saint Denis voor de incidentele bezoekers stroom.

Het centrum van Saint Denis kan op Place de la Porte de Paris een plek 
krijgen door het stedelijk leven in Saint Denis door te zetten in het gebouw 
in de vorm van een stedelijke woonkamer voor Saint Denis. De bezoekers 
stroom kan op deze manier meer mee krijgen van het leven in Saint 
Denis door bijvoorbeeld optredens van inwoners. Waarbij de inwoners 
kunnen profiteren van de aanwezigheid van deze bezoekersstroom. Dit 
evenement zou op de volgende manier vorm kunnen krijgen;

Gebouw als zaal

Het gebouw zou in zijn geheel de zaal kunnen vormen dat het 
‘voorprogramma’ van het Stade de France huisvest. Echter is de stroming 
van het aantal bezoekers voor Stade de France zo groot dat het gebouw 
dan een tweede soort stadion vormt dat de rest van de week een leegte 
vormt in het landschap. Het moet een relatief klein gebouw zijn dat 
doordeweeks kan dienen als de woonkamer van Saint Denis en tijdens 
een evenement zich kan ontvouwen voor een groter publiek.

14  AGORA (2012)

Fig 17. ‘Dee and Charles Wyly 
Theatre’ in Dallas.

Fig 18. ‘centre du plateau beaubourg’, niet gebouwd

Fig 16. ‘Centre Pompidou’ in Parijs
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Gebouw als podium, plein als tribune

Het gebouw is dus klein maar moet zich groots kunnen gedragen. 
Wanneer uit wordt gegaan van het evenement op het grootste 
schaalniveau zou het gebouw ook als podium ontworpen kunnen 
worden met het plein als tribune zoals bijvoorbeeld ‘Centre  Georges 
Pompidou’ in Parijs, ontworpen door Renzo Piano en Richard Rogers, 
zou kunnen worden uitgelegd. Echter, in verband met de aanwezigheid 
van het metrostation als afvoerputje van de voetgangersstromen van en 
naar het Stade de France is er in dat geval kans dat het plein verstopt 
raakt wanneer het verkeersknooppunt geheel getransformeerd wordt 
naar een evenementen plein. 

Gebouw als zaal samen met plein

Een tussenvorm is om de gehele zaal te faciliteren in het gebouw met 
mogelijkheid tot uitbreiding naar het plein toe. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door de zaal op de begane grond te plaatsen zoals bijvoorbeeld 
is gedaan door Rem Kooshaas REX en OMA in het ‘Dee and Charles Wyly 
Theatre’ in Dallas. De zaal zou ook iets verdiept kunnen liggen waarbij 
het plein afloopt naar de zaal toe zodat deze als tribune kan functioneren, 
denk hierbij aan het beroemde ‘Piazza del Campo’ in Siene of  het ‘centre 
du plateau beaubourg’, een van de ontwerpen van de ontwerpwedstrijd 
voor het ‘centre pompidou’. Het evenement wordt hierdoor een stedelijk 
theater op het plein dat gefaciliteerd wordt door het gebouw. 

 

 

plein als tribune, gebouw 
als podium  

plein als uitbreiding 
tribune, gebouw als zaal  

gebouw als zaal
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5.2.4. Stedelijk theater 

Om een stedelijk theater te kunnen realiseren dat aansluit bij het 
evenement van Stade de France moet het Programma aan de volgende 
Eisen voldoen. 

Eisen aan het PvE:

- Openbare sportzaal ( MF zaal van 27 x 16 m + tribune) 
- Openbare muziekzaal (podium, backstage + tribune) 
- Ondersteunende functies zoals; foyer, toiletten, bar en kleedkamers

De schetsmaquettes geven een zoektocht weer naar hoe dit evenement 
zo transparant mogelijk georganiseerd zou kunnen worden ontworpen 
gezien vanuit de stromingen bestudeerd op de schaal van het plein. 

Allereerst is getracht het gebouw tot een zaal te kneden (1,2). Zoals 
in de vorige paragraaf omschreven betreft het de voorkeur dat de 
openbare performance grenst aan het plein zodat de transparantie van 
het evenement wordt vergroot, eveneens als de grootte van het publiek. 
Dit maakt dat een oppervlak van tenminste 27 meter bij 16 meter met 
daarnaast een podium en tribune gereserveerd is op de begane grond. 
(3) Ondanks de beperkte ruimte die overblijft om deze zaal vorm te 
geven moet gestreefd worden naar zo veel mogelijke gelaagdheid 
om niet in een keer het volledige schouwspel prijs te geven. Hierbij is 
gekeken naar verschillende vormen van zalen (4,5). Door in te spelen 
op de stromingen die uitkomen op het plein is bepaalt waar openheid 
en geslotenheid gewenst is. Om het stedelijk theater onderdeel te laten 
zijn van het plein oriënteert het gebouw zich op het middelpunt van het 
plein. Net als bij het ontwerp voor Les Espaces d’Abraxas is ontworpen 
vanuit de plaatsing van het podium en de ruimte voor de toeschouwers. 
De oriëntatie van de zaal is gericht op het voetgangersgedeelte van het 
plein en het toneel is met de rug van het gebouw, de backstage, geplaatste 
tegen de zijgevel van het kantoorgebouw aan de boulevard. (6,7,8)

Fig 19. vormstudie gebouw als zaal
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5.2.5. Route theatraal

Routing als uitkijkpunt

Zoals Boulevard Haussmann een rondleiding geeft langs de iconen van 
Parijs, zo zou ook dit gebouw een rondleiding kunnen geven langs de 
iconen van Saint Denis. Om dit te kunnen realiseren is een publieke 
routing tot bovenin het gebouw noodzakelijk die aan de noordzijde over 
de bestaande gebouwen heen kijkt richting de Kathedraal van Saint Denis 
en aan de zuidzijde over de nieuwe gebouwen heen kijkt richting Stade 
de France. Een gebouw waarbij de routing ingezet wordt als uitkijkpunt 
over de stad is bijvoorbeeld het Museum aan de Stroom in Antwerpen 
ontworpen door Neutelings-Riedijk .

Routing als tribune

De routing door het gebouw kan op de begane grond, rondom de zaal, 
de tribune van de zaal vormen. Een voorbeeld van de verkeersruimte 
ingezet als tribune is het Adviescentrum Rabobank in  Sittard door 
Mecanoo architecten. Verder in het gebouw is de routing, naast alleen 
een ontsluiting van de functies, ook een tribune voor de verschillende 
activiteiten die zich afspelen in het gebouw waar het stedelijk leven in 
Saint Denis wordt tentoongesteld. 

Routing als podium

In het concept theatraliteit ligt de nadruk op de inwisselbaarheid van 
toeschouwer en acteur. Vandaar dat het belangrijk is dat de routing 
als tribune ook gezien kan worden als podium. Een referentie die dit 
belangrijke aspect binnen theatraliteit duidelijk illustreert is de ‘city 
room’ van het Four Seasons Centre for Performing Arts in Toronto 
ontworpen door Diamond and Schmitt Architects.  Terwijl er een 
performance wordt gegeven in de foyer halverwege het trappenhuis 
wordt de trap ingezet als tribune. In de voorgevel vormt deze setting het 
schouwspel voor het plein.

Fig 21. Adviescentrum Rabobank in Sittard; 
routing als tribune rondom de zaal

Fig 20. MAS in Antwerpen; 
routing als uitkijkpunt over de 

Fig. 22 Four Seasons Centre for Performing Arts in Toronto; routing als podium

Fig. 23 Fun Palace van Cedric Price; routing als evenement
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Routing als evenement

De routing in het ontwerp voor het Fun Palace van Cedric Price, bestaande 
uit roterende roltrappen, liften, tunnels en platformen, legt nadruk op 
de beweging als evenement. Het is de routing als evenement die de 
interactie tussen mensen en haar omgeving aanmoedigd. Dit wordt in 
een brochure voor het Fun Palace alsvolgd gepromoot;

“Choose what you want to do – or watch someone else doing it. Learn 
how to handle tools, paint, babies, machinery, or just listen to your 
favourite tune. Dance, talk or be lifted up to where you can see how other 
people make things work. Sit out over space with a drink and toune in to 
what’s happening elsewhere in the city. Try starting a riot or beginning a 
painting – or just lie back and stare at the sky.”

Fun Palace: Promotional brochure - Joan Littlewood (1964)

De dynamiek die de routing als evenement teweegbrengt brengt de 
stedelijke woonkamer van Saint Denis tot leven door de ontmoeting 
centraal te stellen. De functies gelegen aan deze route zijn hieraan 
ondergeschikt

ZAAL
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5.2.6. Stedelijke woonkamer 

 
Het stedelijk leven in Saint Denis kan een plek krijgen op Place de la 
Porte de Paris door deze letterlijk door te zetten in het gebouw. Het 
gebouw moet een voortzetting zijn van het plein; buiten en binnen 
lopen in elkaar over, trottoir wordt geleidelijk de routing in het 
gebouw,  het sportieve en/of muzikale evenement buiten kan worden 
voortgezet in het gebouw. Wat in de eerste maquette nog te zien is als 
een duidelijke scheiding van bovengenoemde moet uiteindelijk een 
grote aaneengeschakelde ruimte worden die de grenzen wegneemt en 
daardoor een publieke laagdrempelige woonkamer wordt van Saint 
Denis. De verticale gelaagdheid die in de middelste maquette te zien 
is heeft deze openheid in zich, de schijven werken als coulissen vanaf 
het plein gezien. Tevens benadrukken ze de noord-zuid richting van 
de as naar Parijs en de twee iconen gelegen aan deze as. In de vierde 
afbeelding is de zoektocht te zien naar de manier waarop de routing door 
het gebouw heen kan worden geleidt op de manier zoals beschreven in 
de vorige paragraaf. De coulissen werking van de schijven maken van 
de beweging door het gebouw een toneelstuk. In de zoektocht naar een 
zo groot mogelijke transparantie is het constructief principe ontstaan 
dat de laatste maquette laat zien. De grote zaal in het midden vangt de 
rotatie in het gebouw volledig op door de hoogte die de zaal heeft. De 
schijven kunnen hierdoor op oneindig veel manieren bewerkt worden. 
De referentie van het Lovell Beach House in California laat zien hoe 
Schindler is omgegaan met de vrijheid die een constructie als deze biedt. 

Fig. 25  
Studie maquettes 
coulissen



ONTWERP
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6. Stedenbouwkundig plan  
 ‘ Place de la porte de Paris’  

Het middelpunt van het plein is gelegen op de belangrijkste as, de noord-
zuid as van het centrum van Saint Denis richting het centrum van Parijs. 
Om deze as heen is de nieuwe bebouwing min of meer gespiegeld om 
dit te benadrukken. Het ontwerp vormt een verbijzondering aan het 
plein loodrecht op de as. Het plein loopt vanaf het middelpunt onder 
het gebouw door om de relatie tussen het gebouw en het plein te 
benadrukken. Over dit gedeelte van het plein zijn de voetgangersstromen 
benadrukt in het straatbeeld die het centrum met het Stade de France 
verbindt. Deze assen komen overeen met historische lijnen op deze 
locatie van de oude verbindingsweg tussen Saint Denis en Parijs en 
de stadsmuur die op Place de la Porte de Paris gestaan heeft. Dit 
verhaal draagt bij aan het versterken van de genius loci van de plek. 
 
Het positioneren van het publiek dat op deze plek Saint Denis verlaat 
of arriveert gebeurd mede door middel van de plaatsing van de 
metrostations. Wanneer men aankomt op Place de la Porte de Paris kijkt 
men richting de verbijzondering aan het plein, de kathedraal aan het eind 
van de as richting het centrum of richting het plein over de historische as 
naar het centrum van Saint Denis. Wanneer men Saint Denis verlaat richt 
het blikveld zich over de as richting Parijs.

De theatraliteit van de gevel aan de pleinzijde maakt het entree gebaar 
naar de bezoeker. De zuidgevel vormt het kopstuk van rue Danielle 
Casanove. De formele uitstraling, gevormd door de strakke verticale 
belijning in de gevel, is ook terug te vinden in de gevels van de commercie 
aan rue Danielle Casanove. De noordgevel is informeler omdat deze 
aansluit bij het woongedeelte van het bouwblok aan rue Danielle 
Casanove. De gevel is vrijer in zijn belijning en heeft meer verschil in 
diepte door balkons en een daktuin. De oostgevel vormt de achterkant 
van het theater, met laad en los straat en een coulissen om het decor te 
vormen voor de performance en om vanaf de achterzijde het podium te 
kunnen betreden. 

Aankomst vanuit 
metrolijn 13

Aankomst vanuit 
tramlijn Y

Aankomst vanuit de autoweg vanuit 
Parijs.

Stedenbouwkundig plan Place de la Porte de Paris
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Noord gevel

Zuid gevel

West gevel

Oost gevel
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7. Gebouwontwerp ‘Porte de Paris’

7.1 Stedelijk theater

 
Het programma biedt de mogelijkheid om van het gehele gebouw, zowel 
binnen als buiten, een groots sport evenement of muziek evenement 
te maken. Het gebouw faciliteert hierin het plein omdat niet de gehele 
stroom bezoekers voor Stade de France het gebouw kan betreden. 
Verdiept in het plein ligt een vlakke vloer ter grootte van een sportveld 
van 26 bij 15 meter. Het aflopende plein kan tijdens een sportevenement 
dienen als tribune, net als de theater trap die rondom het veld omhoog 
loopt. De horeca voorziening is verspreid over 2 verdiepingen zodat 
ook deze ruimte goed zicht biedt op het evenement dat zich afspeelt op 
de vlakke vloer. Ondersteunende functies voor het evenement die niet 
meedoen in het theatrale spel, zoals de toiletten en kleedruimtes zijn 
geplaatst in de kelder. De begane grondvloer die vanaf de achterzijde van 
het gebouw de zaal inkomt kan dienen als tribune voor het publiek of als 
podium voor acteurs. Tijdens een muzikaal evenement zal deze ingezet 
worden als podium zodat de artiest zichtbaar is vanuit de gehele zaal en 
het plein. De gehele vlakke vloer kan dan ingenomen worden door het 
publiek, dat ongeveer 1200 man aan staand publiek kan bedienen. De 
wanden van de bar kunnen dan opzij worden geschoven zodat deze het 
publiek makkelijk kan bedienen. Vanuit deze bar gaat ook een verscholen 
versnelde route naar boven die uitkomt bij de theater trap die leidt naar 
de ruimte boven het evenement. Deze ruimte die de foyer vormt voor de 
rest van het gebouw kan ook betrokken worden bij het evenement zodat 
langzaam het hele gebouw ingenomen kan worden door de bezoeker.  
 
De activiteit in het hele gebouw kan gerelateerd worden aan het 
evenement dat plaatsvindt in Stade de France. Tijdens bijvoorbeeld 
een voetbal evenement kan in de vlakke vloer zalen gesport worden, 
kan op de flexibele werkvloer een lezing worden gegeven en in de 
trappenzaal een film worden afgespeeld. Op deze manier krijgt het 
Stade de France, eerder beschreven als heterotoop, een minder selectief 
karakter waardoor ook inwoners van Saint Denis kunnen meegenieten 
en profiteren van de identiteit en aantrekkingskracht van het stadion. 

Plattegrond -1,5 meter, schaal 1:500

Langsdoorsnede, schaal 1:500
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Voor bezoekers van het Stade de France is er de mogelijkheid dat Place 
de Porte de Paris een entrée vormt van Saint Denis omdat men op dit 
punt arriveert met de metro vanuit Parijs op ongeveer 5 minuten 
loopafstand van het stadion. Wanneer het ‘voorprogramma’ van het 
evenement waarvoor zij komen al begint op Place de Porte de Paris, krijgt 
het stadion meer betekenis in haar context. Er kunnen verhalen worden 
gemaakt waarin Saint Denis als banlieu van Parijs een rol speelt. De kans 
dat verhalen worden gemaakt die beginnen met ‘ Saint Denis, daar waar 
we…” in plaats van ‘ Stade de France, daar waar we…’ wordt vergroot 
door dit stedelijk theater wat betekent dat Stade de France onderdeel is 
geworden van de identiteit van Saint Denis. 

Plattegrond +1,5 meter 
schaal 1:500

Plattegrond +4,5 meter 
schaal 1:500

Perspectief 
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7.2 Stedelijke woonkamer

Doordeweeks, wanneer er geen evenement plaatsvindt in Stade de 
France, vormt het gebouw de entree van Saint Denis door een podium 
te zijn van stedelijke activiteiten in Saint Denis en een dagelijkse 
ontmoetingsplaats te zijn voor bewoners. Om de woonkamer van Saint 
Denis te zijn moet het een zo min mogelijk heterotoop zijn, ofwel, een zo 
min mogelijk selecterend karakter hebben, inwoners van alle leeftijden, 
inkomens en culturele achtergronden moeten er zich thuis voelen. Het 
gebouw biedt de mogelijkheid om een verzamelplek te zijn voor een 
potje voetbal, basketbal en diverse andere sporten, een vergadering, 
lezing, film, en diverse andere vormen van performences en een hapje 
en drankje. Dergelijke evenementen kunnen ook buiten en overdekt 
georganiseerd worden voor en door de bewoners van Saint Denis. Het 
faciliteren van deze ontmoetingen tussen bewoners is een belangrijke 
taak van dit publieke gebouw in tijden van ontkerkelijking waarin deze 
ontmoetingen minder vanzelfsprekend nog plaatsvinden in bijvoorbeeld 
de Kathedraal van Saint Denis. 15 ‘Het trappenhuis’ is ingezet om 
deze ontmoetingen te faciliteren, het biedt een ‘neutrale plek die van 
iedereen en van niemand is’ waar het gesprek zou kunnen beginnen, 
zoals beschreven in de proloog. De functies zijn hieraan ondergeschikt, 
zij vormen de zogeheten ‘gemeenschappelijke ruimtes’ waarbinnen 
het gemeenschapsleven afspeelt. Het zijn de ruimtes die ingenomen 
worden door specifiekere doelgroepen. Het ‘trappenhuis’ vormt een 
open verbinding tussen deze gemeenschappelijke ruimtes zodat het 
de gelegenheid biedt tot ontmoeting tussen verschillende doelgroepen 
zoals bijvoorbeeld sporters en muziekanten.

De constructieve betonnen schijven dragen bij aan de transparantie van 
het gebouw en vergroten hiermee het publieke karakter. De coulissen 
werking draagt bij aan een geleidelijke entree tot in het gebouw. Vanuit 
de tribune trap ‘verdwijnt’ men tussen de schijven het gebouw in en 
komt ook meteen weer tussen de schijven vandaan als acteur het podium 
opgelopen van het atrium. Waarna men weer verdwijnt, verschijnt, 
verdwijnt en helemaal bovenin gezien vanaf het plein nogmaals 
verschijnt.

15  Kirsten Hannema, ‘Openbaar ruimtebezit’

Plattegrond +10 meter 
schaal 1:500

Dwarsdoorsnede 
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De betonnen schijven benadrukken de belangrijkste assen en versterken 
de zichtlijnen richting Saint Denis en Parijs aan de theatrale route, ze 
helpen mee de toeschouwer aan deze route te positioneren.

De schijven, die functioneren als een theater gordijn, leggen het 
focuspunt op de open ruimte; de ruimte waar de acteur steeds verschijnt 
en verdwijnt waardoor er een schouwspel wordt opgevoerd voor de 
toeschouwer die aankomt op het plein. 

De toiletten zijn weggestopt in de achterste schijf. Zoals Charles Garnier, 
franse architect van het Opera gebouw in Parijs, ook beschrijft zijn de 
toiletten een plek waar geen acteur of toeschouwer aanwezig is en dus 
niet meedoen in het spel van het maken van theater. Het is eerder het 
tegenovergestelde van theatraliteit, een vorm van absorptie waarbij 
de aandacht van de relatie tussen toeschouwer en acteur wordt 

geëlimineerd. 16

Deze coulissen werking van de schijven is doorgezet tot in detail. Er 
is gekozen voor een horizontaal latjes patroon voor de bekisting om 
de noord-zuid oriëntatie van het gebouw te benadrukken. Alleen de 
schijven hebben deze latjes bekisting, tussenwanden zijn van glas of 
hebben een afwijkend patroon en staan iets los van de schijven. Door 
een wat grofer reliëf in het hout vallen de stortnaden en bekistingnaden 
deels weg en kunnen de centerpennen worden dichtgesmeerd zonder 
dat deze daarna nog erg zichtbaar zijn. Een schijf vormt op deze manier 
een geheel waardoor de aandacht uitgaat naar de uiterste contouren van 
de schijven. De gaten die gemaakt zijn in de schijven om de grote open 
ruimtes te vormen, worden dan ook als het ware uit de schijven geslepen. 
Dit is op detail niveau uitgewerkt door deze randen te polijsten. Het 
detail zorgt voor een verfijning maar is ook vrij minimalistische zodat er 
genoeg ruimte is voor eigen invulling voor een zo groot mogelijk publiek.

16  Bleeker (2008)

Plattegrond +14 meter 
schaal 1:500

Plattegrond +18 meter 
schaal 1:500
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3de verdiepings vloer / plafond buitenruimte

gevlinderd andrahiet dekvloer/ houtafwerking
vloerverwarming
in het werk gestort betonvloer
isolatie
(witte akoestische laag)
verlichting
aluminium roosterplafond met 
corrosiewerende coating

Dak

dakbedekking
isolatie op afschot 16 mm/m
isolatie plat
in het werk gestort beton 200 mm
T5 tl verlichting/ ledstrip
gipsplaat + stucanet
wit akoestisch stucwerk

Trap

MOSO bamboe vloerdelen
2-3 mm folie
10 mm hardboard platen
11 decibel reductie folie (5mm)
in het werk gestort betonvloer 200 mm
ledstrip
gipsplaat + stucanet
wit akoestisch stucwerk

Wanden

in het werk gestort beton incl isolatie
gepoleiste randen
 

Plattegrond +24 meter 
schaal 1:500

Technische snede 
schaal 1:50
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7.3 Route theatraal

1

2

3

5

6

4

Het gebouw is te betreden 
vanuit het plein, dat 
door de helling die het 
heeft een tribune vormt 
voor het gebouw. Deze 
tribune zet zich voort 
in de vorm van een trap 
die geleidelijk langs de 
zaal omhoog loopt. (1) 
Deze trage benadering 
van het gebouw geeft 
de toeschouwer de 
tijd om zijn omgeving 
te aanschouwen. (2) 
Vanwege de helling 
van het plein richting 
de voorgevel van het 
gebouw heeft de trap, op 
het punt waar hij voor 
het plein langs wordt 
geleidt, een grote kans 
om ook als podium te 
worden ervaren door 
de toeschouwers op 
het plein. De trap heeft 
op dit punt dus een 
sterke theatraliteit in 
zich doordat de positie 
van toeschouwer en 
acteur inwisselbaar 
kan zijn afhankelijk van 
de perceptie van de 
specifieke toeschouwer 
(Lehmann, 2006). Het 
publiek wordt in dat 
geval onderdeel van 
het schouwspel. (3) 

Op het punt waar men 
daadwerkelijk het 
gebouw binnentreedt 
verlaat de persoon 
even het podium via 
de coulissen aan de 
zijkanten. Daar kan de 
bezoeker zich inlezen 
en laten informeren 
over de activiteiten in 
het gebouw (4), om 
vervolgens weer op te 
komen in het atrium van 
het gebouw, de foyer. (5) 
Hier zet de omkeerbare 
relatie tussen 
toeschouwer en acteur 
zich voort. Het atrium 
biedt een overzicht 
van de activiteiten op 
het plein. Daarentegen 
kun je tegelijkertijd 
gezien worden als een 
acteur op  het podium 
door de toeschouwers 
op het plein en vanaf 
de routing die verder 
het gebouw inloopt 
(9). Een flauwe trap 
begeleidt je vervolgens 
weer aan de achterkant 
het podium af. (6) De 
trap omhoog vanuit 
het atrium gebruikt 
zijn macht om het 
publiek te positioneren 
aan de noordzijde 
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9

10

11

12

7

8

van het gebouw op 
de vierde verdieping 
waar het publiek wordt 
uitgenodigd om een 
uitkijkpunt in te nemen 
richting de kathedraal 
van Saint Denis. (7) De 
kracht om toeschouwers 
te positioneren kan tot de 
mogelijkheden behoren 
van dit theater en wordt 
ook wel focalisatie 
genoemd (Bleeker, 
2008). Wanneer men 
zich eenmaal middenin 
het gebouw bevindt 
leidt de routing de 
toeschouwer langs de 
verschillende activiteiten 
in het gebouw. Op deze 
manier presenteert het 
dagelijkse leven van 
Saint Denis zich aan de 
toeschouwer. Er kan 
wellicht een fragment van 
een lezing of workshop 
worden opgevangen 
vanuit de werkvloer, 
(8) of een glimp van 

een basketbalwedstrijd 
in de multifunctionele 
hal (11). Helemaal 
bovenin het gebouw aan 
de zuidzijde wordt de 
toeschouwer nog een keer 
gepositioneerd maar dit 
keer met het gezichtsveld 
richting Parijs met op 
de voorgrond Stade de 
France. (12)
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8. Conclusie

De vraag die centraal stond in dit afstudeerverslag was;

Op welke manier kan theatraliteit als ontwerpinstrument worden ingezet 
om samenhang met de rest van de stad te waarborgen?

Ten eerste is beschreven op welke manier theatraliteit is ingezet in 
Parijs. Dit is gedaan door de afstand tussen toeschouwer en schouwspel 
weer te geven, door een route theatraal langs de iconen van de stad, 
door de stad als coulissen in te zetten en het theater als evenement 
vorm te geven. De locatie boodt vervolgens mogelijkheden om het 
ruimtelijk concept theatraliteit op een vergelijkbare manier in te zetten.  
 
Tijdens het ontwerpend onderzoek is steeds uitgegaan van 
bovengenoemde hoofdthema’s en zijn de ontwerpbeslissingen getoetst 
op de mate van theatraliteit. De beschrijving van het eindproduct aan 
de hand van deze thema’s vormt het antwoord op de onderzoeksvraag. 
Dit toont aan dat het ontwerp, locatie specifiek is doordat het de Parijse 
sfeerbepalende elementen in zich heeft. 

C’est fini
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