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De huidige stedelijke structuur van Keulen is het resultaat van 

een historische rastergelaagdheid, masterplannen gemaakt in 

de negentiende en twintigste eeuw, de wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog en moderne interventies. De stad is ge-

structureerd als een opeenvolging van momenten: stadsmuren, 

een militaire ring, spoorwegen, gesloten ringen of geopende 

infrastructuur, groene route en Stübben’s Boulevard zijn een 

aantal elementen die de stedelijke ontwikkeling door de de tijd 

heen hebben gevormd. Als er verder ingezoomd wordt op de 

binnenstad, laten de ruimtelijke structuur en de boulevard zien 

hoe de stad is opgebouwd en welke elementen van iedere peri-

ode zijn achtergebleven . 

Verschillende ontwikkelingen in de Romeinse tijd en de Mid-

deleeuwen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

stedelijk weefsel. Daarnaast hebben verschillende steden-

bouwkundigen, zoals Stübben, Schumacher en Schwartz ook 

veel invloed gehad op de stedelijke opbouw van Keulen. Er 

zijn nog steeds duidelijke sporen van de voorbije tijdperken te-

rug te zien. Deze resten hebben een belangrijke morfologische 

invloed op het hedendaagse stedelijke weefsel van Keulen.

Josef Stübben stond voor zeer systematisch doordachte open-

bare ruimtes. Stübben, later stadsbouwmeester van Keulen, 

won de eerste prijs  met zijn ontwerp voor de Ringweg. Zijn 

ontwerp was geïnspireerd op de ‘Grande Boulevards’ van We-

nen en Parijs. Deze Ringweg is het grondbeginsel van de hui-

dige stadsstructuur, dat nu wordt gevormd door een systeem 

van radialen en ringwegen.

Josef Stübben’s boulevard is een overgangsgebied tussen de 

oude stad en de Neustadt, waarbij de belangrijkste elementen 

van het ontwerp vooral gevormd worden door de infrastruc-

turele verbindingen en de ruimtelijke opeenvolging. Stübben 

wilde de Boulevard opdelen in verschillende ‘kamers’, terug te 

zien in de verschillende Ringsegmenten. De pleinen van Stüb-

ben zijn voornamelijk ontworpen voor de burgers en werden 

gebruikt als entree van de stad. De nadruk in Stübben’s ont-

werpen lag op een logische infrastructuur voor de voetganger.

De boulevard is verdeeld in zeven secties, ieder met een breed-

te van veertig tot vijftig meter. De boulevard is gebouwd als 

SAMENVATTING

een laan en bevatte representatieve gebouwen, zoals musea, 

een operagebouw, kerken, scholen en een badhuis. In 1881 be-

gon de stad met het slopen van de oude stadsmuur en slechts 

drie torens werden gered: de Severinstor, Hahnetor en Eigel-

steintor.

In de Tweede Wereldoorlog werd bijna 95% van de binnenstad 

verwoest door bombardementen. Rudolf Schwarz werd aange-

steld als architect, die de leiding over de wederopbouw had. 

Schwarz drong aan op het behouden van het middeleeuwse 

stratenpatroon en de bescherming van de fragmenten van de 

oude stad. Hij vond dat Keulen’s historische gebouwen op een 

moderne manier geconstrueerd moesten worden. 

Albert Speer jr., die een masterplan voor de toekomstige ont-

wikkeling van Keulen heeft ontworpen, werkt met pragmati-

sche methoden en heeft geen strikte filosofie voor ruimtelijke 

ordening. In elke stad begint hij helemaal bij de basis. Hij 

ontwikkelt ideeën gebaseerd op de lokale situatie, die vol-

gens hem wordt bepaald door de volgende elementen: cultuur, 

mensen, landschap, klimaat, politieke aspecten en economie. 

Echter, moet elke stad volgens Speer nadenken over haar spe-

cifieke karakter en de mogelijkheden die zij heeft voor haar 

toekomstige ontwikkeling.

Het masterplan van Speer draait vooral om de vraag welke 

ruimtes en gebieden deel uit zullen maken van de toekomstige 

ontwikkeling van Keulen. Binnen de belangrijkste actiegebie-

den zullen verschillende thema’s een belangrijke rol spelen. In 

het masterplan wordt geprobeerd om de Boulevard te herstellen, 

bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe metrolijnen voor de 

infrastructuur en nieuwe boomlijnen Speer, die zich houdt aan 

Stübben’s stedelijke strategieën, legt de nadruk op de herleving 

van groene routes en meer voetgangersstrategieën. De nieuwe 

metrolijnen zijn een complementair element , die voor ruimte 

zorgen om Stubben’s groene principes te kunnen herstellen. 

De Rudolfplatz is een van de twee locaties in de ring waarvoor 

een grote ingreep is voorgesteld. In het masterplan wordt de 

Rudolfplatz gezien als een van de laatste kansen voor de stad 

op een high-tech architectuur. Volgens het moeten de aanpas-

singen de connectie van de binnenstad met de ring versterken 

en een nieuwe identiteit aan de ring geven.
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The present state of Cologne was structured like a sequence of 

moments. City walls, military ring, railway system, closed rings 

or opened infrastructure model, green space and the bend in the 

Rhine are a couple of elements that have framed the urban deve-

lopment over time. They lead the research to different period’s 

ideas that combine or conflict with each other. Zooming in, the 

Innercity spatial structure shows how the city is composed and 

which traces each period left.

The city planners all had different backgrounds and were in dif-

ferent positions in which they have done proposals about the Co-

logne. Josef Stübben has worked with many systems / rules. He 

has very systematically thought out the public areas.

Josef Stübben’s Ring Road is a transitional connection between 

the old city and the Neustadt, the superiority is for infrastructural 

connections and spatial sequence over architecture; from focal to 

focal passing by infill buildings. The ring segments are the re-

sult of the ideas of Stübben to cut the boulevard into rooms with 

different identities. This he did by the using of different profiles 

and length and atmosphere for the each segments. The squares of 

Stübben were mainly designed for the people and used as entree 

of the city and change in the boulevard segments. Where in the 

plan of Stübben the logic was mainly related with pedestrian’s 

infrastructure.

Three main squares in the ring are telling the story that has occur-

red in terms of squares and their transformation; Barbarossaplatz 

and Rudolfplatz and Eberplatz. Stübben categorized the squares 

and gave them characteristics like traffic square, garden square 

and historic square. He used this squares as a connection element 

between the old city and the Neustadt. 

After the WW this changed heavily, because of infrastructural 

development, resulting into cuts through the boulevard.  In World 

War II almost 95% of the city was destroyed by bombing. Rudolf 

Schwarz was appointed as architect, who was in charge of the re-

construction. Schwarz insisted on preserving the medieval street 

pattern and the protection of the fragments of the ancient city. He 

found that Cologne’s historic buildings must be reconstructed in 

a modern way.

Because of infrastructural development, resulting into cuts 

through the boulevard. The traveling distance became shorter in 

time due to the speed of the technological inventions, and un-

intentionally he destroyed parts of the segments experiences for 

SUMMARY

functional purposes such as maximizing the traffic routes. Barba-

rossaplatz and Rudolfplatz are totally distorted over time and lost 

their square characteristics. 

Albert Speer jr., Who has designed a master plan for the future 

development of Cologne, works with pragmatic methods and has 

no strict philosophy for urban planning. In every city he starts all 

at the base. He develops ideas based on the local situation, which 

is determined according to him, by the following elements: cul-

ture, people, landscape, climate, political aspects and economics. 

According to Speer, each city must consider its specific features 

and the possibilities it has for its future development.

The master plan mainly revolves around the question of which 

areas will be part of the future development of Cologne. Reor-

ganization of the traffic planning and public spaces will play an 

important theme in the field of urban planning. 

AS & P deals with the theme “Renewing downtown” and focused 

on current developments in the city and political issues.

According to the Masterplan, the area at the Rudolfplatz is one 

of the two locations in the Ring Road where a major intervention 

proposed. The location is seen as one of the last opportunities for 

the city for a high-tech architecture.

Firstly, he states that the reorganisation of traffic at the Aarche-

ner- and Richard-Wagnerstraße would give a clear defined space 

on the Rudolfplatz. This would improve the spatial quality of the 

area for the pedestrians. This indicates that the test-design of the 

building needs to be able to clearly define the spatial quality of 

the Rudolfplatz together with the reorganisation of traffic.

Secondly, the Rudolfplatz is currently dominated by the monu-

ment Hahnentorburg, which is one of the historical heritages of 

Cologne. From the perspective of the pedestrian the architectonic 

strength of this monument is being weakened by the large amount 

of green and connected buildings.

Among Speer’s proposals was a starting point for my project. My 

aim was to explore his proposal, to test numerous alternatives 

and to conclude which one is a suitable solution for this specific 

location and why. Primary aims of this process were to reach a 

design, which fits in Cologne’s identity and brings high quality to 

the urban environment.
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pleinen in stedelijke knooppunten. Met de opkomst van de au-

totechnologie werd de ring een vitale verkeersroute. 

Tegenwoordig is Rudolfplatz een stedelijk knooppunt van de 

Ring met de Zuid-Oost as. Daarnaast is het een plein waar 

verschillende looproutes bij elkaar komen. De centrale locatie 

vraagt om een eigen identiteit van het plein binnen de identiteit 

van de stad. Op het plein wordt ook veel gebruikgemaakt van 

het openbaar vervoer. Het plein heeft de potentie om, zoals 

bedoeld in het oorspronkelijk plan van Stübben, een kwalitatief 

openbare ruimte te worden voor de voetgangers en omwonen-

den.

In het meest recente masterplan is de Rudolfplatz een van de 

twee locaties in de Ring waarvoor een grote ingreep is voor-

gesteld. In dit plan wordt de Rudolfplatz gezien als een van de 

laatst overgebleven locaties van de stad, die kansen biedt voor 

een hightech architectuur. Volgens het plan zou de aanpassing 

van de Rudolfplatz de connectie tussen de binnenstad en de 

ring versterken, door het stedelijke knooppunt van de Ring en 

de Zuid-Oost as een nieuw identiteit te geven. De Rudolfplatz 

heeft de potentie om het nieuwe gezicht van Keulen te worden.

Albert Speer legt uit dat het huidige programma voor de Ring 

weinig architectonische en culturele accentuering bevat. Het 

gebied aan de Rudolfplatz zou de mogelijkheid voor een ont-

werp van high-level architectuur hebben. Het is nog steeds niet 

duidelijk wat hij destijds precies met het begrip “high-level ar-

chitectuur” bedoelde. Echter, beschrijvingen van de feitelijke 

ruimtelijke situatie kunnen de genoemde architectuur als ‘bij-

zonder’ definiëren.

Speer had twee doelstellingen voor de Rudolfplatz. Ten eerste  

stelt Speer dat de reorganisatie van het verkeer op de Aarche-

nerstrasse en Richard-Wagnerstrasse een duidelijk gedefini-

eerde ruimte op de Rudolfplatz zou geven. Dit zou de ruimte-

lijke kwaliteit van het gebied voor de voetgangers verbeteren. 

Het ontwerp van het nieuwe gebouw moet ervoor zorgen dat 

de stedelijke inpassing van de gebouwmassa de routing rond-

om de Rudolfplatz verduidelijkt en toegankelijker maakt voor 

voetgangers.

Ten tweede wordt de Rudolfplatz gedomineerd door het mo-

nument Hahnentorburg, een van de historische erfgoederen 

PROBLEEMSTELLING

Op de kruising van de Zuid-Oost as en de Keulen Ring, bevindt 

zich Rudolfplatz, een beknopte stedelijke ruimte. Het plein is 

oorspronkelijk ontworpen als een magische stedelijke ruimte, 

die zich in het midden van de Ring Boulevard bevond. De om-

liggende bebouwing en het plein zelf worden gekenmerkt door 

gotische elementen. Het is een voormalige ontmoetingsplaats 

voor voetgangers en staat in een directe relatie tot het stedelijke 

artefact ‘Hahnentor’ en het operagebouw.

Josef Stübben categoriseerde zijn pleinen met kenmerken zo-

als ‘verkeer’, ‘groen’ en ‘monumentenplein’. De pleinen van 

Stübben zijn voornamelijk ontworpen voor de mensen en wor-

den gebruikt als entree van een stad. Zijn plein wordt gebruikt 

als ontmoetingsruimte van de boulevardsegmenten. Stübben’s 

plan was voornamelijk gericht op het verbeteren van de in-

frastructuur voor de voetgangers. Het plein is oorspronkelijk 

ontworpen als een eiland in het midden van het verkeer. Stüb-

ben wilde, door middel van decoratieve elementen (waaronder 

gerenoveerd straatmeubilair) en groene ruimten, een interactie 

tussen de architectuur en de voetgangers creëren. Op deze ma-

nier moest de stad aantrekkelijker worden voor voetgangers.

Het operagebouw, dat zich in hetzelfde segment van de Ring 

bevindt en een directe relatie had met de Rudolfplatz, was een 

van de herkenningspunten van de stad. In 1870  was de opera 

een van de belangrijkste instituten van de Europese cultuur. 

Later is er een paviljoen in de tuin van het Operahouse ge-

bouwd. Dit gaf uitzicht over de straten en op het plein dat zich 

aan de andere kant van de weg bevindt. Op die manier werd 

er een magische sfeer gecreëerd en kreeg de Boulevard een 

unieke identiteit.

De infrastructuur en de blokstructuur rondom de Rudolfplatz 

zijn in de loop van de tijd erg veranderd. Door het aanleggen 

van de Zuid-Oost as na de Tweede Wereldoorlog door stads-

planner Rudolf Schwarz, verloor het plein zijn identiteit van 

kwalitatief openbaar plein dat bij de opeenvolgende boule-

vardsegmenten behoorde. Het plein veranderde geleidelijk van 

een van de magische segmenten van de Stübbens Ring, in een 

knooppunt van de Zuid/Oost as. Rudolfplatz werd een van de 

verkeerspleinen op de ring. Schwarz’ focus was vooral gericht 

op de auto’s. Dit resulteerde in de transformatie van de sociale 



9

van Keulen. Vanuit het perspectief van de voetganger wordt 

de architectonische kracht van dit monument verzwakt door 

de grote hoeveelheid groen en verbonden gebouwen rondom 

het monument. 

 

DOELSTELLING

Het hoofddoel is om een volwaardig gebouw te ontwerpen die 

zijn inwendige atmosfeer naar buiten uitstraalt en door samen 

een geheel te vormen met de omliggende gebouwen een nieu-

we identeit crieert.

Een onderzoek naar het masterplan en het voorstel van Albert 

Speer vormen de uitgangspunten van mijn ontwerp. Mijn doel 

is om Speer’s voorstel te verkennen en alternatieven  te testen 

en te concluderen welke oplossing het meest passend is voor 

de specifieke locatie. De primaire doelstelling van dit proces 

is om een ontwerp te realiseren dat binnen de identiteit van de 

stad Keulen past en tegelijkertijd een aandeel heeft in de stede-

lijke kwaliteit van de omliggende locaties van de Rudolfplatz.

 

De essentie van het ontwerp is vooral opgebouwd rondom de 

vraag: “Wat stond er eerder op deze plek?” De geschiedenis 

van de plaats is belangrijk, omdat deze kan worden geïnterpre-

teerd in het ontwerp en hierdoor een nieuw beeld kan geven 

aan de stad. 

Aan de hand van deze bevindingen ben ik tot de volgende on-

derzoeksvraag gekomen:

 Met welke ontwerpprincipes kan een nieuw plan,  

 met zo wel een interne als externe identiteit, ont- 

 worpen worden dat bijdraagt aan het versterken  

 van het historische karakter van de locatie?

Om dit te onderzoeken worden er verschillende fysische mo-

dellen gemaakt. Deze modellen worden gebruikt om te on-

derzoeken welke interactie er plaatsvindt tussen de nieuwe 

ontwerp met de bestaande stedelijke omgeving . Er zal onder-

zocht worden of de nieuwbouwmodellen waarde en identiteit 

toevoegen aan de locatie. Het laatste deel van dit rapport is een 

beschrijving van het concept  en het ontwerp van mijn pro-

ject. Het bevat mijn motivatie voor de voorgestelde functie  en 

vorm, de belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp en ten 

slotte het uiteindelijke ontwerp en product.





GESCHIEDENIS
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Keulen tijdens het Romeinse Rijk Keulen rond de 12e en 13e eeuw Keulen1878

Keulen 1883 Keulen 1925 Keulen 2012
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Voor 1881

Romeinse Rijk

De geschiedenis van Keulen begint rond 38 voor 

Christus, tijdens het Romeinse Rijk. De stad stond be-

kend als ‘Oppidum Ubiorum’, een militaire stad met 

verdedigingstorens en een muur rondom het terrein. 

Deze muur was acht meter hoog en ongeveer 2,5 meter 

dik. In 310 werd de eerste brug over de Rheine ge-

bouwd. Deze brug maakte de stad een van de belang-

rijkste militaire handelssteden van het Romeinse Rijk.

Middeleeuwen

In 455 begon met het verval van het Romeinse Rijk 

een nieuw tijdperk voor de stad. Keulen kwam onder 

de controle van het Frankische Rijk. In dit rijk had de 

stad een ander doel dan voorheen: de strategische lig-

ging van de stad werd gebruikt om de invloed van het 

rijk uit te breiden in de regio. Geleidelijk werd Keulen 

het centrum van het Frankische Rijk. In 953, werd de 

stad een religieuze staat als gevolg van een electoraat 

waarbij de aartsbisschop de totale leider van de stad 

werd. Deze nieuwe situatie beïnvloedde het bouwpro-

ces: twaalf nieuwe kerken en enkele kloosters werden 

opgericht en culturele activiteiten, zoals muziek en 

kunst, werden onderdeel van het stadsleven. 

Vanaf 1288 wordt de stad geregeerd door een geselec-

teerde groep burgers, terwijl de aartsbisschop zich al-

leen nog bezighoudt met religie. In 1396 voltrekt zich 

een bloedeloze revolutie en markeert een geallieerde 

groep burgers het einde van de aristocratische over-

heersing. Een van hun eerst volbrachte plannen zijn de 

bouw van de eerste universiteit en het stadhuis.

In 1475 verandert de regerende macht nogmaals en 

Keulen wordt onderdeel van de “Freie Rechstadte”. 

Deze benaming werd gegeven aan de steden in Duits-

land die niet onder de controle van de aartsbisschop of 

de kerk vielen. Deze steden hoefden geen reguliere be-

lasting betalen aan het Heilige Roomse Rijk. De stad 

fig 2 Keulen 1531
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de stad groeien sneller dan de stad zelf. Een van de 

ontwikkelde dorpen was Deutz, het dorp gelegen aan 

de andere kant van de Rheine.

De industrialisatie resulteerde in de urbanisatie van 

Keulen. Tussen 1800 en 1850 verdubbelt het inwo-

nersaantal van de stad. Tussen 1837 en 1847 worden 

2441 nieuwe huizen gebouwd, waardoor ook de eerste 

bouwvoorschriften gemaakt worden. Hierin wordt ge-

steld dat de minimale straatbreedte 9.42 meter moet 

zijn en dat huizen maximaal vier verdiepingen hoog 

mogen zijn. Volgens de voorschriften moeten de ver-

diepingen minder dan 3,04 meter bedragen. De stad 

begint steeds meer dicht te groeien. Deze congestie 

heeft een grote impact op de stad. Tussen 1866 en 

1867 voltrekken zich verschillende cholera-epidemie-

en, waardoor de sterftecijfers verhogen.

werd een deel van de Hanze, een groep handelssteden 

in het noorden van Europa die verbonden waren met 

de handelsroutes. 

 

In 1794 kwam de stad onder de controle van de Fran-

sen. Dit heeft een negatieve invloed op het sociale le-

ven van Keulen, omdat er gebouwen (waaronder de 

universiteit) worden gesloten en verschillende cultu-

rele activiteiten worden verboden. Na de oorlog van 

1814 en het Congres van Wenen, wordt de stad een 

deel van het Pruisische Koninkrijk.

In 1820 wordt Keulen uitgeroepen tot een van de 

meest versterkte steden, waardoor het opnieuw een 

stad wordt met een militair doel. Er worden kastelen, 

kazernes en andere militaire gebouwen gebouwd. In 

het begin van de negentiende eeuw begint Duitsland te 

industrialiseren en dit beïnvloedt de stad en de ontwik-

keling van de dorpen rond de stad. De dorpen rondom 

fig 2 Chemical Factory Kalk 1860
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dubbelen (van 400 ha. naar 800 ha.). Er werden 27 

plannen ingediend, waarvan er 22 direct werden af-

gewezen. Eén van de vijf overgebleven inzendingen 

was het plan van Karel Henrici en Josef Stübben. Het 

plan bevatte een ontwerp voor een nieuwe rondweg 

die het oude centrum van de stad omzeilde. Om deze 

ringweg te kunnen bouwen moesten de oude middel-

eeuwse stadsmuur en haar elf forten en zeven torens 

worden gesloopt. Karel Henrici en Josef Stübben won-

nen de eerste prijs met hun plan en kort hierna kreeg 

Josef Stübben de naam “STADTBAUMEISTER” van 

Keulen.

Stübben was geïnspireerd door de Grande Boulevards 

die op hetzelfde moment werden gebouwd in Wenen 

en Parijs. Het ontwerp van de ringweg had Stübben 

verdeeld in zeven secties, met ieder een breedte van 

veertig tot vijftig meter. De weg zou gebouwd wor-

den als een laan met representatieve gebouwen, zoals 

musea, een operagebouw, kerken, scholen en een bad-

huis. In 1881 begon de stad met de sloop van de oude 

stadsmuur. Slechts drie torens bleven staan: de Sever-

instor, Hahnetor en Eigelsteintor.

In 1870 wonen meer dan 235 mensen op één vier-

kante hectare, in vergelijking met andere steden, zoals 

Berlijn, waar 112 mensen woonden op één vierkante 

hectare. Aan het einde van de negentiende eeuw was 

Keulen een van de meest gecondenseerde  en bevolkte 

steden van Duitsland. Tussen 1830 en 1880 stijgt het 

inwonersaantal van de stad van 60,000 naar 135,000 

burgers. De meeste van deze burgers waren gehuisvest 

in het kleine Altstadt, het historische centrum van de 

stad. De hoge dichtheid van deze woonwijk resulteert 

in ernstige uitbraken van ziekten en epidemieën. In 

1849 overlijden bijna 11.000 mensen als gevolg van 

een cholera-epidemie, bijna 10% van de toenmalige 

bevolking. Het werd duidelijk dat een interventie no-

dig was om de leefomstandigheden in deze woonwijk 

te verbeteren: een uitbreidingsplan was noodzakelijk. 

In 1880 besloot de gemeenteraad om een ontwerp-

wedstrijd voor een grote stadsuitbreiding te houden. 

Het doel was om met de toevoeging van de nieuw 

geplande ‘Neustadt’ de omvang van de huidige be-

bouwde oppervlakte van Keulen ten minste te ver-

Neustadt



17

! g 4 Neustadt



Naast de nieuwe ringweg, bevatte het nieuwe trans-

portsysteem een systeem van radialen en diagonalen. 

Dit systeem moest de toegang tot de Altstadt verlich-

ten. Waar deze drie systemen voldaan,  werden ‘stern-

plätze’ gecreëerd. Deze pleinen vormden belangrijke 

esthetische ruimten voor de Neustadt, die vaak werden 

versierd met bomen en standbeelden.

Een belangrijke filosofie achter dit plan was het feit 

dat Stübben een mix van mensen met verschillende so-

ciale achtergronden wilde hebben in de voorgestelde 

wijken. Om dit te bewerkstelligen werden verschillen-

de straten toegewezen aan mensen van verschillende 

sociale niveaus. Mensen uit de hogere sociale klassen 

werden dicht bij de Rijn geplaatst en de lagere soci-

ale klassen werden de goedkopere buurten in de buurt 

van verkeersknooppunten of spoorwegen toegewezen. 

Met deze mix kreeg de Neustadt een levendig gevoel.

! g .5 Neustadt



! g .6   Cologne old city wall ! g .7   Turning Points of  City Ring
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BOULEVARD SEGMENTEN

  1   " eodor-Heuss-Ring

  2   Hansaring

  3   Kaiser-Wilhelm-Ring

  4   Hohenzollernring

  5   Habsburgerring  10   Ubierring

  9   Karolingerring

  8   Sachsenring

  7     Salierring

  6   Hohenstaufenring
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Keulen 1881 - 1940

In juni 1881 wordt het bouwproces van uitbreiding is  gestart door 

de sloop van de stadsmuur en het graven van de ondergrondse infra-

structuur, zoals de gasleidingen, elektriciteitsleidingen en waterlei-

dingen. Hierna werden de wegen aangelegd.

In 1882 begon de grondspeculatie. 39% van de percelen werd ver-

kocht op veilingen, soms werden deze percelen gekocht door par-

ticuliere eigenaren om vervolgens deze weer door te verkopen. Op 

deze manier waren enkele van de grootste betrokken bij de ontwik-

keling van de Neustadt.

Bouwregels

Het bouwproces begon volgens de regels die in de “Kölner Bauord-

nung” van 1870 waren opgenomen. Hierin stond bijvoorbeeld dat 

de breedte van de straten minstens 9.42 meter moest zijn en dat de 

bouwhoogten niet meer dan 11.30 mochten zijn. In 1885 veranderde 

dit in een bouwhoogte van 11.50 meter op een straatbreedte van 6 

meter en een bouwhoogte van 12,50 bij een straatbreedte van meer 

dan 9 meter.

In 1905 werd een nieuwe regel gemaakt voor die  gebieden: elk 

bouwblock moest ten minste 25% tot 35% vrije ruimte te gebrui-

ken als een binnenplaats.  Deze regel was opgesteld om de extreme 

verdichting van bepaalde gebieden tegen te gaan. De regering ga-

randeerde hiermee het ontstaan van vrije ruimte binnen de bouw-

blokken.

De ontwikkeling van de gebouwen ging snel; in twaalf jaar tijd werd 

bijna het hele gebied van Neustadt gebouwd. In 1902 was het ope-

ragebouw het meest dominante gebouw. 
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! g.8    Kaiser-Wilhem-Ring 1910

! g.9   Barbarossaplatz 1890
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Keulen was een van de Duitse steden die onder vuur 

van de geallieerde troepen kwam te liggen in de Twee-

de Wereldoorlog. De Duitse stad werd gebombardeerd 

door 262 afzonderlijke luchtaanvallen. De bombarde-

menten verwoestten niet alleen de gehele infrastruc-

tuur, maar ook het inwonersaantal daalde drastisch. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Rudolf Schwarz de 

aangestelde architect, die de leiding van de wederop-

bouw van de stad op zich kreeg. Schwarz drong aan 

op het behouden van het middeleeuwse stratenpatroon 

en de bescherming van de fragmenten van de oude 

stad. Hij geloofde dat Keulen op een moderne ma-

nier moest worden gereconstrueerd. Schwarz schreef 

“Das Neue Koln” masterplan, waarin hij een voor-

stel deed voor het stratenplan en de bouwcontouren 

van de stad. Zijn plan toont het behoud van het mid-

deleeuwse stratenpatroon, de oude kleine schaal, de 

kerkgebouwen en middeleeuwse representatieve ge-

bouwen zoals Gürzenich. Schwarz’ aanpak was an-

ders dan de modernistische strategie, omdat hij ook 

aandacht schonk aan de geschiedenis van de plaats.

Keulen WWII 

! g.9   Keulen na WW2
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Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd 

de stad grotendeels verwoest. Vanaf 1946, Rudolf 

Schwarz had de leiding met de wederopbouw van de 

stad. Om deze reden maakte hij de “Das Neue Koln” 

masterplan als een voorstel voor het stratenplan en de 

bouw contouren. Zijn plan toont het behoud van de 

middeleeuwse stratenpatroon, de oude kleine schaal, 

kerkgebouwen en middeleeuwse representatieve ge-

bouwen zoals Gürzenich. Schwarz aanpak was anders 

dan de modernistische strategie die niet werd gezien in 

het ontwerp van de geschiedenis van de plaats.

Na de oorlog, de Kerken met enkele groene ruimte 

rond waren de eersten die worden gereconstrueerd. 

De Noord-Zuid en Oost-West as waren twee grote 

verkeersaders,  ontworpen om te worden geïntegreerd 

in de historische context. Bovendien Rudolf Schwarz 

beweerde dat verkeersaders volgde de grenzen van de 

middeleeuwse parochies. Rudolf Schwarz aangeno-

men dat het verkeer tussen de Neumarkt en Heumarkt 

zou worden afgelost door de Noord-Zuid as. Als ge-

volg hiervan, Heilige Maria in het Capitool en de Heu-

markt werden gereïntegreerd in de binnenstad.

In het plan voor Keulen, Schwarz gepland een stad 

ring die zich uitstrekt over de Rijn om een verbinding 

Keulen na WWII 

! g.10   Plan Schwarz

Oost-West as
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met de stad Mulheim te maken. Deze weg zou alle be-

wegingen van de belangrijkste transitverkeer bundelen 

in de rand van de binnenstad, dus uiteindelijk de kern 

zou kunnen komen te rusten. Door het creëren van de 

grote snelweg, probeerde hij de oude binnenstad te be-

schermen, en tegelijkertijd het de natuurlijke stroom 

van de Rheine zou vertegenwoordigen. Schwarz ge-

pland om te besparen en integreren van de historische 

kern van de stad. Om zijn visie te bereiken, creëerde 

hij het concept: “De Doppelstadt”. Het idee achter dit 

concept was om de stad te moderniseren door het toe-

voegen van een nieuwe industriële kern, met behoud 

van de bestaande historische kern.

In het plan van Schwarz zou de stad verschillende 

stadsdelen bestaan als een cel eenheden met nabu-

rige kernen. Soevereiniteit, onderwijs, aanbidding en 

economie: Bovendien had Schwarz vier verschillende 

essentiële elementen in elke stedelijke omgeving over-

wogen. Deze vier punten kunnen vervolgens worden 

gescheiden in dezelfde vier elementen waarin elk ele-

ment wordt vertegenwoordigd op de andere stad scha-

len; macro-, meso- en microniveau, als een stad, een 

wijk, en een bouwblok. De resultaten zijn meerdere 

gecentreerde gebieden die stabiel zijn op zichzelf en 

samen een geheel.

New street pro! le
Street pro! le

Network logic
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Naast de burger, is een ander belangrijk aspect van 

de stad het karakter. Maar Wat is het karakter van 

Keulen? Speer denkt dat chaos, naast de dynamiek en 

levendigheid van de stad, een rol speelt in Keulen’s 

karakter:

“Many sins of the postwar period cannot be undone.

The old and the new must adopt in a consistently

and harmonious way. “(Albert Speer) 

Keulen kan worden omschreven als een historische 

stad, omringd door moderniteit. De moderniteit kan 

worden gedefinieerd als de nieuwe generatie van 

burgers, de huidige en toekomstige activiteiten van 

de stad en het internationale karakter van Keulen. 

Keulen is een stad die openstaat voor veel kansen 

en mogelijkheden. Albert Speer en zijn team hebben 

zorgvuldig de historische, actuele kenmerken en 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen van Keulen 

geanalyseerd. Ze verwijzen naar de klassieke archi-

tectuur, die wordt beïnvloed door de periode van 

wederopbouw met de bijbehorende modernistische 

ideeën. 

Methodologie van Albert Speer en Partners (AS & P)

heeft geen strikte filosofie voor zijn ruimtelijke 

ordening. In elke stad begint hij vanaf het begin. 

Hij ontwikkelt ideeën van de lokale situatie, die 

wordt bepaald door de volgende elementen; cultuur, 

mensen, landschap, klimaat, politieke aspecten en 

economie.  Elke stad moet worden na te denken over 

haar specifieke karakter en de mogelijkheden binnen 

die elementen voor de huidige situatie en de toekom-

stige ontwikkeling.

 

In Keulen richtte Speer zich op het tijdperk van de 

stad, de bestaande stadspatronen, gerealiseerde en 

niet-gerealiseerde plannen van de vorige steden-

bouwkundigen (Josef Stübben, Fritz Schumacher en 

Rudolf Schwarz) en één van de belangrijkste aspecten 

van al hun projecten: de burgers. 

‘’Urban development and sustainable cities have a lot 

to do with the people living in them. In Cologne last 

year, we came up with a master plan for the inner city 

of 130,000 people, and civic participation was a large 

part of our work. At first the interest was minor, but 

after a year our sessions were always full. Partici-

pation can’t be stimulated by one public appearance 

and a lecture, it has to continue over several years.” 

(Albert Speer, 2009) 1

Masterplan 
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! g 11 Interventiezones Innenstadt Köln
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Het masterplan van Keulen is verdeeld in zeven interven-

tiezones. De uitstraling en sfeer van deze ruimtes werden 

geacht in een verwaarloosde toestand te verkeren. De in-

terventiezones worden beschouwd als de ruggengraat van 

de binnenstad van Keulen.

De toevoegingen van AS & P  aan de Neustadt zijn een 

manier van het vullen van de omtrek van de bouwblock 

op vrije plekken. In de villablokken proberen ze nieuwe 

regels te vinden door het herstel van de hoeken of het 

toevoegen van volumes in verband met de vormen van 

andere bestaande gebouwen. Het plan is een combina-

tie tussen geld, de vraag en de regels van Stübben en de 

transformatie van de stad.

De Rudolfplatz is een van de twee locaties in de ring 

waarvoor een grote ingreep is voorgesteld. In het mas-

terplan wordt de Rudolfplatz gezien als een van de laat-

ste kansen voor de stad op een high-tech architectuur. 

Volgens het masterplan moeten de aanpassingen de con-

nectie van de binnenstad met de ring versterken en een 

nieuwe identiteit aan de Rudolfplatz geven.

Interventiezones

fig.12    Kruispunt van twee Interventiezones; Rudolfplatz
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fig.13    Kernzone fig.14    Ost-West-Achse fig.15    Ringe

fig.16   Nord-Süd-Fahrt

fig.18    Stadtraum Rhein

fig.17    Rechtea Rheinseite

fig.19    Innerer Grüngürtel



34

Albert Speer & PartnerBestaande Situatie

Bestaande Situatie

Naast de grote ingrepen in andere delen van de stad en op de ring-

boulevard, bevat het plan van Speer ook vele kleine toevoegingen 

aan de Neustadt die complementair zijn aan de bestaande blokken. 

We verdeelden deze toevoegingen in het invullen van de blok-

ken door het plaatsen van verbindingsstukken, het invullen van 

het blok gebeurde door het plaatsen van grotere volumes op de 

hoeken en het invoegen van volledig nieuwe volumes gebeurde 

op locaties die ook invloed hadden op het karakter van de directe 

omgeving. Sommige blokken zijn al gevuld sinds de publicatie 

van het masterplan.

PRINCIPES

Albert Speer & Partner
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Current situation Albert Speer & Partner

! g 6.3 Bouwblock

Het masterplan van Speer is vooral gebaseerd op de 

plaatselijke situatie van Keulen. De aspecten van de lo-

kale situatie bepalen de selectie van specifieke gebieden 

die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikke-

ling van de stad.
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LOCATIE
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! g 22 Barbarossaplatz

 ! g 21 Rudolfplatz

! g 20 Ebertplatz

Volgens de principes van Stübben waren de pleinen Barbarossaplatz, Rudolfplatz en Ebertplatz belan-

grijke esthetische ruimtes op de Boulevard, vaak versierd met bomen en standbeelden. De ontwikkeling 

van de infrastructuur, zoals het maximaliseren van de verkeerswegen, het onbedoeld vernietigen van de 

segmenten van de boulevard voor de functionele doeleinden. 

 De algemene wens van Schwarz was om de totale ringweg te verbreden, met nieuwe en groter geschaal-

de pleinen: de Barbarossaplatz, Rudolfplatz en Ebertplatz. De wegen moesten volgens hem geschikt zijn 

voor brede trottoirs aan beide zijden. Met de opkomst van de auto-technologie werd de ring een vitale 

verkeersroute en werden de pleinen centrale verkeersknooppunten. Dit leidde tot het verval van het park 

en het verlies aan sereniteit.

Deze interventies worden in het masterplan grondig geanalyseerd op verschillende schalen van de stad. 

De pleinen Barbarossaplatz, Rudolfplatz en Ebertplatz zijn de strategische punten in het plan om deze 

interventies te doen.



41

Ebertplatz

 Rudolfplatz

Barbarossaplatz

Neumarkt Heumarkt
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Barcelo Hotel

Het Opera House  werd beschadigd in de oorlog en alhoewel het heront-

werp kan worden, besloot de gemeenteraad in 1952 tot de sloop en de bouw 

van de nieuwe Opera op de Offenbachplatz. Op de plaats van Opera House 

werd een Hotel gebouwd met een moderne style.

Op de hoek van de Habsburgering en de Aachener Strasse stond een pavil-

joen. Het gaf een uitzicht over de straten en op het plein aan de andere kant 

van de weg. Ook dit  paviljoen werd gesloopt en er kwam een soort nieuw 

paviljoen voor in de plaats. Tegenwoordig heb je nog steeds een uitzicht  

over de straten en het plein. 
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Opera plot - 1905

Opera plot - 1885

Opera plot - 1870

! g 23 Barbarossaplatz

! g 24 Barbarossaplatz

! g 25 Barbarossaplatz

! g 26 Barcelo Hotel
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Hahnentor

De stadsmuur in Keulen blijft een belangrijke mijlpaal tijdens de ver-

andering van de Rudolfplatz.  Net als de Eigelsteintorburg werd ook 

de Hahentorburg gerestaureerd tot een historisch museum. Op het 

dak zijn nog steeds de middeleeuwse elementen zichtbaar.

De Rudolfplatz wordt momenteel nog steeds gedomineerd door het 

monument Hahnentorburg. Vanuit het perspectief van de voetganger 

wordt de architectonische kracht van dit monument verzwakt door 

de grote hoeveelheid groen en verbonden gebouwen rondom het mo-

nument.

! g 27 Hahnentor

! g 28 Rudolfplatz volgens Stubben´s plan

! g 29 Rudolfplatz na Schwarz ingreep

! g 30 Rudolfplatz
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! g 31 City wall gate and Decumanus ! g 32 Original 12 gates

! g.33  Oorspronkelijk Rudolfplatz volgens Josef Stubben´s plan
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Bouwblock

Het bouwblock is misschien wel een van de meest interessante percelen 

van de stad Keulen. Door de grote behoefte aan infrastructuur werd be-

sloten om meer wegen in Keulen te bouwen. In een plan uit 1957 is dui-

delijk zichtbaar dat de Wagnerstrasse is uitgebreid tot de Hahnenstraße.

Het blok was oorspronkelijk 80m x 160m, evenredig aan 1:2. Deze ver-

houding werd gebruikt voor privéwoningen met tuinen en middelgrote 

blokken. De lijn van de percelen staat loodrecht op de straat. Na de oor-

log werd besloten om de Wagnerenstrasse uit te breiden, waardoor het 

blok werd opgesplitst  in twee delen.

Een deel van plot zou toegevoegd worden aan andere bouwblock. De 

rest van de bouwblock zou worden ontworpen volgens de principes van 

Stübben. Helaas werd het blok zwaar beschadigd in de Tweede Wereld-

oorlog. De bouwblock is na de wereldoorlog opnieuw gebouwd en een 

deel van de block is ontworpen als een expositieruimte voor Hahnentor.
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Rudolfplatz Stübben plan

Rudolfplatz Schwarz plan

Rudolfplatz Speer plan
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tingsplaats die in directe relatie stond tot het stedelijk 

artefact van het operagebouw. Na de Tweede Wereld-

oorlog, is de openbare ruimte nooit teruggevonden en 

met de invloed van de auto’s is het veranderd in een 

breed verkeersvrij gebied. De hoge gevel wordt ge-

bruikt als westgevel met klassieke elementen en frag-

menten, maar tegenwoordig is de hoogte verminderd 

en wordt de gevel vervangen door horizontale ramen. 

De arcades op de noordelijke gevel onderscheiden 

zich van het verkeer en maken de bestrating breder en 

meer toegankelijk voor het publiek. 

De Aachenerstrasse, die aan het noordelijke deel van 

het blok ligt, functioneert nu vooral als een verkeers-

weg voor auto’s en trams. In deze straat is veel veran-

derd in de loop van de tijd en de straat zal overgaan in 

de Hahnerstrasse aan de oostzijde van het blok. De fo-

to’s dateren uit respectievelijk 1900 en 1925 en het is 

duidelijk te zien dat de functie van de openbare ruimte 

volledig is verwijderd. De groene openbare ruimte 

en de stadsmuur worden gekenmerkt door gotische 

elementen, de lantaarns zijn typisch voor de periode 

van de neogotiek. De straat is een voormalige ontmoe-
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! g 34  Westgevel

! g 35  Westgevel

! g 36 Westgevel

! g 37 Noordgevel

! g 38  Westgevel

! g 39  Oostgevel 

! g 40  Noordgevel
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ken zijn voor het voorkomen van indringers. Door 

het analyseren van de afbeelding hieronder, is het ook 

mogelijk om te concluderen dat de zuidzijde van het 

blok eventuele verbinding van de weg naar de binnen-

kant van het blok onmogelijk maakt. De continuïteit 

van de horizontale ramen is duidelijk zichtbaar, de 

buitenwereld stroomt als het ware naar binnen . Een 

sculptuur van een kunstenaar, afgeronde bankjes en 

karakteristieke lantaarns zijn in het interieur geplaatst. 

De entree voor het theater is ook aan deze kant.

De binnenkant van het blok kan worden benaderd va-

nuit drie verschillende ingangen, gelegen op de Hab-

sburggering. Aachenerstrasse en de westkant van het 

blok. Auto’s hebben geen toegang tot de binnenkant 

van het blok. Het wordt verondersteld te zijn voor 

het winkelende mensen. Wat opvalt is het feit dat de 

opening aan de westkant van het blok groter is dan 

de andere twee openingen. Deze opening ligt hoger, 

omdat het het blok aansluit met een belangrijke straat. 

Op de beelden is te zien dat er geen poorten of hek-
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! g 42  Binnenblock

! g 43 Entree block

! g 44
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Voetgangers

Autos

De kaarten geeft de hoeveelheid van het verkeer aan
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De Oost-West as is voor Albert Speer Jr. een belangrijk grootscha-

lig element voor de binnenstedelijke herstructurering strategie. Zijn 

belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op de gedeeltelijke 

verbetering van de openbare ruimte, verdichting en het tramverkeer.

Een groot probleem langs de Oost-West as is de overbelasting van 

het tramverkeer, vooral tussen Deutz brug en de Neumarkt. Het 

Masterplan wil het tramverkeer tussen oost en west ‘upgraden’ tot 

rijstroken of een grote tunnel met een lage oversteek van de Rijn. 

Tegelijkertijd heeft, op de korte en lange termijn, het tramverkeer 

speciale aandacht nodig voor een goede integratie in de stedelijke 

omgeving. De positie van het tramverkeer kan wellicht in het mid-

den van de weg die loopt tussen de Neumarkt en Heumarkt worden 

geplaatst. Op deze manier worden de parkeergarages aan de noord-

kant van de straat steeds toegankelijker. Op de Neumarkt worden 

de tramrails verplaatst naar de noordzijde en de Aachenerstrasse. 

Het resultaat is een nieuwe ruimte met grote mogelijkheden op Ru-

dolfsplatz.

Tram en Metro
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 ! g 46 Rudolfplatz

 ! g 5.60 Rudolfplatz

Voorstel van Albert Speer op Rudolfplatz
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Het hoofddoel is om een volwaardig gebouw te ontwerpen die zijn inwendige atmosfeer naar buiten uitstraalt en de voet-

gangers uitnodigt om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten.

De Rudolfplatz is een stedelijk knooppunt tussen de Oost/West as en de Ring. Daarnaast is het ook een stedelijke ingang 

van de binnenstad en vraagt het daardoor om een andere aanpak dan de manier waarop de bestaande bouwblokken in-

gevuld zijn. De infrastructuur moet opnieuw georganiseerd worden. Het nieuwe ontwerp moet een unieke vorm hebben 

die de samenhang en overbrugging met andere gebouwen creëert. Dit moet een nieuwe identiteit geven aan de ruimte.

Hahnentor is een belangrijk object in het plan. In de huidige situatie en in het plan van Albert Speer wordt er een verbind-

ing gemaakt door middel van een brug voor de bezoekers, waardoor de nieuwe abstracte vorm een geheel vormt met de 

bestaande situatie. De vorm van het nieuwe volume van het voorstel van Albert Speer is afgeleid vanuit de vorm van de 

Hahnentor. Beide gebouwen staan met hun voorgevels tegenover het hotel, waardoor ze bijna een gebaar maken naar het 

hotel. Hierdoor ontstaat er een verhaal. De nieuwe vorm is uniek en tegelijkertijd vormt het een geheel met andere gebou-

wen. Het doel van mijn ontwerp is, net als de voorstel, hetzelfde effect verkrijgen.

Het voorstel van Speer heeft een plint met de zelfde hoogte als de bebouwing, wat zorgt voor een duidelijk plein. Het 

nieuwe ontwerp moet, anders dan het voorstel, een object op het plein zijn en er moet een overgang zijn van het plein tot 

de binnenkant van het ontwerp zijn. 

Er valt op dat de locatie rondom Rudolfplatz gedomineerd wordt door kantoorgebouwen en winkels. Boven deze com-

merciële functies bevinden zich verblijffuncties. Het nieuwe ontwerp wordt een voortzetting van deze functies. Het feit 

dat het gebouw een stedenbouwkundig knooppunt is, maakt het geschikt om verschillende functies onder zich samen te 

brengen. In het nieuwe ontwerp wordt de woonfunctie ook opgenomen. De bovenste verdiepingen van de toren krijgen 

zicht op de Boulevard van Stübben en de Zuid-Oost as van Schwartz, een perfecte locatie om te wonen.

Er wordt een overgang gecreëerd van het plein tot binnen het winkelcentrum, De begane grond moet een voortvloeiing 

van het plein zijn. Er moeten een aantal stappen zijn die deze overgang creëren. Het winkelcentrum moet vanuit verschil-

lende  kanten toegankelijk zijn. Er moet een toegang zijn vanuit de metro, direct naar het winkelcentrum. 

UITGANGSPUNTEN



Voorstel van Albert Speer  op Rudolfplatz

Het ontwerp moet een verbindend karakter hebben die verschillende stromingen op een 

aangename manier samenbrengt.

Voetgangers

Autos

Tram en Metro
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PROJECT BESCHRIJVING

Het ontwerpproces werd van grof naar fijn  doorlopen, terwijl sommige onderdelen hand in hand gingen. Het ontwerpproces 

begon met het doel om een plan te maken waarbij het gebouw als een object op het plein moest worden ervaren dat het openbaar 

vervoer ook interessant maakt en gebruikt om mensen naar het gebouw te brengen. Terwijl de basisvorm al snel bepaald was, is 

de uiteindelijke vorm tot op het laatste moment verfijnd. Er is veel aandacht geschonken aan de morfologie van de toren om het 

gebouw passend te maken in de stedelijke inbedding.

Vervolgens is er een analyse gemaakt  van het plein en het voorstel van Albert Speer. De kracht van Speer’s ontwerp is dat alleen 

de voorstelde basisvorm genoeg is om een idee te geven van hoe het gebouw zou functioneren met het plein en de omliggende 

bebouwing. De robuuste vorm met scherpe hoeken definieert een duidelijk plein en maakt een sterke connectie tussen het gebouw 

en de  andere twee dominante gebouwen op het plein. Anders dan het voorstel van Speer was mijn doel om het ontwerp een voort-

zetting te maken van het plein. 

Terwijl het ontwerp een ronde vormtaal heeft, anders dan de robuuste vorm van Albert Speer’s ontwerp, heeft het gebouw uitgang-

punten en principes uit het voorstel. De connectie van de Hahnentor met de brug en de voorgevel die in contact is met de Hotel 

zijn de belangrijkste twee principes die mij hebben geholpen om het ontwerp passend te maken in de stedelijke inbedding. Door 

de verschillende bewegingen te creëren rondom het gehele gebouw, vormt het nieuwe ontwerp een geheel met de andere twee 

dominante objecten en heeft het bovendien een dynamisch uiterlijk. 

Er is gekozen voor een vloeiende (ronde) vormtaal zodat het gebouw als een object op het plein wordt ervaren. Het ontwerp heeft 

een verbindend karakter die verschillende stromingen op een aangename manier samenbrengt.

Het volume dat in de grond gaat maakt ruimte voor een winkelcentrum dat ook een directe toegang biedt tot de metrohalte. Op deze 

manier ontstaat er een voortzetting van het plein tot binnenkant van het gebouw. Vervolgens wordt het winkelcentrum doorgezet 

(omhoog) tot op de begane grond. De winkelcentrum op straatpeilniveau heeft een totaal transparante gevel die bijdraagt aan de 

overgang van buiten naar binnen en het op die manier aantrekkelijk maakt voor de voetgangers. Dit zorgt tegelijkertijd voor con-

tinuïteit op straatniveau. De vorm van de toren komt voort uit de winkelcentrum en komt los (onafhankelijk) uit de grond vanaf 

de eerste verdieping. In de vloeren -2, -1 en 0 is de toren een deel van het winkelcentrum, waarbij het voor een deel van de rout-

ing zorgt. Terwijl het winkelcentrum drie toegangen heeft, heeft de toren zijn eigen ingang voor de kantoor- en de woonfunctie. 

Terwijl de toren aan elke zijde een andere sfeer en beweging heeft, bestaat het toch uit een duidelijke voor- en achtergevel. De 

vorm van de toren wordt in de bovenste verdiepingen steeds groter. De functies zijn echter gescheiden, wat zijn weerslag heeft op 

de gevels. De verandering van kantoorfunctie naar woonfunctie wordt in de vormgeving opgenomen door de horizontale vloerlijn 

vloeiend groter te maken. Bij de woonfunctie is er een verandering van de borstwering van de slaapkamers naar de woonkamer, 

dat ook in het uiterlijk zorgt voor een duidelijke voor- en achtergevel. De westzijde van de toren is de enige gevel die symmetrisch 

is en vormt een samenhang met het hotel.

Het dak van het winkelcentrum (de luifel) is een stedelijk deksel met meerdere functies. De vorm van de luifel is onafhankelijk 

van de toren en loopt met de omgeving mee. De luifel zorgt voor een beschutting voor de mensen die op de tram wachten. Het dak 

is ook het punt waarop de toren onafhankelijk wordt van het winkelcentrum. Het is een complementair element, dat voor verschil-

lende delen van het gebouw een andere betekenis heeft. 
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Ten slotte wordt er een brug van de toren naar de Hahnentor gemaakt. Morfologisch gezien maakt het gebouw een connectie met 

de brug en eert het zo zijn historische rol op het plein. De ronde vorm zorgt voor een meer besloten pleingevoel en maakt de rout-

ing interessanter. Net als de toren die uit de grond voortvloeit, komt de brug los van het gebouw met een ronde beweging.

De bomen rondom het plein worden gereorganiseerd, zodat de zichtlijnen naar de belangrijke delen van het gebouw niet onderbro-

ken worden. De bomen zijn definiëren het plein en zorgen voor de routing. 
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Basisvorm
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VORMSTUDIE
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Bestaande Situatie

Voorstel van Albert Speer
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Voortsel van deze afstudeeropdracht
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Zuid gevel
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Noord gevel
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West gevel
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Oost gevel






