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Dietro le Ouinte 
Samenvatting 

De relatie tussen persvrijheid en archl[ectu r. Dar is waar dit afsruderen over 
gaat Vanuit een onderzoek naar de w eoerkerige relati russen oe maatschappij 
en haar ruimte. die op vele manieren gestal(e krlJgr en een onderzoek naar een 
specifieke maatschappij: Italie. wordt een problernallek blootgelegd en vertaald 
naar een ruimtelijke opgave 

Aanleiding voor de zoektocht naar deze relatie tussen maatschappij en ruimte 
vormt het boek Thirdspace van Edward SOJa wa rin hll voortbouwt op de theorie 
van Henri I_efebvre over sociale ruimte. w elke de rela ie tussen maatschappil en 
ruimre duidelijk maakL Deze relatie kan op vele manreren inzichtelijk en tastbaar 
gemaakt worden Van het gevecht am ruimte. de heterotopie. het lichaam en het 
(huis, her vervvoesten van een maatschappij door her vervvoesten van haar ruimte 
en de implememClEie van her fictieve verhaal in de fysieke omgeving worden 
hier voorbeelden behandeld. leeler legr een ander specifiek aspect van de rera e 
bloat. Samen leiden ze 'ot een strategie voor het inzetten van ruimte am j ezelf 
te kunnen ontwikkelen. Ais men de ruimte op eist voor zichzelr kan de r imte 
optimaal ingerichr worden en kan een optimaal functioneren bewerksreHigd 
worden. Daarbij kan men zicrl verankeren in zUn of haar omgeving. Di t kan op 
zowel een fysieke manier opgevat worden. men kan aansluiten op bestaande 
voorzieningen als wegen. stedelijke strucruur en het riool of openbaaNeNoer. 
maar ook op een socia Ie manier. Men kan een voorziening bieden die nog 
ontbreekt in de wijk waardoor men een rol gaat vervullen in de wUk. Door 
stedelingen naar de eigen plek toe trek ken wordI ook oe elgen de plek een 
onderdeel van de stad. Hiermee kan soc/ale weerbaarheid gecreeerd worden. 

N~r 1<11 'V, I k.1<J It'Ol'lI J. I 1:""1 



Als er problemen ontstaan kan de buurt. dan wei de stad helpen. Cruciaal hierbij 
is het creeren van een plek die onderdeells van het geheel en nier een afgesloten 
eiland binnen de stad. 

Naar aanleiding van de gekozen loeatie voor het on twerp In de wijk Flaminio 
In Rome, is er onderzoek gedaan naar de maa tsehappij aldaar. Italie staat 
bekend om zijn zonnige klim2,at en als vakantie land, maar ook om zijn mafna 
en aanverwante organisaties. Verder is her cl ientelisme, sternmen en diensten 
werven Inp il voor andere diensten, meer regel dan uirzondering. niet in het minst 
voor aile poli tieke partijen Soe iale voorzieningen dienen geen maatsehappelijk 
doel meer, ze zijn r enkel voor het bedienen van de politieke partijen Ook de 
RAI is na r pareij voorkeur verdeeld. Samen met MediaSet, het Media Imperi m 
van Berluseoni beheren zij 90 praeent van de kijktijd. AI deze zendertijd is dus 
bij voorbaat al polltiek gekleurd. Samen met de lage opleiding van veel ltalianen 
en de gebrekkige Interesse in boeken. sehept dit de mogelijkheid om zelrs de 
geschiedenis te rlersChrijven. voor deze zenders. Gevolg van dit alles is een land 
met grote prOblemen. die buiten het zieht van de burgers blijven waardoor dE' 
problemen niec aangekaard worden en kunnen blijven voortbestaan 

Deze problematiek lijkt slechts een oplossing re hebben die in eigen beheer 
opgezet kan w orden een nieuwe, onafhank lij ke TV zender, gelijk de kranl III 
Fatto Quotidlano. Archirectoniserl leidl die !o( de opgave voor ee" elgen loeatie 
voor deze zender. Hier komen maatsehappeJ~k belang en ruimtelijke plaatsing bij 
elkaar, vertaald naar de relatie tussen persvrijheid voor de nieuwe zender en haar 
architectonische vormgeving 

De verhouding tussen televisie en arehitectuur is kOri w ee te geven beide zijn een 
medil.!m, hoewel ze zeer sterk verschillen in karakter. Arehitectuur is traag maar 
duurzaam. televis ie is snel en vluchtig Daar ligr ook de kans voor architectuur. Her 
duurzame karakter van arehitectuur k£tn een aanvulling vormen op her vluchtige 
karakter van televisie. De zender wordr zichtbaar in de ma tsch ppij en krDgt een 
blijvende eigen plaa ts. Hoewel haar beelden snel veranderen. blijft haar karakter 
gelijk in de plek d ie zlj inneemr. 

Met de mediateehnische ontwikkelingen lijkr her de vraag of een TV zender 



wei het juiste middel is om verandering te bewerks telligen. Gezien de hUldige 
verhoudingen wssen internet en televisie is het antvvoord op deze vraag zonder 
meer ja Interner is een interessant en een snel ontvvikkeid medium, maar nog 
altDd een aanvulling op de bestaande media. Krant en televisie maken met 
websites gebruik van internet om hun eigen waar te verkopen. ProFessor Mark 
Deuze stelt dat wD niet met media leven, maar in media leven. Als we stellen dat 
architectuur een medium is, kunnen wij Oit enkel beamen. De nieuwe netvverken 
vormen een aanvulling op onze tysiek wereld. Hoewel wD daar inderdaad 'In' 
IDken te leven kan de tysieke wereld nog steeds lOnder de netvverken blDven 
voortbesraan. Andersom zal nlet lukken. De ruimte is dus nog altDd de basis van 
w aaruit we werken en archi ectuur boet niet in aan betekenis in. 

Tot stand komen van het ontwerp 
Vanuit het maatschappelDk kader is de opgave onts aan, Deze aanpak wordt 
verder doorgezet in de keuze van de locatie en de implemenrall van het 
antw erp. De w Dk Flaminio ligt in harge r~ome, net buiten de oude staosmuren, 
die tevens de grens vormen voor het toeristisch deel van Rome. De w Dk bestaat 
hoofdzakelDk uit bouwblokken, Pallazini genoemd, die wonen en werken gemixt 
huisvesten. Er zDn vee! kantoorfuncties lOals ambassades, notarissen en banken 
gevestigd Verder z~n er enkele scholen te vinden en allerlei kleinere funnies 
lOals advocaten, doktoren lOals plastiscll cr,irurgen, tandartsen en dergelDke. 
Verder vind men er allerlei kleine bedrDGes en veel w inkelges in de plinten. De 
grond is duur en om er te gaan wonen mo j e de juiste mensen kennen. 

In de omgeving bevinden zich het oude centrum, en een nieuw te ontvvikkelen 
culluur as, met het MAXXI. museum voor moderne kunst en archirectuur 
ontvvorpen door Zaha Hadid en her Auditorium, een concertcentrum, 
ontvvorpen door Renzo Piano. lets verder up bevindt zich her Vaticaan en door 
het centrum heen vind men een groor aantal regeringsgebouwen, onder andere 
het parlement. AI deze bronnen brengen het nieuws erg dichtbD 

Door de wDk heen ligt een Intensief gebruikte (rambaan, die het bus- en het 
metrostation met de wDk verbinden. In een drukke autostad als Rome een prettige 
en snelle manier van verp laatslen. Groene delen van de stad worden intensief 
gebruikt. Parkeren is een ramp vanwege de grate hoeveelheid auto's in de stad. 





hier ontwikkelt kan worden, waardoor het gebied en de TV zender Dietro Le 
Quinte aantrekkelDk worden voor bezoekers. 

Met het on twerp voor Dietro Le Quinte, word t er een aanrrekkelijke plek 
toegevoegd aan het stedelijk landschap van Rome en de wijk FI minio. Er ontstaat 
een op vele manieren inzetbare plek die de zender altijd naar zijn hand kan 
zetten waardoor zij in staat gestela wordt haar plek zo goed mogelijk in te zetten 
voor haar elgen doeleinden. Om mensen na r Dietro Le Quinte te trekken zijn er 
aan het programma van een televisiegebouw en een studio, een plein, een caFe/ 
restaurant. een bui entheater en parkeervoorzieningen toegevoegd. Het plein 
is de drager van de opgenomen Functies en dient als aangename vef bltirplaats 
Het c fe/ restaurant versterkt het karakter van dlt p lein en Functioneert bovendien 
als foyer voor de bezoekers van opnamen in de stud:o, dan w ei oprredens in het 
Iheater en als kantine voor de medewerkers. Het theater en cafe z~n aan elkaar 
gekoppeld Vanuit het ca~' kan men in het theater kijken door een wegschuiFbare 
glazen wand, die verduisterd kan worden met behulp van een thearergord~n . 

Op deze manier kan t,et cafe als kijk- en luisterplek dienen, maar kan her theater 
ook op zlcllzelf Functioneren. Zowel voor vrij toegankelijke, maar ook voor 
beslorerl voorstellingen De studio ligt aan het plein. Zij is enkel toegankelijk via het 
werkgebouw De aan het plein grenzende gevel heeft ook een w egschuilbare 
glazen w elnd waardoor het plein als aChtergrond kan dienen bij opnames en 
de studio als podium kan dienen voor het plein. De activiteiren van de zender 
worden zlchtbaar voor de bezoeker. VanUlt het werkgebouw zijn aile functies 
voor de werknemers toegankelijk. zonder dat zij door publieksruimtes hoeven 
te bewegen Dit schept voor hen vrijheid van handel en Het werkgebouw is 
zo ontworpen dar er vele in rich tingen, van open ruimtes tot aFslUi tbare kleinere 
ruimtes mogelijk zijn, aFhankelijk van de op dat moment geldende wensen. Boven 
In het werkgebouw bevindt zich een nieuwsst dio die uiiZlcht heeft over de stad. 
Op deze manier worcjt er een relatle gelegd t ssen de plek en de mensen die 
het nieuws kijken Da rmee legt de lV zender een relatie tussen de eigen locatie, 
de stad en het land. 

Het theater is in het verlengde van de straat tegen de berg gesi lueerd. Zij ligt 
lets omhoog en is daardoor zichtbaar vanaF her begin van ae straat. Daarmee 
wordt het einde van de straat gemarkeerd en aoor een aantrekkelijke Functie. 





Voorwoord 

Her afstudeeratelier Boundaries II, de srraat. vormt her kader waarblnnen dir 
aFstudeerproject tot stand is gekomen. Het boekwerk dat voor u ligt is een van de 
resultaten van dit project. He behelst een onderzoek naar de architectonische 
dimensie van persvrijh eld en een ontwerp voor een nieuwe. ficueve 
televisiezender In I t;;1 lie. gevestlgd in de wijk Flaminio in Rome De opdrachr is 
ingegeven door rheoretisch voor ond rzoek naar het gebruik van ruimte en van 
da r uit onderzoek naar de relatie lussen de maatschappij en haar ruimte. De 
siruarie in 1t;;1 lie vorml in dit kader de basis voor de keuze voor het ontwerpen 
voor een televisiezender aldaC'l f. 

Gedurende dit prOject ben ik. samen met zes andere studenten. begeleid door 
Jacob Voorthu is en Gijs Wallis de Vries. In een later stadium heeft jan van der 
Meulen als architect oi team nog versterk t. Graag wil ik aile drie de heren via deze 
weg bedanken voor het delen van hun kennis n voor hun begeleidin t~dens 

dit aFstudeertrajecL Daarnaast wil ik Jeroen. Tim. Percijn. Emiel, Chantal en Sarah 
bedanken VOOr het goeoe afgelopenjaar. lise. Iris en Diana en Marieke bedankt 
voor her aandachrig lezen van alles war In dit boekwerk vermeld staat en Ban, 
Anja. Miljam en mamma. bedankt voor jullie goede snijkunsten. Als laarste wil ik 
mijn ouders enorm bedanken voor aile steun en liefde in het afgelopen j aar en 
alt~d al. 

Leonie de Heer 

04 februari 20 I I 
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Inleiding 

War is de architectonische dimensie van persvrijheid en hoe krUgt deze 
relatie vorm? 

Deze vraag vormt het ondervverp van dir afstudeerproJect. Wat voor een relatie 
zouden architectuur en persvrUheid m t clkaar kunnen hebben? Is er wei een 
rela ie7 Op het eerste gezicht IUken beide onderwerpen ver van elkaar af te 
staan. Toch is er een ontegenzeggelUk verband. Immers architectuur behelst het 
vormgeven van ruimte en rUlmte en vrtl11eid hangen sterk samen. VrUheid begint 
bij zeggenschap over het elgen lichaam en breidt zich uit n r de mogelijkheid 
om, tot op zekere hoogte, te kunnen doen en laten w a[ j e wilt Vrijheld is een 
maatsChappelijke vervvoNenheid, die verkregen wordt In de ruimte, welke door 
de architectuur mede vormgegeven wordt. 

Het onderzoek naar de relatie tussen maatschappij en ruimte roept ambivalence 
reac[ies op. 'Men geeft ruimte vorm, j a dat doet een architect nu eenmaaL 
Architecten en anderen geven steden, stadscentra en gebouwen vorm.' 
Het IUkt een open deur. Aan de andere kant legt he rel.=tties bloot die op het 
eerste gezlcht nlet gezien worden en op het rweec1e gezicht ook niet meteen. 
Langzaam beglnt na bovensraande uiteenzetting de relatie tussen persvrUheid 
en architectuur zichtbaar te worden. 

Het doel van dit onderzoek is niet om met architectuur een algeheel. al 
omvattend anrwoord t vlnden. Architecwur is slechts een klein radarge in het 
grote geheel van onze maatschappij. Maar w ei een belangrijk radarge, het geeft 

D (f. 101 . I 17 



onze maatsehappU immers gestalte Welke plek d it radarge heeft binI/en her grme 
gelleel en waar het mee samenhangt. dal zUn de vragen waar dit onoerzoek op 
gericht is. 

Na de theoretisehe basis, waar dit onderzoek op ges foeld is, vOigt een kernaehtige 
schets van ltaire om een beeld te scheppen van het land dat het decor vormt van 
de loearie waar ontworpen zal gaan worden de wUk Flaminio in Rome. Uit de 
rheorie en he onderzoek naar ItaUe wordt de opgave gedestileerd een gebouw 
voor een nieuwe fietieve TV zender, als antwoord op de door de machthebbers 
gedomineerde pers. 

Om dit on twerp niet enkel een rUlmtelUk, maar ook een maatschappelUk 
antwoord te laten zUn, w ordt er onderzocht welke relaties het met zUn omgeving 
aan zal moeten en kunnen gaan Wat is het ruimtelUk - maaLSchappelijk kader 
w aar binnen ontworpen zal gaan worden? Wat zijn d problem en en war zijn 
de mogel~kheden . Deze vragen worden in deel rwee van dit boek beantwoord. 
Daarnaast wordt oak het gezamelUke masterplan van het c eHer Boundaries II 
besproken oat als aanvulling op de bes ande situatie, een koder· schept waarmee 
relaties gelegd kunnen worden. 

De gevonden aanknopingspunten en hoe deze verankerd zijn met het gebouw 
vormen een vloelende ov rgang naar he derde deel, waarrn her onrwerp 
besproken wordt. Het FunCI ioneren van her gebouw, dat is vormgegeven als een 
landschap dat de wijk en de buurt met de fUncties v rbindt. wordt uiteengezet 
om vervolgens verder in te zoomen op de verschillende deelFuncties en hun 
onderllnge relaties. 

De conclusie, met daar in de anrwoorden op de gestelde vragen en de reAectie 
waarin persoonlUk en kritisch terug geblikt wordt, zul/en her slui tstuk vormen van 
dit boek. 

18 
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Artikel 19 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 
Een ieder heeft recht op vrijheid van melling ell mellingsuiting. Dit recht omvat de 
vrijheid om zander inmenging een mening te koesteren en om door aile middelen en 
ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te 
geven. 

Artikel 7 Nederlandse grondwet: 
J. Niemand heeftvoorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens 
te openbaren, behoudens ieders verantwoorde1ijkheid vOl gens de wet 
2. De wet stelt regels omtrellt radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de 
inhoud van eell radio- of te1evisleuitzending. 
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande 
leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegells de inhoud 
daarvan, behoudens ieders verantwoorde1llkheid vOlgens de wet De wet kan het 
geven van vertoningen loegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar 
bescherming van de goede zedell. 

i 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van h.:>,nri,oi<:r·prl.:>rr,p 
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Heeft persvrijheid een 
architectonische dimensie? 
Uiteenzetting van het onderzoek 

Persvrijheid is een maatschappeiijke verworvenheid die altijd en overal In meer 
of mindere mate onder druk staat. Het omvat hel echt van een !eder om naar 
eigen inzicht. zonder inteNentie van een ander persoon of instituut. informatie 
te verspreiden danwe! te ontvangen, Dit recht is opgenomen in de "Universele 
verklanng van de rechten van de mens" en is daarmee niet de verwoNenheid 
van een enkel indivldu, maar staat aan de basis van onze maa[Schappij, Het 
maarschappelijke debat staat orvalt met persvrijheid 

De maatschappij is inherent aan h ar ruimte, Maatschappelijke processen 
worden veelal los gezien van hun direc te omgevlng, rervv~1 alles wat ons bezig 
houdt. van het doen van boodschappen tot de politiek, ruimtelijke activitei ten 
zijn Dlt is de kern van het essay over en onderzoek naar de maatschappij en 
haar ruimte aan de hand van teksten van onderandere grote denkers als Henri 
Lefebvre en Michel Foucault. 

AIS we beide definities koppelen, persvrijheid is inherent aan het maatschappelijk 
debat en de maatschappij is inherent aan haar ruimte, dan zouden we kunnen 
concluderen dat persvrijheid zeker ruimtelijke aspecten heert. Archi tectuur als 
discipline die de ruimte (mede-lvormgeefr. heeft dus een concrete verhouding 
tot persvrijheid, 
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Wat is het karakter en de vorm van de verhouding tussen persvrtiheid 
en architectuur? 

Karakter 
Macht binnen de maatschappD betekent macht over de ruimte. De groo tste 
polideke partU mag het meest bepalen wat er gebeurt in Nederland. de ruimte 
binnen onze grenzen. De mach t van bDvoorbeeld de president van de Verenigde 
Staten gaat echter nog veel verder. tot ver buiten zUn eigen landsgrenzen. 

Ook persoonlUke macht heeFt een sterke rui te/Uke dimensie. De macht over het 
eigen lichaam en de zeggenschap over de eigen directe omgeving staan op vee I 
plaatsen onder druk of bestaan. voor bepaalde bevolkingsgroepen, helemaal 
nie!. Macht en de vrijheid om de eigen stem te laten horen staan op gespannen 
voet met elkaar. AIS een ander de macht heeFt over jouw ruimte. kan deze je 
eenvoudig be/euen je eigen mening te verkondigen. 

Vorm 
Het kunnen organiseren van de eigen ruimte naar behoeFte is een voorwaarde 
voor ontwikkeling. De omgeving dlent hierbU als voedlngsbron en als ankerpunl 
Losscheuren van deze omgeving kan des tructier vverken. zoals w e in het 
volgende hooFdstuk zullen zien. Afscheiden van de eigen ruimte om er volledige 
controle over uit te kunnen oefenen is een middel dat de meeste dictatoriale 
regimes in zetten (Pers-) vrDheid IUkt aa rmee het tegenovergestelae te vereisen. 
Door zoveel mogelDk mensen zich t te geven op zoveel mogelUk ru imte w ordt de 
macht zoveel als mogelUk verspreid. ArChitectuur geeFt deze ruimre vorm 

Het doel van dit onderzoek is niet om een zo democratlsch mogeli'ke ruimte te 
ontw ikkelen. Democratle is een politiek stelsel met zUn eigen regels. Deze regels 
zUn dan w ei interessant. maar zeker niet leidraad voor dit on t\lverp. Leidraad 
voor dit onderzoek is de relatie tussen maatschappU en ruimte en Il et ontwerp 
behandeld de relatie tussen architectuur en persvr~heid 

In het volgende hooFdstuk wordt nader ingegaan op de relatie tussen de 
maatschappD en haar ruimte. als Kader waarbinnen de relatie lussen persvrijheid 
en architectuur inzichtelUk gemaakt kan w orden. 

24 
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/,IS 
de ruimte wordt vormgegeven door de architectuur, 

R 

en 
de maatschappij haar vorm krijgt in de ruimte, 

M M 

dan. 
wordt de maatschappij (medej vormgegeven 

door de architectuur. 
M ~ M(A. ... ) 



Denl<en over Ruimte 
Samenvatting van het Essay 

De maatschappD is inherent aan haar rUlmte. Oit besef vormt de basis van dlr 
onderzoek naar de relatie tussen ruimte en de maa[SCllapp~ aie z~ huisvesl 
MaatschappelDke processen worden veelal los gel ien van hun directe omgeving, 
terw~ ! alles wat ons bezl~ houdr, van het doen van boodschappen tot de politiek, 
ruimtel~ke activiteiten zijn Oil perspectief op de maatschappD kan nieuwe 
inzichten verschaffen voor de ruimtelUke vormgevers van onze maatschappD. 
Voor hen houdt deze visie in dar zD niet enkel de rUlmte I'ysiek vormgeven, maar 
dat zil letterlDk de maarschappil vormgeven. In her essay 'Denken over Ruimte' 
wordt de relane tussen de maatschappD en haar ruimte vanuit verschillende 
perspectieven in beeld gebracht 

De aanleiding voor deze zoektochr naar de relarie tussen de maatschappil en 
haar ruimte vorm! het boel<. Thirdspace l van Edward SOJa. Aan de hand van 
de theorie van de Franse denker Henri Lefebvre, uiteengezet In het boek The 
production or Space', 2et SOJa een theorie op over de socia/e ruimte, w elke 
door hem 'Thirdspace' genoemd wordt. Ruimte wordi vOlgens Soja niet enkel 
geproduceerd, maar vormt oak het kader wa rbinnen maarschappelDke 
veranderingen plaatsvinden SOJa betoogt daarnaast dat deze relatie door de 
bekenoe disciplines ov r her hoofd gezien wordt. L owe/ door rJistorici, die zich 
vo/gens hem bezighouden met de relatie maatschapPU - tDd en daarmee ruimte 
niet als w ezenlDk onderdeel beschouwen, als door geografen en architecten, ole 
zich hoofdzakelDk rich ten op het vormgeven van de I'ysieke ruimte en daarmee 
de direc te link met de maatschappD uit het oog verliezen. 
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De innige relarie russen de maatschappU en haar ruimre kan op oneindlg 
veel manieren zichtbaar gemaakt worden. In het dagelijks leven zijn er talloze 
voorbeelden te vinden. Denk aileen al aan de maarSChappelD ke onvrede over 
Files. We gaan colleclief via de zelfde ruimre, de snelweg, naar een andere 
ruimre dan waar we wonen om te gaan werken. Hoewel Aexwerken langzaam 
toeneem t. blijven de gewraakre files toenemen. Ze oefenen invloed uit op hoe 
we onze ruimre gebruiken en hoe w e ons leven vormgeven, Hierna wordt een 
antal belangrijke aspecten van de m atschappij - ruimte relarie benoemd. 

Men kan bUvoorbeeld van mening verschillen over het gebruik van de gedeelde 
ruimte zoals Margareth Crawford beschrijft in haar essay 'Blurring the boundaries, 

publiC space and private life'? Uireengezer wordt hoe particulieren in Los Angeles 
door de verkoop van spullen op hun oprulaan een nieuwe dimensie aan de 
open bare ruimre toevoegen en hoe de bestaande machthebbers in de vorm 
van politie en gemeente hier negatief op reageren De verkopers organiseren 
zich en er ontstaar een Imaatsctlappelijkell rnachtstrijd over het gebruik en de 
vormgeving van de openbare ruimte tussen hen en de orde handh vers. De 
burgerU heeft dUldeiijk een ander idee over de omgang mer de semiprivate 
ruimre dan dar de overheid dal heeft en dar vorm t de aaTl leiding tot sociale 
spanningen. 

Niet aile ruimte is van iedereen Verschi llende functies vragen hun eigen 
speciFieke, voor die funcrie ingerichte ruimte. Michel Foucault introduceerr hierbij 
het beg rip 'heterotopie'3 Dit is een door sociale dr k van ae ruimte afgescheiden 
plek. Voorbeelden hiervan zijn gevangenissen. prerparken en zorginstellingen 
De maarschappelijke wens om iets buiren haar eigen gangbare prakt~ k te 
plaarsen kr~g t hier een ruimtelijke vorm. Deze vorm is net als de maatschappij 
zelf nier stabiel, maar veranderlijk, De hetero topie verandert en gaat ul~eindelijk 
altUd weer voorbij Deze dynamische rela tie komt tot u iting in het boek 'Laat het 
feest beginnen'~ van Nicolo Ammanlti. Hier hij beschrijft hoe een rijke man een 
park in Rome opkoopt, er een muur omheen bouwt en het omtoverr tot een 
soon BurgersZoo. De burgerij is het nier eens met de gang van zaken en ook 
binnen het park gebeuren allerlei vreemde dingen. Een groot feest in het park 
loopt uiteindelijk vreselijk uit de hand, war samen mer de druk van de burgerij 
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van bUlten ervoor zorgt dat de bom barst en het volk uiteindelijk zljn park weer 
terug krDgt. Sociale spanningen en activiteiten vervormen let erlUk de ruimte. 
Oaarb~ vormt die fielleve verhaal een parodie op de huidige pOllrieke praktijk in 
Italie. Ruimte is hier dus niet aileen tegelljkertijd decor en lijdendvoorwerp, een 
heterotopie, maar ook metafoor v~~r de maatschappelijke praktijk Net lOals de 
heterotoop 'gevangenis' een metafoor is voor het opgesloten zijn 

Ruimte gaatnietalleen over groepen en open bare ruimte. Men kan de persoonlijke 
ruim te gebruiken om zichzelf op de kaart te zetten en vrijheid te vinden. Soja 
beschrWt dlt proces aan de hand van de zwarte reminlste bell hooks~ Zlj ziet 
de eigen ruimte, het lichaam, het thuis (lIs een kans om in opstand te komen 
tegen onderdrukking. OnderdrukJ<ing en vr~heid zijn in ssentie ruimtelijke 
begnppen. De eigen ruimte, aan de rand van de ma3tschappij, uit het zicht van 
de maatschappij biedt ruimte tot het zoeken naar de persoonlijke vrijheid. Het 
lichaam, het thuis en reizen tussen werelden, als elen van de maatschappij 
met een eigen loca tie, zijn belangrijke thema's in de li teratuur met betrekking op 
minderheden binnen de maatschappij. 

Oat de verplaatsing van een deel van de maatschappij naar een andere 
ruimtelijke context destructief kan werken blijkt aan de hand van een studie van 
Jeb Brugman In zijn boek De Stad 2.0 (, beschrijft hij hoe sloppenwijkbewoners 
in M mbai gedwongen worden te verhu izen naar betonnen Rats waar hun 
bedrijQes echter iet kunnen gedijen wegens gebrek aan ruimte. Hierdoor 
val/en de mensen we r terug in de sChrijnende armoede die zij ne er llgzins e 
boven gekomen waren. Vanwege de steeds groter wordende verstede1ti king 
zal de sociale spanning die deze praktijken opleveren steeds gro ter worden De 
druk op ruimte neemt toe en het verschil tussen arm en (ijk wordt steeds groter, 
waarc100r her gevecht om ruimte en daarmee de maatschappij steeds verder Ult 
balans kan raken. De vraag is dan in welke vorm de maatsc~lappij haar balans 
(weer terug) kan vinden. 

Soms hebben ruimtelijke ingrepen wei een bijna puur maatschappelijke aanleiding. 
De Engelse dichter Shakespeare heeft met zijn Romeo en Juliet. zo een krachtig 
verhaal neer gezet dat het uiteindelUk zelfs zijn eigen p laats heeft veroverd in 
de stad waar het verhaal zich virtueel afspeelt. De balkon scene spreekt zo to t 
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de vel-beelding dat het zich Ie t IUk IUkl te hebben ultgekris taliseerd aan de Via 
Cappello 23 in Verona. Daar kan men he balkon bezoeken. De utdrukking om 
lets 'een plek te geven' krUg hier wei een heelletterlUke betekenis. 

De mens is afhankelUk van haar ruimte en ber id zich in te zetten voor die 
ruimte en haar te manipuleren zoals we steeds weer zien. Ze bestaat in de 
ruimte en manipuleert haar om zich te kunnen onrvvikkelen. De re1atle tussen de 
maatschappU en haar ruimte is dynamisch, kent vele dimensies en kan op vele 
manieren zichtbaar gemaakt worden, zowel In het dagelUkse openbare leven 
(het gevecht om ruimte) als in plaatsen die buiten de dagelUkse werkeWkheid 
geplaatst zijn (de heterotopiej . Mensen ontlenen niet aileen idenlrrei aan de 
plek waar ze 'trJ UIS horen', maar zijn zelfs verankerd in die plek. Los scheuren 
kan destructlef werken, zoals in sloppenwUken in Mumbai. Tegel~ken~d vorml 
he eigen lichaam nier aileen cle basis voor onderdrukking, maar ook oe enlge 
mogelijkheid tot het ontkomen aan diezelfde onderdrukking, 

Inzicht in deze rel':lrle russen maatschappU en ruimte vormt de basis voor het werk 
van de architect als vormgever van de ruimte. Een goede plek maken voor een 
bepaalde func tie of voor een bepaalde groep mensen zal dus ook bij kunnen 
dragen aan het functioneren van die plek en die fuflctie en/of mensen_ Hoe de 
architect met dit gegeven om kan gaan, wordr hierna nader onderzocht. 
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Afb. I Balkan sc ne van Romee Juliet He balkan ull rlet fictlevE' verhaal neeft e n 
ple~ gekregen in Verona, ltillie, de stad waar het verhaal zich argepeeld zo neb ben 

Toescho w er, z~n gelUlgen van olr lafereel, war mogeJyk geworden IS door n fySI k 
imolementeren van een netleve Irefa sgesc ledenls 



De eigen ruimte 
Het belang van het claimen van een eigen plek 

Blnnen het theoretisch kader worden een aantal aspecten bescrlreven die de 
relatie tussen de maatschappij en haar ruimte weergeven. Zij omvatten in grote 
lijnen het begrip sociale ru imte. 

- het lichaam, als ulrieme belichaming van de eigen rU lmte 
- het gevecht om de zeggenscrlap over ruimte. 
- de heterotopie, als van de maatschappU aFgescheiden ruimte 
- het verwoesten van maatschappe1llke verworvenheden als gevolg van sterke 
ingrepen in de ruimte. 
- het 'veroveren' van ruimte door het Fictieve verhaal 

Ais we deze punten samenbre gen kunnen we de onderlinge samenhang 
bloot leggen en zelFs een strategie on!wikkelen om ruimre gericht In te zetten. 
Het gevecht om ruimte vormt de aanreiding tot iler claimen van een eigen plek 
voor de Funclie, 1.Oals ook het Fictieve verhaal oat kan Deze plek is de eigen 
ruimte van de Functie waar niemand anders zeggenschap over heef en mag 
w orden opgevat als het eigen lichaam, oe eigen w ereld, het thuis van de Functie, 
waarbinnen een optimale organisatie nagestreerd kan w orden. Daarnaast kan 
de Functie samensmelten met haar omgeving waardoor zij kan proberen te 
voorkomen om zonder meer van de kaart geveegd te worden door externe 
partijen. Er wordt dus gestreeFd naar een orrhotoop, als tegenhanger van de 
heterotopie, door de Functie onderdeel te laten zijn van haar omgeving. 
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Deze 'verankering in de omgeving' levert verschillende mogelDkheden door 
a ,n te sluiten op lOwel de sociale als fysieke structuren De sociale struCLUur 
behelst lOvvel her zichtbaar worden bijje omgeving, onderdeel worden van de 
mrndmap, l owel op her schaal niveau van de buurt, als ook het niveau van de stad~ 

afhankelUk van de funGi en het maatschappelijk draagvlak datJe vvilt creeren. 
Oil is nier aileen deel van de ruimtel~ ke configuratie, maar ook van de functie 
zeW Buurt winkelges hebben een ander bereik aan bDvoorbeeld een theater. 
Door deel te worden van je omgeving creeer Je maatschappelDk draagvlak en 
lal de omgeving sneller geneigd zDn in aerie te komen als JOu plek bedreigd 
wordr, Je bent onderdeel van het geheel en dus onderdeel van Je buren Indirect 
worden zD dus ook aangepakt als JU dat wordt. DaarbD zulje ook veel meer van de 
omgeving kunnen profiteren alsje er een directe band mee hebt. en zUI JeJe dus 
veel beter kunnen ontwikkelen. De fysleke structuren waar je op aan kunt sluiten 
zDn de meer zichtbare structuren, lOa Is bDvoorbeeld de stedebouwkundige 
srructuur en daarmee schaal en de aanwezige voorzieningen, zoals gas, w ater 
elektra, riolering, openbaar veNoer en aanwezige w inkels. Daarmee liggen de 
Iysieke en socia Ie struc uur erg dicht bU elkaar en zUn sterk verweven. 
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he-te-ro-toop (bijvoeg lUk naamwoord; 
zelfstand:g naamwoord heterotopiej 
l op een afwijkende plaars van het 

/rCrlaam voorkomend 
betekenrsverwante termen 
antoniem(en j.orthotoop 

or·tho·toop ! bDvoegl~k naamwoord j 
I .tgeneeskundej aanwezig op de 

juiste plaats 
beteke isverwante termen 
antonieml enj heterotoop 

Afb 2 Betekenls van de termen 
vol gens her Van Dale woordenboek 



Eigen plek claimen 
als anrwoord OD het 
gf'vec r orn ; ulmre, 

Afb 3 Hoe een eigen ruimte 
archltectonisch ingezet kan worden 

Interne organisatie 
De eJgen plek die als het 
e'gen rnulS, oplnaal 
georganiseerd kan w orden 

Verankeren in omgeving 
door onderdeeJ re Zjjn van 
een groter geheel w ore, 

nrastlng tegen gegaan 
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Sociale in bedding 
De omgevtng contraleell 
de funede, rnaakt haar 
aanweZtghelo rot een 
succes of misluk.l(ing en tler 
V\:rclw~nen van de fu ctle 
zal niet onopgern kt 
voor dg n 

Fysieke structuur 
GPlxulk aJr.en van de 
struCTuren die de orngevlng 
bledt. 
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Milaan: Milli1wi, 
impe' ' ~an~erlusconi 

-r~----------. .............. 

Sicilie: Maffia 
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eta, migranten 

Afb. 4 Schets v: n i"le al Qude 'I r.ahaanse probleem' er is Vim < lies 
aan e ana en her volk wurdl zoe: ge louden met brood en 

spelen, of. in de moelerne [~d. met zoersappige e alarIe l V show s. 



Italie 
Ruimtelijk en maatschappelijk kader 

ItaUe heeft wat weg van het mysterie van de hommei "zijn IUf is te zwaar, zUn 
vleugels zUn te kort, maar toch vliegt ie". 

Zo typeert Ma00n van Royen I lie in haar boek ' Italie op Maandag' I als een 
land met vele onwaarschijnlijkheden. 

In Nederland is ltalie voornamelijk bekend als vakantieland met mooie natuur en 
veel oude cultuur, goede keuken en warm klimaaL Italianen z~n temperament 
vol en de familie speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. De samenleving 
kenmerkt zich b iten de familie door individualisme, iedereen regelt zUn eigen 
zaakJes, maar ook door een machocultuur met een bepaalde sensualiteir. die in 
Nederland vaak als overdreven en plakkerig wordt eNaren, maar NederlandeIs 
ook doen verbleken als kil en afstandeiijk 

Achtergrond 
Het land heeft enkele typische problemen Meest opvallend is de zware druk 
van de politiek op grote delen van het maalSchappelUke leven. Ziekenhuizen, tv 
omroepen, gemeente besturen en andere open bare voorzieningen bestaan er 
niet om de burger in zijn behoeften te voorzien, maar om baanges weg te geven 
die gekoppeld zijn aan politieke voorkeur. De gehele sociale sector is voertuig 
voor de politieke partijen. Daarbij wordt er gezegd dat er in Italie een poli tleke 
macht bestaat achter het bestaande politieke landschap. Aile regeringscrises ten 
spij t, is de afloop ieaere keer voorspelbaar en kent het land stiekem een grote 
politieke stabiliteit door dat de macht al vele Jaren in handen is van dezelfde 
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groep mensen. 

Andere problemen z~n onaer andere de oprukkende Maffia, die steeds meer 
invloed op het bestuur krijgt. illegale Afnkaanse immigranten in het zui en die 
door de Gomorra (de Zuid-italiaanse Maffia) uitgebuit w orden, de verdeeldheid 
van het I"md over de verschillende provincies (J ie zichzelf liever autonoom 
zien en Oe enorme corruptie die samenhangt met de invloed van de poliriek. 
Mede door de invloed van de poli tiek is de opvang voor ouderen en andere 
hulpbehoevenden ook ver onder de maar. 

Een van de reoenen dar 8erlusconi a n de macht kan blijven is, behalve 
manipulatie, de ook dubieuze reputatie van de overige politic;' Er besldat geen 
goed poliriek alternatief ten opzichre van de rluidige mach! ebbers . Daarbij komt 
nat1Jurlijk de koppel lng van sociaie voofZleningen aan partij lidmaatsmap, men 
is nler gemotiveerd om op een andere partij re s emmen dan diegene waar men 
voordeel van heeft 

Media 
De media zijn net als veel andere so( ia le voorzieningen voertuig van e /taliaanse 
politieke partijen. Een In Ned rla'lCl bekend voarbeeld hiervan is natuurlDk Silvio 
Berlusconi met zijn media imperium '1\1ed,aset' Maar !:lerlusconi is nier het enige en 
hoofdzakelijke prob/ em. Oak de staatsteJevisie RAI wordl al jaren sterk beinvloed 
door de poliriek. De verschillende netten zijn verdeeld tussen verschillende 
politieke kleuren en de nieuwsrubneken van deze verscrlilleneJe netten geven 
dan ook een toraal verschillend beeld van de , ctuele gebeurtenissen. Is het 
regeringscrises op de RAI-UNO (ian kan het op RNOUE rustig peis en vree z~ n 
Met Berlusconi a/s premIer is het probleem versterkt doordat hij nu ook zijn Invloed 
op de RAI kan uitoefenen waardoor Inmlddels zes van de zeven televisie netten 
door een man gedomineerd worden. Samen hebben deze netten een bereik 
hebben van 90% van de kijktijd van de Italiaanse burger Een van de gevolgen is 
dat de eerder genoemde Italiaanse problematlek in her elgen land w einig onder 
de aclndacht komL Er zijn bijna constant pOil tieke schandalen maar omdat deze 
door de politiek gekleurde media uit hUll verband w orden getrokken en omdat 
er achter de zichtbare politiek nog een politiek spel schuil gaat is er nauwelijks 
var te krijgen op wat er werkelDk in het land gebeurt. De echre problemen 

36 



voor het publiek blDven hierdoor buiten beeld en kunnen ongehinderd blDven 
voortbestaan. Italie is door de EU dan ook al rneerdere mal en op de vingers getikt 
vanwege dir gebrek aan persvrDheid Marco Travaglio, besch r~ft in zijn boek 'Papi 
Berlusconi: de media, de vrouwen en de macht'8 het probleem als voigt 

"In een land waar nag 57 pracent van de bevalking nag geen baek 
per jaar leest en niet meer dan 5 miUaen mensen (een ap de tien inwanersj 
een krant lezen, neemt de programmering van de zenders een bepalende 
ral in bU het varmen van ideeen en de vaarstelling van de werkelUkheid, 
die duidelUk virtueel is in de berluscaniaanse realityshaws: het kader waar 
kennis, nieuws en tat slat partUpalitiek wardt ingebracht." 

Travagilo stelt daarnaast dat de vereenvoudigende manier waarop de RAI en 
Mediaset zich bezighouden met oe geschiedenis van de afgelopen eeuw, grens t 
aan misleiding. De bevolking is weerloos, omdat de geschiedenislessen al Jaren 
ophouden bij de eerste wereldoorlog. Op de periode daarna rus t een sterk 
taboe. 

Nlel al/een de geschiedenis wordt gemanipuleerd, maar ook de ac,ualiteit. De 
zenders schetsen een maa tsc happelUk beeld waclrbin nen ae politie en gerech telijke 
macht een hoge mate van corruptie bedrUven w aardoor het maatschap el~k 

vertrouwen In deze inscil1.J ies drastisch afneemt. Dat speel t Berlusconi in de kaart. 
Hij is door diezelfde insrituties herhaaldelijk op her mage geroepen en woreJt dat 
steeds weer, onder andere wegens vermeende belasring ontduiking, het voor 
persoonlijk gew in benu (en van pOiltieke machr en her vermeend verrichten van 
seksuele handelingen met mindelJarige meisjes. 

Berlusconi's media imperium 'Mediaset', is gevestigd In de buurt van Mllaan. 
De studio's en de woningen van de werknemers vormen daar een omheind 
col/ectier. Het logo van Mediaser is terug te vinden in de deurknoppen van de 
woningen en Je zou her stuk grond als een geheel uit kunnen graven en op een 
andere wi llekeurige plek in het land weer neer kunnen zet en. Even wat 'DnQes 
met voorzieningen er naar toeleggen en het feesge draa it vrolDk verder Wie 
niets te zoeken he Ft in Milano" zoals het kOll inkrijkje heet, komt er ook nier in en 
iedereen is voor Berlusconi want die zorg t overal voor 
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De krant II fatto Ouotidiano9 is een van de weinige legengeluidell in het land. 
Deze krant, die gesrart is op 23 september 2009 in Rome, is onafhankelUk en 
wordt gefinancierd uit e:gen middefell en is bedoefd om de misstanden in 
elgen land aan de kaak i.e stellen. Haar popufariteit geefI: aan oat er wei degel~k 

behoefte bestacl! in hetland aan een and geluid Adverteerders krDgr het blad 
echter niet of met heel vee I moeite. Zij villdell hel immers een normale zaak dar 
zij enkel positief in beeld komen, In ruil voor hun rinanclele bDdrage 

J IUrrENLAHD 

Het drama van het bestolen rotseiland 

38 



Onafhankelijl<e Televisie Zender 
Opgave 

Zoals Iliervoor besc reven is er van alles aan de hand in Ital,e. Door de enorme 
invloeo die de poli iiek ui toefent op de media wordt veel van de bescaande 
problem tiek oak niet zlch tbaar in het land, onder de bevolking. Mede daardoor 
kan veel van de problemaoek blijven voortbesraall. De informatie die de burgers 
wei kr~gen is vee/al onberrouwbaar of geeft in iedergeval een scheef beeld van 
de werkelUklleid 

Het is dus voor de ontwikkeling van het land van groat belang het land 
zichzelfopnieuw te laten leren kennen. Hiervoor is een nieuwe, onafhankel~k 
tv-zender, een zeer geschikt medium, vanwege de grate bereik van dit 
medium in Italie, in aanvulling op de krant III fatto quotidiano. Om deze 
zender te laten slagen is het van belang dat zU een eigen plek krUgt, waar zU 
optimaal kan functioneren, maar oak zichtbaar wordt voor het volk dat z~ 
wil aanspreken. Met het huisvesten van deze zender wordt onderzocht of 
zU door zich te vestigen en haar omgeving optimaal in te rich ten, zich kan 
handhaven in de ltaliaanse samenleving. 

Functie omroep 
Het op verschill nde manleren onder de aandacht brengen van actue/e zaken 
en achtergronden is het centrale doel van de omroep. Functie van de omroep 
zal daarom bestaan uit het maken van programma's gericht op onder andere 
verslaglegging van actuele zaken die in het land spelen en satire op deze zaken. 
Verder zullell her maken van documentaires over actuele zaken, geschiedenis 
gerelateerde onderwerpen en cultuur gerelateerde onderwerpen de aandacht 
krijgen. 
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Afb. 8 , Links de huidige si tuarie b~ MedlaSet (Berlusconl/ en oe RAI, is(i;larstelevI5Ie/ 
Reents. he cone t' ) uele anrwoord op de problemen die de tlUidig Sf uatle seh pI 
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Conceptuele invulling 
Aanpak van de opgave 

Door het vestigen kan men zowel het interne funcitoneren optimaal organiseren 
als zich verankeren in de omgeving Dit verankeren heeft aLs voordeel dat men 
gebruik kan maken van de best ande structu ren, maar oak dar men onderdeel 
w ordt van het sociale netvverk, w aardoor je ook voor Je omgeving van belang 
w ordt Om dit gegeven uit te buiten zijn bepaalde functies aan de televisiezender 
toegevoegd, die ook voor de zender zel f een bejangr~ke rol kunnen spelen. Deze 
functies zorgen nief aileen voor sociale w eerbaarheid van de televisiezender, 
maar ook voar een sociale controle op de televisiezender. Deze opzet vormt 
een groat contrast met de huidige opzet van MedlaSer. dar JL ist een dictatoriaal 
karakter heeft. 

Functies 
Voor cJe zender 7e l Fz~n een opname studio en werkplekken als eers!e v n b lang. 
Er moeten programma's bedacht, gemaakt en verwerkr kunnen worden om als 
N zender te kunnen functioneren. Deze plekken worden dan ouk edomineerd 
door oe programma makers en werknemers van de N zender. Ook deelfunc ties 
als montage ruimtes, en regiekarners w orden hierin opgenomen. 

Om onderdeel te worden van de stad, van Rome en de wijk Flaminio waar 
de N zender zich zal gaan vestigen, (hier wordt nader op Ingegaan in de 
vOlgende hoofdstukkenJ INorden er een plein, een media- en eetcafe en theater 
toegevoegd. Deze functies vervullen elk hun eigen ro l. 

Het theater dient voor entertainment en kan daarmee zow el als opname plaats 
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als OOk los van de TV studio gebruikt worden. Door de organisa tie van het 
theater kunnen er spontane optredens gegeven worden, maar kan de ruimte 
ook aFgescheiden w orden en kunnen er I dan nler betaalde voorstei lingen 
plaatsvinden die op hun beurt 201 dan niet voor opnames en daarmee voor TV 
programma's gebruikt worden. Her caFe dient als plek waar verschillende media, 
lOals kranten en internet worden aangeboden en waar men koFfie kan drinken, 
maar ook kan lunchen en dineren. Hel plein drent als verbindend element, maar 
oak als aangename plek om te verblijven Men kan in het C.i!fe een kop koFFie 
halen en dit buiten opdrrnken. CaFe en plein lopen in elkaar over. Hel plein is het 
terras van het cafe en het caFe biedt een schaduwrijke plek in de lOmer a n h t 
plein 

Het caFe gaat ook een sterke relatie aan met het theater. Vanuit het cafe kan 
men vaak voorstellingen volgen die in het theater gegeven worden en kan men 
ook h t theater betreden. Deze verbinding is wei afsluitbaar, zodat her theater 
en cafe ook op zichzeJl- kunnen Flinctioneren. Vanuit het cafe n plein wordt 
verder een zichtrelatie gelegd met de studio. Door bijvoorbeeld glas of een 
w egschlliFbare w and toe te passen zal men w anneer dit door de programma 
makers niet ongewenst is, in de studio kunnen kijken vanaf het plein. De studio 
kan daarmee ook als podium dienen voor her plein en het plein kan omgekeerd 
ook dienst doen als acll tergrond bij de opnames van een programma. Deze 
relaeie varieert tussen zeer direct. als de studio als podium worde gebruikt en 
nauwelijks aanw ezig, als de studio afgeslolen en verduisterd is. 

Naast de werkplekken, de studio, en de combinalle plein. cafe. theater wordt 
er ook een nieuwstudio toegevoegd an het programma Deze studio zal wat 
hoger geplaatst w orden waardoor zij ultkukt over (een deel van) de wijk of 
zelfs de stad. Door de directe omgeving als achtergrond te gebruiken zal de 
toeschouw er in het cafe de stad, w eersomsrandlgheden en [le t tljdStip op de 
dag herkennen in de uitgezonden beelden in her caFe. Er wordt een hele directe 
relatie gelegd tussen de opnames en de kijker. Ook de kijkers op grotere afstand, 
w elke er naluurlDk vele malen meer zullen zijn, zul len Rome op de achtergrond 
herkennen en da rmee beseF krijgen van de locatie en de [elgen-)plaats van de 
zender. De virtuele wereld van TV krUgt daarmee een ruimtelijke plaats, ofrewel 
een plek in de 'echte' wereld. 
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Nb. J 0 , Soc.lale m(;clia, een aanvuli1ng 
op de ' ude' medJa en met een sterke 
Invloed op onz aCtlvitelten 

Architectuur in het digitale 
tijdperk 
Een overdenking 

Architectonisch onr:vverpen voor media levert een interessant spanningsveld op 
gerelateerd aan plaats en tUd. Verschlllende meala rl bben een verschillende 
relatie to t de maacschappU en de plaats waar ZJJ geproduceerd en geconsumeerd 
w orden. Daarnaast veranderc het medialandschap ongelofel~ k snel. De 
vraagstell ing over de relatie tussen persvrtiheid en architecllJUr vraagt naast 
een een definitie van Architecl ur in relatie to maatscrlappll en ruimte, om een 
defenitie van archirec tuur in relatie tor media. Deze is kort te ryperen als: 

Architecluur - een medium. 

Of beteL Ruimte waarin wll bewegen is het medium waarbinn en de archilecruur 
opereerr. Zo ,Is de TV he medium is w aarmee de omroepen hun boodsch P 
ultdragen. 

Televisie en ArchiteCluur verschillen sterk van karakter. 
Architectuur: duurzaam, blUvend, traag, plaatsvast en verschillende 

strorningen gaar langere tUd mee, omdat hun resultaten Igebouwenj relarief 
Ic10g blUven bestaan. Daarnaast is het een oer oude discipline. 

Televisie: bewegelijk, vluchtig, sne!, mobiel en programmma's 
evolueren In een hoog tempo. T elevisle is nog geen honderd jaar oud. 

Door de architectuur in te zetten en daarmee een sterke eigen plek te 
creer en, kunnen we de Televisie Zender een zekere duurzaamheid geven. Het 
bewegelUke, vluchtige medium kan zichzelf onr:vvikkelen tot een degelUk media 
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Ofzoals 
in 

'loals de nieuwe media de oude niet hebben vervangen, ZO 

hebben de social networks het contact niet vervangen. Virtuele 
werelden met banden met de fysieke, zoals Second Life, waren 

leven beschoren. Behalve om nieuwljes en foto's uit te wi5selen 
de meeste mensen de digitale wereld namelUk ook nog gewoon 

om afspraken met elkaar te maken, in de tasrbare wereld. "Oud en nieuw, is 
dar nog gewoon bier "Jazeker ouwe me maar als 

in de sCad bent. Laten we drinken op onze 
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processen hier achter in te willen gaan en zonder een mening re vormen over dir 
Fenomeen. kunnen we wei vaststellen dat zD een grote invloed zal hebben op het 
vertrouwen tussen staten en hun machtsverrloudingen onder druk zal zetten. 
Deze verhoudingen zullen zich ruimtelijk w eer mal1lFesteren in het al dan niet 
uitvech.en van oorlogen en het zeggenschap hebben over bepaalde gebieden 
door b paalde machtshebbers. In ,'let geval van Wikileaks kunnen we ook 
vaststellen d t ruimte en loeatie een hele belangr~k rol spelen in onder andere 
de veNolging van Assange Waar 110 U t de man llCh SChull? Op de grond van 
welk land wordt hD aangehouden7 Welk land wit hem aanklagen en daaNoor 
binnen zijn grenzen zien te krUgen7 

Toekomstige ontwikkelingen 
Binnen het veranderende media landschap neemt internet een steeds grotere 
ro l in. De verwachting w as dat internet zelfs aile andere media van de kaarT zou 
vegen. Gebleken is echrer dat zowel televlsie als kranten en r dio een oegelgke 
en stabiele manier van informarie voorziening en entertainment vormen. I ternet 
is voor ieder medium een aanvulling en van groot belang, maar vormt nagenoeg 
gee bedreiging I i Hoe dir l ich in de toekomst za' gaan ontwikkelen blUFt natuurlDk 
een vraagteken. Maar dat er In de toekomst behoefte blDrt Clan een degelDke 
inFormalie voorziening in de vorm van t)ewegende b elden in combina ie met 
gelu id mag aangenomen worden. Of de te il uisvesten zender in de toekomst 
gebruik zal blDven maken van her me ium TV is dan ook niet van belang Het 
maken van programma's die als beelci en geluid uit ~ ezonden kunnen w orden 
naar de bevolking via w elk medium d.an ook en die een kr itische rol kunnen 
spelen binnen de Italiaanse maatschapp~ is de functie die gew aarborgd moet 
worden. 
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Flaminio, Rome 
Een eerste impressie 

Het eerste beeld dat Rome b~ Je oproept. is voor veel mensen het roeristisch 
centrum met de enorme hoeveeilleid oude gebouwen en interessante 
bezienswaardigheden. Voor dit proj ect richten we ons ectlter op een plek net 
bui ten het toeristisch centrum, ten noorden van de Piazza el Popolo aan de Via 
Flaminia. Hier voigt een Impressle van het eerSl bezoek aan deze w Uk, bezocht 
in mei 20 lO De ervaring is in eerste Instan ie in w oord n gevangen. de fo to's zUn 
later toegevoegd In her volgende hooFdstuk wordt verder analytisctl ingegaan 
op dezewUk 

Impressie van Flaminio 
"Vanaf de Piazza del Popolo lopen we de Via Flaminia op. Het is seralend helder 
weer De .straat lig opengebroken aan het begin van de weg. Bouwblokken met 
in de plint winkels en boven ppartementen omarmen de srraat. Het verkeer gaat 
In een richtmg met ons mee. Er is redelUk wat verkeer, er zUn redel~k w at mensen 
op stra ,t, oe meesten neges, in pak dan wei semi casual. gekleed Er st _,an auto's 
en scooters geparkeerd Er r~den veel scooters en af en toe een Aerse , ma.1r t 
IUkt een ooodswens. AI aan het begin van de Via Flaminia zie Je het groen en 
de bomen en wat lUken, heuvels in de verce. Ik kan me inbeelden hoe vro ger 
deze w eg van Rome het Romeinse rUk naar het noord n in, heeft gelopen of 
gelopen zou kunnen hebben. Rechts wordt de bebouwing lager en vervallen 
en het is niet helemaal duidelUk w at d ar gebeurt. Later nog eens terug gaan. 
Links wUkt de gevel terug voor een tuin w r schUnbaar iets belangrUks gebeurt. 
Er staan wachten bD de poort. De stoep geefr een pretrige hoeveeilleid ruimte. 
Rechts is achter de lagere bebouwing het op de heuvel gelegen Villa Borghese 

Jllile A( I!( I <k \1 r I I I! II 49 



regelmat ig zichtbaar. De straat geeft een ruim, levendig en prettig gevoel. Het is 
stads. door de drukte en de bouw blokken, m ar ook groen en er is veel r imte. 
wat lucht geeft aan de stad. Wei is er de herrie. Her toerisme lijkt hier verdwenen, 
al hoor ik af en toe een beege DUits. Sommi~e koffie barreges hebben op de 
stoep een terrasje, en allemaal hebben ze de zanneschermen uitgeschoven. Blj 
een markge dat via een openstaande poort roegankel~k is, halen we wat fruit. Er 
voigt nog een parkJe aan de rechterzljde van de weg en het verkeer wordt steeds 
meer anwezig, steeds drukker. 

Op een krUlspunt staan scooterves en auto's v~~r rood te wachten, een man 
komt m t een klein rOlkolferrje en neges in pak gestoken, aanlopen, loopt de 
s.tra r op, k' st een melsje op een scooterve, w isselt een paar woorden met ha r, 
ZlJ krDgl groen en rijdt met de stroom mee, hlj stapt terug de stoep op In een z!J 
straaQe is een man bladeren van een schuur aan het vegen, een vrouw met een 
kindervlJagen s aat te praten met een oudere vrouw. Een net geklede vrouw staal 
te vvactlten aast her opensraande portier van haar auto. "Even later klink, er een 
paar keer hard een claxon en komt er een jongen een winkelge uitgerend naar 
de auto met de wachtende vrouw. Ze wisselen een paar geirriteerde woorden en 
even later scheun de au to w eg. Een poorue naar een afgeschermde tussenruunte 
staat open Er groeien palmbomen en de hele uin ligt in de schaduw. Her is 
er aangenaam koel en heel erg rustig. De zan is zich lbaar op de zUldgevel. Er 
heerst een serene rust en de tuin word! erg goed onderhouden. He is hier heel 
anders dan aan de andere zljde van Ilet gebouw da aan de Via Flaminia ligt." 
Er staat een deur open W e ar achter een trappenhal zichtbaar is. Blj het verla ten 
van de ruin laat ik de poon per ongeluk in her slot val/en. Het klimaat op de Via 
Flaminia is in dit deel een stuk drukker en law 3;:!iriger Her een richtingsverkeer 
is afgebogen richting een brug over de Iber en wordt vervangen door een 
drukke eenrichtingsverkeer stroom de andere kant op, richting dezelfcJe brug. De 
wUk wordt gedomineerd door bouwblokken, v elal behangen met groen op de 
balkons en dakterassen. Binnen de bouwblokken vlndt men oases van rust. Ook 
kleine straaljes lussen de bouwblokken zljn soms afgesloten en enkel toegankelljk 
voor omwonenden. Soms valt de straat wand aan de rechterzljde weg en vind Je 
een park met daarachter de stUle wand van de chterliggende heuvel. Er lopen 
veel mensen op srraat Vooral als de tram die door vrljwel de hele strd t heen 
loopt, stopt blj een van de haltes, zwermt er vervolgens een stroom mens en de 
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Via Flaminia op. 

Twee d mes vertellen me dar de wijk Flaminia ee woon en werk wUk is . Langs 
de Via Flaminia liggen veel kantoren van de (5 mi)overheid. Zo vlnden we 
bUvoorbeeld de 'Marina' waar een ministene gevesti d iS, al vrij vroeg aan het 
begin van de Via Flaminia, waar de soaatgevel iets terug ligt In de j aren 20 is 
een groot veel van de w ijk opgebouwd met sociale hLlurwoningen Vanwege 
de ligging van de wijk ten opzichte van het centrum, zijn de woningen erg duur. 
Ais er al een vrij komt is het bovendien b0na onmogelUk een te bemachtigen als 
)e niet de j uiste mensen kent. De twee dames komen Cli lebei iedere dag met de 
auto en rijden 7 a I 0 km naar hun werk Ze rijden vroeg om nog een beege voor 
de ergste drukte uit te zUn 

Een paar dagen later staan we om 5 uur op om de stad wakker te zien worden. 
Het is fris. Er rUdt aF en toe een auto voorbij, w at voor Rome een uitzonderlijke 
rust I~kt. De lOn komr langzaam op als w e op het Piazza Nuova zijn en bij her 
suikerpaleis ontbijten we Ital/aans in een van de caFeeges. Goede cappucino met 
een warm croissan~e, oFhoe die in tier Ila liaans ook mogen helen. We veNolgen 
onze w eg langs het Forum Romanum en het Colloseum binnendoor naar de 
Maria Magiore kerk. Ais we binnen gaan is net een van de missen afgelopen, 
drie andere zUn nog bezig. Een priester neemt de biecht af en er itlen een paar 
vrouwen te wachten tOI zij all de beurt zijn om hun biechr [e doen. We blijven 
e n bJd)e in de rustige kerk alen. Als w rond e il uur of 8 weer naar buiren 
lopen blijken de toerisren opeens ook aanwezig en b lilt I~ome langzaam aan 
op een hoger toerenral te dracHen 

Rome zou je kunnen zien als een organisme, als een levend w ezen. 's Nachts 
slaapt het en in de weekenden snurkt het snachts. 's Morgens wordt het 
langzaam wakker, begint te pruttelen en's middags begint het te stinken 
in de zon. Het voedt zich met benzine om de constante stroom van auto's 
door zUn aderen te laten lopen en de koffie tenges zUn haar Iymfe klieren." 
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Flaminio, Rome 
Nader onderzocht 

De Via Flaminia is een van de vele w egen die van oudsher naar Rome leiden. De 
w eg is omstreeks 220 v. Chr gebouw d door Censor Gall s FlaminiUS en begint 
bU de oude Porta del Popolo. Deze au de poart is and rdeel van de stadsmuren 
die tlet oude centrum van Rome omsluiten. Aan de Via Flaminia bevinden wb 
ons dus net buiten het oude en inmiduels zeer toeris!is 1 cenrrum van Rome. 
Op een ruime twee kilometer afstand van ae Porra del Popolo, haaks op de Via 
Flaminia IS men inmiddels een mod erne culturele as aan het ontwikkelen met 
her Auditorium van Renzo Piano en het MAXXI. museum voor moderne kunst en 
archiiectuur van Zaha Hadid als voorlopige hoogrepunten. Het gebied tussen 
de Porta del Popolo en de Ponte Milvio. w a r de oude weg de Tiber over gaat, 
is her gebied dat oneJerzocht IS op interessante aanknopingspunren in hel Kader 
van Boundaries II. de Straat. 

Ontwikkeling 
Omstreeks 1900 is het gebied voor her eerst verder ontwikkeld dan enkele Villa's 
en kerken. Indusrrie v I binnen de stadsmuren werd vanwege de ontdekking van 
de w aarde van de oua stadsresten naar buiten de stad geplaatst. onder andere 
naar ai l gebled russen de heuvels en de Tiber. Rond 1920 is men begonnen met 
oe bouw van de eerste sociale woningen in de vorm van Palazini: geslapelde 
appartementen met een gezamel~k hof met een blok-achtige strucruur. 

Verkeer 
De wbk wordr voor Romeinse begnppen zeer goed ontsloren door het openbaar 
vervoer. Er rbden bussen en een tram door de w Uk en een busstation aan de ene 
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zUde en een metro en trein station an de andere zUde maken het gebied voor 
mensen van buitenaf goed toegankelUk Daarnaast lopen er enkele doorgaande 
wegen door her gebied Deze worden, net als in de rest van Rome zeer IntensieF 
gebruikt w at de nOdige opstoppingen veroorzaakt. De auto is niet de meest 
eFFectieve manler om j e door de stad te bewegen vanwege de enorme drukte, 
waar Ook de bussen hinder van ondervinden. De trams, die op enkele drukke 
routes in de binnens tad liggen bieden uitkomst. zU hebben vaak een eigen baan. 
De metro is ook een goede verbinding, maar er zijn slechts twee IDnen. Vanwege 
gebrek aan geld om aile oude resten die bD het graven van een metrotunnel 
gevonoen woroen te onderzoeken, is het lastlg meer verbindlngen te bouwen. 
Maar er is een nieuwe lijn in ontwikkeling. De grate hoeveelheid au to's brengt 
nag een ander probleem met zich mee: het parkeren. BDna overal staan auto's 
langs de stoep en als de stoep ophoudc parkeert ae Romein ruslig verder op 
he l ebrapad. Het mobiliteitsprobleem heeft wei z~n eFFecten op her st dsleven, 
het wrgt er bijvoorbeeld voor da t het moeizaam is een t!Jd aF te spreken voor 
een afspraak, omdar je nooit goed weet hoeveel ijd je nodig hebt om Je te 
verplaatsen. 

Karakter van de wijk 
Inmiddels is Flaminio een van de duurste wD,~en van de Iraliaanse hoofdstad 
vanwege zijn gunstige ligging in wat het centrum van Rome genoemd wordt. 
Er wordt veel gewoond en er zijn veel kantoren van onder meer notarissen en er 
zijn veel ambassades gevestigd Verder Is er ook de Marina, die het hooFdkantoor 
van de Ilaliaanse Marine herbergl Ie vinden. Daarnaast zijn er ook veel andere 
FunC[ies zoals banken, advocalen, allerlei associaties en scholen. Langs de Tiber 
bevinden zich veel sportfacil teiten en in de plint van de bouwblokken zDn veel 
kleine (erenswaren) winkelQes gevestigd. Di, alles resulteer in een dynamische 
wijk, waar alles watje nodig hebt in het dagelUks leven te krDgen is. Het eerder 
geschetste probleem van bureaucratie vind n we ook in deze wUk terug. Ais 
Je er w ilt w onen moet j de Juiste mensen kennen, anders zul er nooit een 
appartement kunnen bemachtigen. 

Gebruik openbare ruimte 
Ilellianen maken veel gebruik van konetenQes, waar ze 's morgens cappucino en 's 
middags espresso bestellen. Eten gebeurt tussen 12 en 2 's middags, uitgebreid. 
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Rond deze tDd zieJe ook veel mensen in de parken. De parken worden intensief 
gebruikt,je bent er nooit aileen. In het gebied rond het oude olympiseh dorp en 
langs de Tiber vind Je wal rus tigere plekken waar hel a ngenaam vertoeven is 
in her groen. Langs de Via Flaminia zDn ook een aantal parken te vinden, maar 
Je blijrt hier veel meer in het lawaai van de aanliggende weg en de stad. Villa 
Borghese vormt daarnaast nog een groene long in de stad. Hier is het wei een 
stuk toeristlseher da" in de wUk ten noorden van de stadsmuren en daarmee 
redelDk druk. De Via Flaminia is een levendige straac nier aileen door het drukke 
auto verkeer, maar Ook door de voetgangers die allemaal hun eigen doel 
hebben. Toeristen zieje er weinig 

Vestigen in Flaminio 
Ais loeatie voor een TV zender heeft Flaminio veel [e bieden Met name de 
orientatle ten opziehte van interessante p:ekken, lOals de regeringsgebouwen, 
de nieuwe eultuur as, het V tieaan en natuurlyk het centrum van de stad bieden 
een interessant kader waarbinnen er vee I nieuws te vergaren vall. Ais TV zender 
zi Je er op deze locatie bUna 'boven op' Om de stad door en uit te kunnen 
komen bledt de bus, maar nog vee I meer de Metro uitkomst. Het verkeer in Rome 
is een grote verstopping en zeker in de spits, waardoor het niet aan trekkelUk IS om 
met de auto re 9 an als Je Je als JOurnalist snel wil verplaatsen. De tram verbinding 
door de hele w Uk Lorgt voor een snelle ansluiting op de grorere netvverken. Het 
ontbreken van aantrekk lilk groen clireet rond Flaminio Borghetto en de heuvel 
bieden inreressanre mogeltikheden voor het creeren van een wat rus igere plek 
in een oveNolle en drukke stad. Hier worejt later nog verder op ingegaan 

Niet aileen Olll veel input te verkrtigen en goed op de bestaande structuren aan 
te kun"en sl Iten, maar ook om ziehtbaar en tastbaar te worden in het stedelUk 
weefsel bied r Flaminio sterke aanknopingspunten. In dewUk wordt veel gewoond 
en gewerkl Door de weeks biedt dit mogelUkheden om werkende mensen een 
aangename verb/Dfplaats te bieden voor hun pauze en zo bezoekers te rekken. 
OaarbU kunnen door de pc:rkeergelegenlieid uii te breiden meer mensen zieh 
bewust worden van wat er zich op deze loeatie afspeell. In her weekend wilen 
met name mens en uit de omgeving verwelkomd worden. 
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Aft>. 23 Ingekle.md tussen de Borg ese neuvel en de Via Fldmtnl<3 hgt 
Flaffilnlo Borgtletro als een gat In het sre<ieltlk weefsel. De blok en 
SOlJc(uur. linKs die 10 kenmerKend IS voor de \NIl!:. houdt hler ap en 
rnaak[ plaats voor een allegaaf1j an beoouwlnsgWijZen 
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FJaminio Borghetto 
Een andere wereJd binnen de wijk 

In de zoektocht naar aanleidingen om in de onderzochte wijk een ingreep 
te doen, is zoals beschreven in het hoofdsruk hieNoor meteen bD de eerste 
rondgang door de wUk 211 een gebi d opgevallen Het is een gat in de blok 
structuur waar de v\jij ,~ hoofdzakel~ k Uit is opgebouwd Ais men vanaf de I"orta 
del Popolo door de su-aat beweegt gaat het gevel beeld van 20 meter hoge 
gevels over naar een tot t'vVee verdiepingen hoge gevels. De neges bDgehouo n 
gevels gaan over in verwaarloosde gevels, oud beton waar posters 0.0 geplakt 
zijn en golfplaar. In eerst.e ,nstantie IUkt het een wat verwaarloosde plek, maar bij 
nader onderzoek blUki er Juist heel vee/ te gebeuren. 

Het gebied ligr opgespannen tussen de Via Flaminia aan de ene zijde en de 
Borghese heuvel aan de andere zilde Ten noorden ligr de Philharmonie, 
een parkac/l tige omgeving die gebruikt wordt door de muziekvereniging en 
met zijn zeer goed onderhoLJden en Ingerichte karakrer, maar vooral met ztin 
onderhouden straat'vVand, zich onderscheidt van de rest van he, gebied De 
Philharmonie loopt van de Via Flaminia tot aan de heuvel en vormt daarmee de 
grens van her gebied. 

Binnen het gebied bevinden zich verschillende functies, ieder met hun eigen 
fgebakende en afsluitbare deel We vinden een kindermuseum, dal in de 

oude, gerenoveer'de gebouwen van de paardentram gevestigd is, een goed 
onderhouden gebied van de petanquevereni lng, leslokalen van de Faculteit 
arcll itecruur van de Sapienza universirei r en een srraage waar automonteurs 
zich evestigd hebben. AI deze functies vormen een w ezenlijk onderdeel van 
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Entree a romonteurSlraag 2 

Klnoermuseum 3 

Afb. 24 GrenLen gebied 
Heuvefs aa de oostz~d . Via FI m. la an de w tzgde, lled'lrervorm ZUldz9de en P Ilharmonle ncordz~de. Tegenover her gebleeJ ' n 
de W IZljeJe!i t de M li ne, waar de arine rlaar Romelnse vestlglng leeft. mel daarvoor een O~D hor de open r 1m vv J e ol" r1elnt 
is. Recnl $ IS de ZJchrbaarr,elcJ van ae heuv liveery egev n Vc naf de Vi FI mlnia en v n JI een SlT.'I ~ , er I een h()~ Grys w eergegeven IS 
de voorgrond. groen is de I'leuvel . Onder IS cJe srraarw-nd van he gebled an de VIC Flamlnl w f..'ergegeven 
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de stad. Voor het kindermuseum stoppen bussen met schoolkinderen, de 
petanquevereniging sleept grootse prDzen in de \A.tachl en de a 'tomonteurs 
hebben genoeg te doen. Bovendien kunJe in hun straal betaald parkeren, waar 
gretig gebruik van gemaakt wordt door mensen die in de omgeving werken. 

De automonteurs en de Petanqueverenlging zijn gevestigd op grond van 
de gemeente. ZD hebben de ruimte geclaimd en zijn niet van plan er weg te 
gaan. Omoat zD daar al meer dan 25.Jaar zitten, mag de gemeente hen, door 
wetgeving, niet wegsturen en hebben ziJ een zekere mate van zeggenschap over 
het gebled. Flaminio Borghetto, waar oe klaslokalen van de architeCluurfaculteit 
gevesbgd Zljn is grond van de facul teit. Deze plek ligr aan de Via Flaminia en is 
daarmee veranrwoordelijk voor het eerder gevormde beeld van de wijk aan de 
straarwand. 

De onrsluiting van het gebied is georganiseerd in een straage-houe structuur. 
Daarmee heeft iedere functle zijn eigen verbinding met de Via Flaminia en is er 
geen rondgang door het gebied mogelUk. ledere activit it funcitoneert daarmee 
op zichzelf, Zowel de Petanquenbaan, als Flaminio Borghetto, als het autostraatje 
zDn afsluitbaar en daarmee op gezette tDden toe ankelDk Voor de deur stopt de 
tram, die het eenvoudig maakt door de langgerekte wijk te bewegen. 
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Inrichting gebruikers gebieden 

---

De automonteurs hebben een 
Igen afsluiLbare traa ·. /-Ioew el de 

rnee,re gebouwen die er staan ztin 
opgetloKken Ult gOlfplaat en et Iller 

en daar een bende IS, iunaloneert llet 
geDleeJ prim<! en hebbel1 de mont urs 

een goede repu tie Je kunt er ook 
tegen lJelallng rkeren. w aar veel 

gebrulk van w rdt gemaakt 

Flaminio Borghetto IS van de facul teit Archltecruur van de 
Sapi ni<;l Ul lIVE'r1 ell Rome. Door de w eeKS word n e l' in 

de grote, otJ(Je lo~alen colleges gegeven en een keer per 
no vlnd er 00 de blnnenplaats die door de wee s vo r 
rker n word, gelxUlkt ee I 'x 2e l aanc/s m r '[ plaars. 
Hier w orm eJ f11(00 , In de uurt zie lbailr In Cl (Jure 

c1rUkelen (Jle hler w orden ' ngeti O(len. 

De Petanquevereniging is gevestrga op grond 
van de gemeeme. Hel gebied lIel er zeer n yes 

ondemQuoen uir n de verenlgi 9 r'leelt al de nOLllge 
Inren1arionale pr~zen in Cl wachr yesleeor Er IS de 
nodlS! rkeer I Ulmle en een nler heel goedkoop 

restcuri:lnye als onderdeel van de petanquebaan ooet 
er zeer goede zaken, 

De ouoe paardentram 
stallen ziJn met behuJp 
van ae Europese U Ie 

r erenr)Veerd tot een 
kindermuseum dat zeer 
Intenslef bezoc It warcJ t, 

Een kame bar olent als 
entree aan de s raat 
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Het gebled he kunnen ontsta n door de overg ,ng van her grootste deel van 
de wDk van industrie naar woongebieeJ Zoals besc llreven in he hoofdsluk over 
Flaminio. Deze ruimte was bezet en kon nier worden bebouwd metwoonblokken. 
Nu ligt er een vreemdsoortig stuk ruimte midden in het hart van Rome, maar met 
gedegen verbindlngen met de rest van de slad. De claim tactiek van de huidige 
gebrulkers sluil goed an b~ de aard van de nieuwe Televisie Zender Dietro 
Le Quinte. Je elgent Jezelf (Ulmte toe, kUnt Je optimaal organiseren en wordt 
onderdeel van het grote geheei, waardoor Je niet weggevaagd kunt worden 
en je kunt voeden met producten uit de stad. Samen met de eerder genoemde 
omgevingsfactoren vormt dit een vo dzame bodem voor de vestiging van de 
zenaer. Hierna wordl de vestigingsstraregie uiteengezet die mel het gezamelDke 
afstudeer atelier Boundal'ies II is opgezet om het vestigen in dit gebied op een 
constructleve manier aan te pakken. 
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SpeJregeJs voor de ontwikke/ing van FJaminio Borghetto 

Behouden stedeJijk weefseJ 
De Borgherro is een opvallend deel re midden van haar sredelDke 
omgeving Her heefc duidelDk andere eigensehappen Zo kenmerkt de 
bebouwing aan en om de Via Flaminia zieh door bouwblokken in een 
heldere gndstruCluur. De borgherro wDkt hier van af mer een stedelDk 

weefsel van afwisselend straages en hoQes. 

Uitbreiden diversiteit functies 
Ook de diversireir aan funeries is groot Er wordr rekening gehouden 
met de besraande situalie waarbD de ~)uidige funeties niet verdwDnen, 
maar Juisr behouden bl~ven of in het gebied een nieuw onderkomen 
krDgen De huid ige functies bewDzen namelDk nog steeds een dienst 
,.:Lirl de Romein n. Her aanbod wordt voor hen verbreed door 
roevoeging van ieuw e fl;ncties 

Versterken straatwand 
Het torale gebied kent sterk versehillende randen: een aerief stedelDk 
gebied. een parkachnge rand en een groene en heuvelaehtige grens. 
De aL:nsluiting m t her stedelDke gebied wordt nu onderbroken 
doord,lr er geen acrivltei is aan de srraatwand van de borghetto. Door 
roevoeging van aetivi reiten direcr aan de straar wordr her gebruik van 
de straatwand gelnrcnsiveerd. Daardoor wordt de betrokkenheid van 

de borghetto met de Via Flaminia versterkt 

Benadrukken bebouwingsintensiteit 
Naarmate de Borghetto vanaf de Via Flaminia verder wordt betreden. 
krDgen de heuvel en het groen de overhand. Door de te eoneentreren 
aan de straatwand. wordt de overgang van stedelDke diehtheid naar 

groen gebruikt om de ontsnapping aan de drukte mogelDk te maken. 
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Masterstrategie 
Een aanpak en versterking van een geclaimd gebied 

De geclaimde ruimte van Flaminio Borghetlo heeft zUn elgen, speCi fieke 
kwalireiten. De gebr ikers veruilen hun rol in de stedelUke omliggende structuur. 
Zo staan de auto bedrUven en de zondagse tweedehands markt goed bekend 
en is er een bloeiende petanque vereniging. Om deze kwalitei ten te behouden 
maar her gebied ook srerker re maken en le wapenen tegen derde part~en die 
de grand graag naar behoeven willen inrichten is er een strategie opgesreld 
binnen her atelier om het gebied in ensiever te gaan bebouwen Er worden 
functies toegevoegd, waar daar rUlmte voor is en daarbU wordt ruim te over 
gelaten voor nieuwe functies die zich in de roekomst in het gebied zouden w illen 
vestlgen. Her claimgedrag van de eerste gebruikers en de eigen kenmerken van 
de Borghetto dragen onder andere bij aan de grote differentiatie aan sferen die 
in het gebied heersen. Her geeft elke plek een eigen karakter. Ach ter elke hoek 
schuilr een v rrassing . 

Om de huidige kwaliteiten te behouden en te versterken en het gebied goed 
te ontwikkelen is een vierra I spelregels opgestelo aan de hand waarvan er in dir 
gebied ontvvorpen kan worden. Deze spelregels hebben betrekking 0.0 onder 
andere de structuur van de buurt en de koppeling met de omliggende wijk 
Daarnaast kunnen ze houvast bieden bU de ontwerpfase. Het z~n echter geen 
wetten. De interpreratle van deze spelregels 2201 voor iedere deelnemer van 
het atelier uireindelijk verschillend zijn. In her vOlgende hoofc!stuk zal worden 
ultgelegd hoe de spelregels een rol hebben gespeeld bij het ontwerp voor de 
televisiezender Dietro Le Ouinre 
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Aangetroffen situatie Plan Boundaries" 

Afb. 27 Ont'vvlkkeling van Flarrllnio Borghetlo volgens c1e opgesrelde s alegle. lJnks de 
i luidlge situtuarie. midden. de siwatie na de Ingreep van atelier· Boundaries 11 en rechrs 
een mogel9k scenano voor volgende omVl'1 k Ingen 
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Huidige situatie 

Invulling door Boundaries" 

Afb. 28 Invullin van n t gebled aan de hand van 
de In' ter,l rategie t de gekozen nleuwe funcut's 
Mod len re hts zDn nret op schaal 

villa voor een blinde 

Chantal Spoon 

bordeel 

Sarah Boschman 

poppodium 

Emiel Rog 

atelierwoningen 

Perciin Vlaming 

school 

Tim Loeters 

jeugdinrichting 

Jeroen van Poppel 
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Afb. 29 Op l eden~ sctlaal wordt het ge lJW onderdeel van tlaar 
omgeving, aardoor de TV zender Oi tro Le Ouinte lJch kan verankeren In 
haar omgevln n deelgeno kan worden Vi1n die omgevlng. 
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Vestigen in Flaminio Borghetto 

Op verschillende nlveaus hebben we nu gezien waarom Dietro LJ OUinte hler 
gevestigd zou moeten worden. Op stadsniveau zlJn er de informatlebrandpunten 
gevormd door overheid en cultuur en worden mensen uit de hele stad naar 
het theater en de studio getrokken. Op wDk niveau z~n er de bewoners en 
werknemers die een nieuwe aangename plek in de stad geboden w ordt en de 
bestaande structuur, waarop aangesloten wordE. En binnen R minio Borghetto 
wordt er 9 bruik gemaakt van de bestaande vestiglngscullu ur en wordt het 
gebied geinrensiveerd. In combinatie met de andere nieuwe functies, die er 
onder andere voor gaan zorgen dat de stra,3tvvand (deels) rond de 20 meter 
hoog wordt en die vereisen dat het autostraa~e vee I toegankelDker wordt en een 
impuls geven aan dit straa~e, levert dit een aantrekkellike achtergrond op 

Om het hele gebied te ontwikkelen en mensen verder het gebied in te trekken, 
voorbD de nieuwe straatw and is er gekozen voor plaatsing van Dietro Le 0 inre 
achter in het gebied tegen de heuvel aan. Het theater is zo gepositloneerd dat 
Je het direct bD het betreden van het $ raage tegen de heuvel ziel liggenDe 
beide gebouwen op de hoek van de s raat werken samen als een soort vizier 
Hierdoor krDgt de straat een markant eindpunt dat aantrekkelDk werkt voor de 
nieuwsgierige bezoeker. Zo krDgt zowel de straar een impUls als ook het geboulN. 
ze versterken elkaar door het inzetten van het oplopende landschap van de 
heuvel. Tegenover het waage, aan de andere zllde van de Via Flaminia ligt de 
Marina, waar het hoofdkan toor van de Itallaanse Marine is gevestigd. Vanaf het 
plein heb Je dus, via de straat. uitzicht op een stukje Italiaanse overheid. 
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De configuratie van de runcties is gebaseerd op het eerder omschreven concept 
van onderlinge relaties. in combinatie met de mogelijkheden die de omgeving 
biedt en de gewenste te leggen relaties. Zo is het theater in het verlengde van de 
straat gepl atst omda dit een open functie is lOdat mensen kunnen zien wat zich 
daar lOU kunnen afspelen en daarmee deze mensen aancrekt. Voor het theater 
lig1 het plein samen met het cafe. Het plein is opgetild van het maaiveld om 
ruimte te creeren en is op deze manier niet slechts een uitv!oeisel van de straat 
maar een markant eindpunt waarnaar men omhoog beweegt. men 'betreedt' 
het plein. Op deze manier ontstaat er een grotere horizontale ruimte die aanslUi! 
bij de studio. waar mensen zich kunnen verzamelen en waar een terras gemaakt 
kan w orden. Onder hc" fJlein is een parkeergarage gesitueerd \!velke deels door 
w erknemers van bcdrDven uit de omgeving gebruikt kan w orden. 

Boven in het gebouw, op eenentw intig meter hoogte bevindt zich de 
nieuwsstudio. Hier worden de nieuwsberichten opgenomen met op ne 
aChtergrond de scad, w aar 0nder andere het Vatieaan ziehtbaar is. De op dat 
moment heersende omscanolgheden in de hoofdstad worden daarmee zichtbaar 
door het hele land. De loeatie wordt een kenmerk. De plek wordt wederom 
belangrUk voor het werk dat Dietro Le Quince verrieht. Ook in het cafe is het 
nieuws te volgen Regent her buiten, dan regent het aehter de nieuw slezer ook .. 
Niet aileen is de stad ziehtbaar vanuit de nieuwsstudio, oak de nieuwsstudio 
is ziehtbaar vanaf anoere hager gelegen delen van deze op zeven heuvelen 
gebouw de stad. 

Masterstrategie 
De vier stra tegische regels zijn mede leidraad gew eest voor verschillende antw erp 
keuzen. We zullen ze aile vier bespreken. 

Behoud van het stedel~k weefsel 
De bestaande structuur, zoals deze er nu ligt vormt de aanleiding tot het 
antwerp. Hel straaue wordt in karakter versterkt, zoals eerder beschreven en 
zal drukker w orden met voe gangers. Het parkeren is ondergronds geplaatst, 
door de parkeergarages van de andere nieuwe funnies lOals de school. het 



poppodium en deJeugdinrichting aan elkaar te koppelen. Het straa~e langs het 
kindermuseum vormt de uitgang. 

Uitbreiden van de diversiteit van de functies 
Deze regel is met het aangaan van de opdracht al me een veNuld. De nieuwe 
televisie zender Dietro Le Quinte vormt met het ca fe. theater en de srudlo een 
aantrekkel~ ke nieuwe functie in het centrum van Rome. In combinatie met 
de andere nieuwe functies in het straaVe. een borrJeel. atelier woningen. een 
woning voor een blinde. een school en een j eugdinrichting ontstaat er een 
nieuwe dynamiek in het gebied. Voor het bordeel ls et b~voorbeeld van belang 
dat er meer funnies in het gebied zitten die als doel die e om te bezoeken. 

Versterken van de straatwand 
Hoewel er achterin het gebied geen b~drage wordt geleverd aan deze 
straatwand. wordt er wei van de versterkte straatwand 9 profileerd . Door deze 
twintig meter hoge straatwand wordt het rustige karakter van het gebied tussen 
de straatgevel en de heuvel versterkt. Het lawaai van de stad wordt geweerd en 
er ontstaat een aangenaam klimaat binnen de drukke stad die Rome is. bUIten 
het toerischtische centrum. Terwijl dit nog geen 500 meter verderop al begint 

Benadrukken bebouwingsintensiteit 
Hoewel er een functie achterin het gebied tege de heuvel wordt toegevoegd .. 
maakt deze functie Juist gebruik van het rustige ka kter van het aChtergebied. 
Door het te ontwikkelen wordt deze kwaliteit ingezet en komt ze onder de 
aandacht en in gebruik. 

Afb 30 UI 7,enr vanaf de 11euvel over de 
~r;:ld. Te zien zyn 0 . .0. her Vaticcan en de 

anUere l lE.'uv .IS van de s d Rome. 
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Functies en hun onderlinge 
samenhang 

De studio wordt onderdeel van l ijn omgeving. Om deze verbinding zo sterk 
mogelijk te maken lijn er een plein, een cafe en een buiten theater roegevoegd 
aan her programma. Deze funcries trekken mensen ui de omgevlng naar oe plek 
toe en lorgen dat, w at er gebeurd in de studio gezien warde door het volk en dat 
de studio een plaats krijgt in de mind~map van dat volk. Zoals eerder omschreven 
wordt er in het gebied tussen de straatwand en de heuvel een aangename plek 
gecreeerd waar men kan verbl:lven, in de zon, dan w ei in de schaduw kan zitten, 
koffie kan drinken, kan lunchen, de krant kan lelen, het nieuws kan volgen, naar 
het theater kan 9 an of van de rus t kan genieten 

De verschillende runcties hebben een sterke onderlinge samenhang. Centraal 
staal het plein dat aile runcties aan elkaar koppelt, rysiek dan wei visueel Het plein 
markeert her einde van de straat en begin van de heuvel en is vormgegeven als 
openbare ruimte. Her is vrij toegankelijk voor iedereen. ,A,an her vlakke, lage deel 
van het plein zijn her cafe en de studio geplaatst. Het cafe verlevendlgt hel plein 
en creeerr een doel voor de bezoeker. Door de wegschuifbare gevel vervaag t 
de grens tussen her plein en flet cafe en vormen zij (bij mooi weer) een geheel 
Het cafe is er nlet aileen voor de bel oeker, maar is ook foyer voor de studio en 
het theater en kantine voor de werknemers van de studio. Deze gecombineerde 
ro l van het cafe lorgt ervoor dat er een levendlge plek ontstaat die intensief 
gebruikr wordr, waar veel verschillende mensen In een verschillende rol bij elkaar 
komen en daarmee elkaar kunnen ontmoeten. De studio maakt zichtbaar dat 
het hier, op deze plek, om een televisiesrudio gaat, m de door de visueel en 
rysiek te openen gevel Het plein huisvest aile functies. Het beweeg t zich van het 
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horizontale. voorste deel omhoog de tleuvel op. Her cafe en theater z~n er in 
geplaatst. Theatertribune en plein lopen vrijwel naaGloos in elkaar over. 

Achter het cafe is het theater geplaats t. Z~ gaan onderling een sterke relatie aan 
en zijn gecombineerd. maar ook gescheiden 'e gebruiken. In de gecombineerde 
setting is de gevel tussen beiae open en kan men in het caFe qenleten van een 
oprreden op het podium. Het [heater is via het podium toegankel~ k vanuit het 
cafe en men kan daarmee op de tribune plaatsnemen Ais men ze scheidt door 
de glasgevel en d zw are theatergord~nen te slui ten kan het buitenthealer op 
zichzelf gebruikt worden om theater te verzorgen Dit kan zowel vrij toegankelDk 
zijn. waarbD men via 0 opgang her thea er kan betreden. of besloten. dan kan 
de opgang arg loten worden. Dietro Le Quinte. de televisiezender. kan in aile 
settings her theater gebruiken om opnames te maken. Zo kan er bDvoorb eld 
cabaret gemaak[ worden. maar kunnen er ook muzikanten oprreden of /<an er 
toneel opgevo rd worden Allemaal door het hele land te zien via Oietro Le 
Quinte. 

Er kunnen gerichte optredens verzorgd worden voor de zender. Daarnaast 
kunnen in aile settings al dan niet berai'tlde optredens verzorgd wo den voor 
enkel creatieve theater doeleinden. Hiermee ontstaat de mogelDkheid om 
buiren Ilet programma van de zender om. mensen naar hel gebied te trekken 
en w aardering voor de plek te kweken. Er is meer te doen dan enkel relevisie 
opnames maken. De locatie w ordt er voor de burgE'r interessanter door wat de 
socia Ie verankering in de omgevlng versterkt. 

Aan de zuidzDde van het plein liggen de studio en het televisie gebouw Met 
hun gezamelijke entree omarmen zij <"an de zuidzijae her plein. Zij hebben 
een gezamelijke entree aan her plein De studio en ~let televislegebouw zijn 
direct aan elkaar gekoppeld. In het gebouw zijn verschillende onders teunende 
func ties opgenomen voor de studio en er zyn verschillende verbindlngen voor 
verschi/lende doeleinden tussen beiden. lOals opslag. een studio-entree voor 
bezoekers en een stuaio-en tree voor werknemers. De studio vormt de kern van 
de activiteiten van ae zender. Hier worden de opnames gemaakt die worden 
uitgezonden over het land. In het televisiegebouw worden deze opnames 
bewerkt tot televisieprogramma's voordat ze uitgezonden worden. De studio is 
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beperkt toegankelUk voor bezoekers. BU sommige opnames is publiek gewenst. 
Deze mogen mensen op uitnodiging bUwonen Het cafe dient dan, zoals eerder 
vermeld, als foyer. 

De studio heeft, net zoals het cafe, een wegschuifbare glazen gevel aan de 
noordzUde, die uitzicht biedt over het plein, met daarachrer zware theater 
gordUnen. Ten opzichte van het plein ligt de studio anderllalve meter hoger, 
waardoor het het karakter van een podium krUgt. Er zUn wederom verschillende 
scenario's mogelUk BU opnames kan het plein dienen als achtergrond bU het 
op te nemen programma. Niet aileen is de locatie dan wederom decor voor 
de uitzendingen, maar het opgenomen progr,;lmma is ook zichtbaar vanaf het 
plein r is te zlen wat er gebeurd, men kan achter de schermen kUken Dietro 
Le Quinte. Deze relatie kan zowel met een gesloten gevel, er is oan meer 
privacy bD de opnames, als met een open gevel gerealiseerd worden Ais de 
gevel geopend is. kan het podium karakter van de studio ingezet worden en 
kan het publiek onderdeel worden van het programma Als er geen daglicht 
of zicht op de opnames gewenst zUn in de studio kunnen de gevel en de 
theatergordynen gesloten worden. Hiermee worot de studio verduisterd en is het 
voor de toeschouwer dUldelUk dat er achter de schermen iets plaatsvinot w ar 
hU geen weet van mag hebben. Naast deze opna esituades worden decors 
ook opgebouwd. HierbU kan er van het daglicht dat de gevel biedt geprofi teerd 
worden. Ook is er dan vanaf het plein zicllt op wat er komen gaat. 

Het t.elevisiegebouw is tegen de heuvel geplaatst. Op het niveau van de studio 
hUlsvesten de vloeren functies die aan de studio en her theater gekoppeld 
zUn Kantoorfuncties zDn op de hogere vloeren geplaatst en hebben uitzicht 
over de stad en aan de noordzDde over het geheel van cafe. theater en plein. 
Zonwering zal hier weinig gebruikt hoeven worden wat het uitzicht waarborgt 
en het zachtere daglicht zorgt dat de gevels niet enkel spiegelen. Samen met het 
verspringen van de vloeren levert dlt een dynamisch en relatief open beeld op 
waardoor ook het televisiegebouw onderdeel van her geheel blUft TerwUI zD de 
meest private functJe is binnen het geheeL De vloeren zUn langgerekt en naar 
wens indeelbaar in grote open ruimtes, klein ere werkruimtes en afzonderllike 
kantoren en vergaderruimtes. De lange trap die aile vloeren verbind heeft een 
afstand van vDfeneenhalve meter tot de zuidgeveL Zo is er voldoende ruimte 
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ontspannen en ontrnoeten. 

Vormgeving met sChijven 

Nabijheiu en afstand, toegankelUkheid en grenzen zijn de leidraad bij dlt ontwerp. 
Grenzen worden niet in de eerste plaats gecreeerd door gevels, n laiJr door een 
niet eenvoudig te overbruggen afstand Nabijheid wordt gecreeerd door het 
houden van de afstanden binnen een voor de mens eenvoudig te overbruggen 
afstand. Deze manier van het vormgeven van grenzen en toegankelijkheid heeft 
een heel natuurlijke werking. Ze werken zoals een kloof of een bergwand doen 
tenopzichte van een vlak landschap. 

Waar de schijven dichtbij elkaar geplaalst zijn, is de afstand overbrugbaar. Waar 
ze verder van elkaar afstaan ontstaan grenzen, maar ontstaal ook ruimte tussen 
de sc h~ven die benut kan worden. 'Tussenschijven' kunnen een verbindend 
element vormen om de afsratld te overbruggetl en een hogere SChijf kan uitzicht 
biede op de omgeving. Tenslotte wordt e met de sChijven ook verblij fsruimte 
gecre erd. 

Dit wordt concreet in de vormgeving van de sChijven Zij zijn op het plein steeds 
een halve meter boven elkaar geplaatst. 'Tussen-schijven' vormen de plek waar je 
eenvoudig omhoog kunt bewegen de trap. De andere plaatsen vormen ruimren 
om te zitten en te omspannen. Soms verdwijnen sChijven tussen and re schijven, 
w aarmee de afstand tussen hen groter wordt. Waar het gebouw begint neemt 
de afstand tussen de sChijven toe to t drie meter. Er ontst:aat ruimte w aarbinnen 
functies geplaatst kunnen worden. Gevels worden [oegevoegd om de functies 
tegen weersinvloeden te kunnen beschermen. 
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Grens 

Ruimte 

Verbinding 

Verhoging 

Verblijfplaats 
Arb. 33 De werking van cJe sc I!jv . 1001, 

ze In dlt Cnrvvero l lj roegepasr. 



Afb. 34 Opbouw van de sehijven, van het 

thearer. Ilnl<S. to /let geDOUW. ree Its Geed 
e lien IS nee (1e h el.!vel I geduwd wordr en 
uit het lich [ verdw~nr nn er ele s· rrven 

veroer , ar vor n ~ ornerl 

Door de vormgeving met de sChijven onts.aar een vloeie d en doorlopend 
landschap waarbinnen de benodlgde grenzen op een natuurlijke wijze ontstaan. 
Hierdoor voelen deze grenzen niet Ilard aan en wordt Juist de toegankel~khe:d 
van her plein versterkt. 

Ter plaatse van her theater z~n ho ten banken opgenomen Hel zi tvlak ligl 
verzo ken in de sch~ven . Herzelfde verzonken houten zitvlak vinden w e aan 
beide ztiden van her theater. Hier is ruimte om e zit n En e ontspannen Men 
kan een boek lezen. er mel vrienden zit[en or aan de zijlijn genieten van een 
voorstelling. De crappen besraan Ult beronnen sch~ven gedragen door een 
stalen constfUctie. 

De vloeren van her televisiegebouw liggen verankerd in de berg en komen er 
ver urtgestoken Z~ gaan over in heC plein en bew egen nchling het rTleater. de 
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Alh . 35 Waar de SCf\Jjven de 

heuvei raken, IS de heuver 

ulrg ho w en. De rUlmres steken 

daannee In de heuvel. De VIO en 
IIggen op het h IIwn Ie vial<. 
Vloer 5 heeft geen b ,nnenru,mte 

die aanslu ir op cJ heuvel en IS 

0;1' sle ts regenaan gelegd De 

/leu vel bl9ft hler 0 raangelasL 

heuvel in. Waar zU het oppeNlak van de heuvel raken, nemen zU de heuvel mee 
naar binnen. De heuvel wordt ultgehold Dit is te zien in her ontwerp. Waar 
de sChijven ui tsteken lijken zU te zweven. Waar zij na r het theater bewegen 
wordt de ullgehouwen heuvel zichtbaaJ in de verticale rots onder de sChijven. 
De schUven f1 ggen hier direct op de rots. Zo zUn ook de verdiepingen van her 
televisiegebouw In de heuvel uitgeho wen. De vloeren liggen op het horizonrale 
deel en verric I wordt wederom de rots zichtbaar. Op de vierde verdieping 
IOOPl de b,nnenruimte niet tot aan ae heuvel en is de heuvel intact gelaten Hoe 
dit constructief werkt is op de volgende pagina uit een gezec 

~:.~ 

.., ~~ 

Verbinding tussen schijven 

.. -. " 

Zitgedeeltes 

Oiepe zitgedeeltes 

Theaterbanken 
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Aft). 36 Vormgevlng en 

matefJallsatle van de sc 9ven 
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Afb 36 Consrruclle 
De Sltive srlJlJVen eJlenen 5amen m l de neuvel als 
basis voer de censtrucrje. Aan een zljCle z~n (Je S(h~en 
opgelegd ep de tleuvel doormldcJel van rotatle-vnje 
vemllldingen 00 Cle hoeken Dele vertJlndl gfn 
vOOrkomen verplaat>tr19 In de: X. Y en Z nchong. Door deze 
combi IJ wortH rota Ie van de ~thJJVen om zowel de 
alS de Z s voor omen. De pendefs!i!Ven aan de andere 
190<' van de scnijf vangen de rota[ie om de Y·as op. 
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Afb. 38 Als men het aurowstraage berreedt 

ontwaart men aan her einde, de opgang, 

het cafe en her theater. 





Afb. 39 Van il het straa~e komi m n via een luie trap op 

her plein. R (he veor je lie je her Cil ~' liggen en d r mter 

k nJe. I~ de setting dat roela t, hel theater zien IIggerc 

Rechrs ligr de studio. met haar w eQschUltbare glazen gevel 

die l lcl1r geeft op her plein vanult ae studio en ZJ n l op 

de srUClIO van' f flet plein Mer oeh JD van zware theater 

gordtinen kan deze geveJ ook ebllncleero w orden voor 

opnames die geen d glicnr ku nen gebrulken. 
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Het cote en Ile[ plein Z!jn geschelden door een in delen 
w egsChulfbare gev I. Hierdoor kan de pOWUSJle" van de gevel 
naar wens geregeld woroen. Als het mooi weer IS Kan de gevel 
nelemaal upen gezet worden en versmeJren caf ' en plein. Is 
her re warm of Ie koud, ' an hy naar wens gesloren worden. 
Oak IS er b~voorbeeld besloten vo r rellingen 19n In Ie 
theater kan !let cafe afgesloren w orden en ai, foyer dlenen b~ 
het trlea er. Ovengen ,0 het CCl fe n'e afges!o£en Ie w orden 
am 2ls foyer re cJ;enen bg lOwel her thearer als de studio. 

De gev J tussen h I cafe en het thater IS op soOrtgel9ke 
w~le vormgegeven, Door de gevel re openen kelt I me In 
het ca fe genie[en van een eventuele voo(sreiling. en an 
men vi her POOlum d rnbune berreden. B~ een besloten 
voorsteiling kan de gevet gesloten vvorden en kunnen er ZWd(e 
rhea[ergora~nen d n de cafe zyde dlchrgeSt hoven w orcJen. De 
loeg n9 kan via de opgang naar her boveng deelte van ne 
plein geregeld worden. 
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Afb. 42 HE' the rer WOo dt om I-md door het . fin, ze vormen een 

anWlling op fkaar. In he! gecJeelte tussen d tribune rr-appen z!Jn 

b n~e me, I ugleuningen opgenomen in de sch~ven. D ar naasr 

I JeE'ft men eehter ook nogsteedS een goed lie top her oodlum 

Het deel onder her niv au van vl(",,,er 2 neeh een vry oesl ten 

k rakter. Voor intieme ptrecJens kan hel puoliek Iller lailtsnernen. 

Er IS ru imre voor een klelne nonoerd personen Voor g rotere 

shows kan ook ~let bovenste gedee!re gebrulkt worden, nl r IS 

rUllnte voor nog eens een rUlmre honderd personen. Als men 

oak de pUDheke ruimte r am ne "n gebrulkl w ordt dl' aanral nog 

veel grater De rUlmr Irnks en leet-Its naas. 11 podl m kunnen 

als Dacksl ge gebruikt worden Unks bevi [ z en de gdng naar 

de opslagruirnte, waaraan oak kJeeol< mel'S hggen. I~ ch IS e 

klelnere rUlmte besch!kilaar. 
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Afb. 43 A ls er I ovei de 

autogarage rl en k~k[, bl" 

men op /l p leIn en de 

opgang naar de enrree win r., 
gebouw Verder op lopen de 

se' wven verder omhoog. 



Oe 11ft na f de studio en psi grulmre onrsluit deze plel< ndaf rler 

gebouw. Tevcm I opr el een trap van deze plek naar her plein 

c)le andel' rl€t plein IIgt naar 

deze rUlmte 
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Afb. 45 Vanaf ner dak van het fe, dar ook onderdeeJ Is van de openbdre rl lrmte, ki ken we n - .ow de enrree van 

net lelevrsie 9 bouw Deze 15 [Wee verdreping ' n rloog en bred a n de zuidz9de Ul!'Z1 It 0) her gebred aan de 

andere ,~an t van el geo uw Vanuit de entree vrndr men links de rr, p omhoog naar de vE:rdleplngen. Verder 

l)evrnden lief] daar oak de edl[ room s, w aar programma's in elkil r gel vv'orcJen i ruw opn me m renaal, 

ReChts vlndt men ae entree naar de studro. A c rer In d entr' nal, loopr /!en vloer noger de loopbrug cJ!f~ de 

w erkvloeren met de sruCiro v rblnd£. De ze wordr georulkt door de w erknemers en de artiesren die In de srudlo 

aan een opname de Inemen 
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Afb. 47 Vloer E'en, vloer I w ee en vloer drie vormen samen het 

kloppent han: van her getlouw, deels buiten her z,e r v?n de 

bezoe~er. ledere vloer staal v'a de doorlopende rrap met elka r ,n 

verbinoing en iedel' sraan ze ook In verbindlng met Je Sl dlo 

0.0 vio r een vinden we de opsl grutmte HleJ vinar de guederen 

onlV ng$l pi 't5 en worcH - lies ~ed lstnbueerd Vanult deze rUlmte 

z~n aile C'ncJcre funCI) s r.uegankpf~k Mel I kiin via een r>eiJ.ngba n 

nailr de studiO en via een gan~ mal hel pOdium van her neater 

Verder grenzen fl ier de keuken en opslag van de keuken aan. 

w elKe w eer gekoopeld Zlln cC rlet catei ll'sra rant /\an deze gang 

grenzen OOK r'vvee kJeeokamers en oe peR (production contJol 

room) w aar de opnamen In her rhearer gem nageo. unnen 

w orden Verder "ggen naasr net rraopenhuis nkele techniscfle 

I'ulmres voor o.a. gas, w ater en eleerra aanslulling en nuodstroom. 

Op vlo r [Wee vlnoen we de e reI' van roe gebouw. links van 
01' em reI', achrenn vlnoe we de receprJe Daarnaast de enrree 

ror he werkgebouw, afdan ook de ednyoorru Ilggen. Hler 

worden b elden v n rd re opnames samengevo go tot een TV 

rugramma. Recht> v · n de en'l ee bev! ,d l iLI, at:: toe0 ng voor 

Z e er~ n-ar d srueJlo. 

Vlaer drre hUiSVeS[ de zeven kleedkamers. de make-up ILJlfnre en 

de MeR (rn- fer control room). Vanulr deze laatsre fi.;nclle vvordr er 

bepaald war er VI' he TV /(iJnaaJ u lIgezoneJen worcJr Verder IS er de 

loorbrug n r de studiO. 

103 



104 

dp rra c , de b gel" nder,on l 0 J tJe 

a rergror)d 1191 het thearef 

Afb, 48 Ee lange [rap Ifl9' ae Ii/ceren 

aan elkaar en leat ull2' h op de leuve/ 

vV Ike bown her 9 bOll v llltsi~gl Deze 

/ ap ben" eJI-ukt de afstallo iussen de 

vlceren, maar vernlnde flen oOK en mo· k! 

varl de verschlliencJ niveal i's een 9ef'1eel. 



Afb. 50 De nleuwsslLJdlo is boven In her g bouw gepl3 tst 

en biedt uitzic t over oe stad 

Afb. 5 1 DoorsneCle aver het gebouw 
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Aft) 52 Vanuit he( [ I. vis l gebouw heeft men 
e e-gen 
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Afb. 38 Als men het aurowstraage berreedt 

ontwaart men aan her einde, de opgang, 

het cafe en her theater. 



Conclusie 

De reiCitie russen persvrilheld en architectuur. Dat is waar dlt onderzoek en 
ontwerp over gaat. Zoals in her eerste deel is vastgesteid bes aa er zonder meer 
een relatie tussen beden. Deze relatie is 0 ,0 verscrliilenoe manieren bloot te 
leggen Vanuit de gedachte dat oe maatschappij en de ruimte onherroepelDk 
met elkaar zijn verbonden. oat persvrilheid een maatschappelilke verworvenheid 
is en dat rchitectuur de ruimte vormgeeft. ontstaal er een relatie tussen 
persvrijheio en architectuur. Vanuit de redenatle dat architectuur een medium 
is en persvflJheid over vrDheid van media gaat. is de relarie ook weer te geven. 
Persvrijheid gaat dan over de vrilheid van architectuur. van het vril vormgeven 
van de eigen ruimte. 

Op welke manier architectuur dan een rol kan spelen in het verwerven van 
vrDheid brengl ons w eer terug bD de relatie tussen maatschappD en ruimte. Jezelf 
ontwikkelen begint bU de meest banale vorm van vrDheid. zeggenschap over 
het eigen lichaam en het eigen thuis. Daarmee kan men zijn eigen omgeving 
naar zijn eigen hand zetten en optlmaal organiseren. Her verwerven van de 
eigen plek wordt hier belangrDk. Dal is wat er met het vestigen van de nieuwe 
televisiezender bewerkstelligd is: een eigen plek voor het verwerken en verzenden 
van nieuws en andere programma·s. een eigen plek om van daar uit een ander 
geluid de wereld in te zenden. Om hel eigen geluid te waarborgen is er voor 
gekozen om oe eigen plek onderdeel te maken van de omgeving. door haar 
aaar In te verankeren. Op deze manier ontstaat er socia le con ole welke ingezet 
kan worden op het moment dat de plek of de zender zelf bedreigd wordr. 
Door de zender een duidelDke en aantrekkelDke rol te geven binnen de stad 
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en de wijk zullen mensen ha r bezoeken en wordt zij opgenomen in zow el het 
sociale netwerk als her rysieke weefsel. Aantasting van de eigen plek veroorzaakt 
een gat in het stedelijkw eFsel en het sociale netwerk. De verandering zal niet 
onopgemerkt blijven en weerstand oproepen. 

Met het on twerp voor Dietro Le Quinte. is er een aantrekkelijke plek oegevoegd 
aan rle stecJelDk landschap van Rome en de w ijk FlaminiO. Een op vele manieren 
inzetbare plek die dezender altijd naar ziln hand kan zetten. Wil men veel opnames 
maken. dan is dat mogelijk. wil men her thea er op een andere manier inzetten 
en daarmee mensen naar het gebied toetrekken of zelfs g eld veroienen. dan is 
dar ook mogelijk. Er is een podium gecreeerd voor het uitzenden v ,n informatie 
war op veel verschillende niveau's werkt. De zenner vervulr een rol binnen het 
land als televislekanaal De stad vormt her decor voor de nieuwsbulletins. De 
studio en theater worden bezocht door mensen Ult de hele stad. Binnen de vijk 
vervult de zender een rol door de aangename plek die zij vormt in combinarie 
met het cafe Binnen de buurt vemerkr zij de structuur en waarborgt zD het 
voortbestaan van de buurt. 

De verhouding tussen persvrijheid en archltectuur 'ilk Il iermee blootlJelegd. 
Architecruur is een medium. Een oud en tradirioneel medium. daarom Juist LO 

sterk Binnen onze snel veranderende we reid met snelle. virtuele media. biedt 
zij houvast en duurzaamheid. Het IS zonder meer niet zo dat architectuur 
zekerheid biedr over het voorrbestaan van hai'ir gebruikers Architectuur geeft 
gem bestaansrecht en archrrecruur brengr geen democratie. Het verwerven en 
ontwikkelen van de eigen plel< IS voorwaaroe voor her ontwikkelen van jeLelf Dir 
kan een eigen persoon of instituut ziln De ruimte w aarin wij leven zullen zij in 
moeten zetten om iets in de wereld re kunnen bereik n. Vanult dlr perspectief 
is architectuur een mlddel om een zekere mate van vrtiheid te verwerven. 
Persvr~heid ligt in her verlengde hiervan. Vrijheid kan tenslone niet bestaan 
zonder dat men kan zeggen wat hij denkt. 
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Artikel 19 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 
Een ie er he eft recht op vrDheid van mening en meningsultlng. Dit recht omvat de 
vrDheid om zonder inmengHlg een menlng e oesteren en om door aile midde/en en 
ongeacht grenzen in/ic.'ltingen en denkbee/den op te sporen, te ontvangen en door te 
geven. 

Artikel 7 Nederlandse grondwet: 
I . Nicom;md heeft voorafgaand ver/of nodig om door de drukpers gedachren of gevoelens 
te openbaren, behoudens ieders verantwoorde/ijkheid vo/gens de wet. 
2. De wet stelt rege/s omtrent radio en te/evisie. Er is geen voora~"aand toezlcht op de 
inhoud van een radio- of televisieuirzending 
3. Voor her openbaren van gedachten of gevoelens door andere di1n in de voorgaande 
leden genoemae middelen heeft niemand vooraFg and verlof nodig w egens de inhoud 
daarvan, behoudens leders verantwoord IUkneid vol gens de wet. De wet kan het 
geven van vertoningen toegankelijk voor personen JOnger dan zesrien j aar regelen rer 
bescherming van de goede zeden. 
4. De voorgaande leden zDn niet van oepassing op het maken van hande/srec/ame . 
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