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      SAMENVATTING

In iedere wijk in Parijs is een vorm van handel te vinden: is het niet 
het verkopen van goederen dan is het wel het ten gehore brengen 
van muziek of laten zien van kunst. Dit concept en de behoefte ervoor 
bestaat al eeuwenlang en heeft zich in de tijd ontwikkeld van een markt 
naar een winkelstraat en verder, maar toch blijft de oude markt, waarbij 
er direct contact is met de marktlieden en producten, belangrijk in de 
maatschappij. In veel wijken zijn de openbare ruimtes en gebouwen zo 
ontworpen dat ze deze behoefte faciliteren in de vorm van een straat, 
een plein of markthal. Naast het eeuwenoude concept ontwikkelen 
nieuwe vormen van ontmoeten zich, mede door de sociale media: we 
krijgen te maken met de experience maatschappij. 
 Les Olympiades is een modernistisch stadsensemble in Parijs 
dat in zijn huidige staat veel problemen ondervindt. Het voormalig 
goederenstation Les Gobelins onder de grond en een opgetild maaiveld 
zorgen ervoor dat er een plateau is gevormd van drie lagen, afgeschermd 
van de 13 hoge torens van 100 meter die zich erboven bevinden. De wijk 
wordt ook wel Petite Asie genoemd, naar de Aziatische gemeenschap die 
er leeft en werkt. De Aziatische consumentenhandel en groothandel zijn 
zowel bovengronds als ondergronds te vinden. 
 Het ensemble is gebouwd in de jaren 70, de tijd dat het 
modernisme al op een keerpunt was. De bouw was succesvol door 
het eenvoudig produceren van geprefabriceerde elementen in grote 
aantallen en het beton dat veelvuldig gebruikt werd. De overheid 
had ook een grote invloed: Parijs kon na de oorlog niet achter blijven 
ten opzichte van andere landen op het gebied van het modernisme. 
Het Athens Charter, voortgekomen uit de CIAM-bijeenkomsten, is als 
basis gebruikt voor het ontwerp van Les Olympiades. Het ensemble 
zou een functionele stad worden waar de straat niet langer het beeld 
zou domineren. Le Corbusier spreekt over het verbannen van de rue-
corridor.
 De extreem geordende gevels en de scheiding van functies 
maken Les Olympiades een striated space. Echter gebruiken mensen 
de ruimte vaak als een smooth space door de extreme schaal, waarbij 
sturing, zoals bij een rue-corridor het geval was, ontbreekt. De routes 
erom en eroverheen maken het een dispositif dat voor omwegen zorgt.
Tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden, affordances, om over, om en 
door het plateau te rijden en lopen. Het plateau kan gezien worden als 
niet-plaats terwijl naast het plateau dicht bij de Aziatische markt een 

plaats is ontstaan voor de mensen die zich verzamelen voor een markt. 
Echter geeft dit laatste onveilige situaties en ruimtelijke kwaliteiten zijn 
afwezig. 
 Door een analyse van het bestaande gebied en het bestuderen 
van theorieën over het vormen van plezierige straten en openbare 
ruimtes, is een ontwerp gemaakt voor een markthal op een centrale 
plek in het ensemble. Het ensemble is geherwaardeerd, waardoor  
bepaalde punten behouden blijven en andere punten een verandering 
nodig hebben die meer past bij de huidige manier van leven. Door het 
terugbrengen van de rue-corridor is er meer sturing en wordt er een 
heldere route gecreëerd, waarbij het ensemble verbonden wordt met 
het stratennetwerk en het ondergrondse metronetwerk van Parijs. 
De functies die verspreid liggen op het plateau worden opnieuw 
gepositioneerd ten opzichte van het nieuwe centrum dat in het midden 
ontstaat. 
 De markt wordt als historisch sociaal element teruggeplaatst 
en bevindt zich in het centrum van het ensemble. In de markt wordt 
het architectonische karakter van de ondergrondse lagen behouden en 
nieuwe architectuur om de markt heen omsluit de ruimte. Deze nieuwe 
volumes bevatten een concept dat de huidige maatschappij faciliteert 
voor kleine bedrijven en tegelijkertijd het ontmoeten . Hiermee is de 
plaats als zijnde de (Aziatische) markt verplaatst naar een plek met 
ruimtelijke kwaliteiten ingepast in het modernistische ensemble Les 
Olympiades in het 13e arrondissement van Parijs . 
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      SUMMARY

In every district in Paris a form of trade can be found: if it is not selling 
goods then it is playing music of selling art. This concept and the need 
for it has existed for centuries and has developed in time from a market 
place to a shopping street and even further. However, the old market, in 
which there is direct contact with the market vendors and the products, 
is still important in society. In many districts the public areas and 
buildings are designed in such a way that they facilitate this need in the 
form of a street, square or market hall. Apart from the age-old concept, 
new forms of encounters are developing, partly as a result of social 
media: we are faced with the experience society.
 Les Olympiades is a modernistic city ensemble in Paris that 
encounters many problems in its current state. The former goods station  
Les Gobelins underground and an elevated ground level form a plateau 
of three layers, shielded from the 13 high towers of 100 meter height 
that are located above. The district is also known as Petite Asie, after the 
Asian community that lives and works there. The Asian consumers and 
wholesale trade are found both above and underground.
 The ensemble was built in the 70s, at the time that modernism 
was already at a turning point. The built was successful because of the 
easy production of prefabricated elements in large quantities and the 
concrete which has been used extensively. The government also had 
great influence: after the war, Paris could not fall behind in the field of 
modernism compared to other countries. The Athens Charter, emanated 
from the CIAM meetings, has been used as the basis for the design of 
Les Olympiades. The ensemble would be a functional city in which the 
street would no longer dominate. Le Corbusier speaks of banning the 
rue-corridor.
 The extremely orderly facades and the separation of functions 
make Les Olympiades a striated space. However, the space is often used 
as a smooth space due to the extreme scale, where guidance, as can be 
found in a rue-corridor, is lacking. The routes around and over the space 
make it a dispositif that causes detours. At the same time there are many 
possibilities, affordances, to walk or drive over, around and through the 
plateau. The plateau can be seen as a non-space  while a space has been 
created next to the plateau and close to the Asian market for people 
who gather for the market. However, this creates unsafe situations and 
spatial qualities are lacking.
 A design has been made for a market hall in a central place 

in the ensemble by analyzing the existing area and studying theories 
about the creation of pleasant streets and public spaces. The ensemble 
is revalued: some points are retained while others need to change to 
become more suited to the current way of live. By bringing back the 
rue-corridor more guidance is provided and a clear route is created, 
which connects the ensemble with the network of streets and the 
underground metro network of Paris. The functions which are spread 
out on the plateau will be repositioned in relation to the new center that 
will be created in the middle. 
 The market is restored as a historical social element and is 
located in the center of the ensemble. In the market, the architectural 
character of the underground layers will be kept and the new 
architecture around the market will enclose the space. These new 
volumes contain a concept that facilitates the current society in small 
businesses and at the same time encounters.  By doing all this, the space 
as being the (Asian) market has been moved to a space with spatial 
qualities, integrated in the modernistic ensemble Les Olympiades in the 
13th arrondissement of Paris.
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      VOORWOORD 

Dit verslag is het resultaat van het project A Kind of Space aan de Tech-
nische Universiteit in Eindhoven en het eindwerk van de master archi-
tectuur die ik met plezier doorlopen heb. 
 Het begon met de groep op de camping in Parijs. Van een klein 
tentje naar het enorme ensemble. Daar alleen ronddwalen door de 
onderste lagen van het ensemble in Parijs waar 140 ton rijst opgeslagen 
ligt. Ik kan wel zeggen dat dit een enorme indruk op me gemaakt heeft. 
Nooit eerder heb ik een project gedaan van zulke omvang. Overzicht 
houden was hierdoor niet altijd eenvoudig, maar toch is het gelukt om 
van een totaalvisie naar een gedetailleerd ontwerp te komen. Het func-
tionalisme wordt vaak als slecht bestempeld, maar door het intensief 
onderzoeken van het complex heb ik een zekere waardering gekregen 
voor de functionalistisch denkers van de vorige eeuw. Ik vond het soms 
erg lastig in te gaan tegen de ideeën van belangrijke vormers van de 
architectuur van de vorige eeuw, maar met het zorgvuldig afwegen van 
argumenten heeft het toch geleidt tot een toch wel snoeihard plan.   
 Ik had dit proces niet alleen kunnen doorlopen. Daarom wil 
ik mijn begeleiders bedanken voor al hun advies en kennis. Zij hebben 
ervoor gezorgd dat ik steeds geprikkeld werd verschillende richtingen 
op te gaan om vervolgens steeds een stap verder te komen. Daarnaast 
wil ik ook mijn ateliergenoten bedanken voor de hulp, samenwerking 
en gezellige tijd in Parijs. Verder veel dank voor mijn ouders, familie 
en vrienden die me op welke manier dan ook gemotiveerd, gesteund 
en geholpen hebben tot dit eindresultaat te komen. En speciale dank 
voor degene die de laatste weken wat uren hebben geïnvesteerd in de 
maquette! 

Fieke van den Beuken
Eindhoven, januari 2015 
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      INlEIDING  

Het vooronderzoek wat gedaan is voordat het ontwerp in dit verslag 
tot stand kwam is een onderzoek in 12 wijken in Parijs: drie in de 
binnenstad, drie net binnen de periferie en drie banlieus. Vooraf aan 
de analyze van deze wijken is er een literatuuronderzoek gedaan naar 
manieren om de beleving van ruimtes door personen in kaart te brengen. 
Schrijvers als Bachelard, Deleuze, Foucault en Latour zijn bestudeerd 
en hieruit zijn een twintigtal termen gekomen die gebruikt kunnen 
worden voor de beschrijving van ruimten in relatie tot de beleving 
van die ruimten. In Parijs is geprobeerd deze termen te projecteren op 
dagelijkse activiteiten in de stad. Soms zullen de ruimtelijke concepten 
genoemd worden als verwijzing of om een ontwerpbeslissing beter toe 
te lichten, verder zal het M3 onderzoek uitsluitend gebruikt worden 
voor de reflectie die terug te vinden is in het laatste hoofdstuk in dit 
verslag. Voor een uitgebreide uitleg over de termen is het A Kind of 
Space boek een aanbeveling.
 Het verslag begint met een introductie waarin gelijk de 
onderzoeksvraag genoemd zal worden. Hierdoor is het duidelijk 
waar dit verslag naartoe zal werken. Daarna is geprobeerd in een 
samenhangend verhaal weer te geven waaruit inspiratie is gehaald en 
welke argumenten gebruikt zijn om tot een ontwerp te komen. Dit begint 
met een verkenning van literatuur met de geschiedenis, een analyse van 
het huidige ensemble en een studie naar huidige ontwikkelingen in de 
maatschappij. Vervolgens zijn in de zoektocht verschillende studies in 
maquettes en schetsen gedaan die beschreven zijn. Verwijzingen naar 
referentieprojecten zijn toegevoegd waar nodig. Tekeningen, impressies 
en foto’s van de maquette laten het uiteindelijke ontwerp zien in het 
scenario. Als laatste zijn er naast de reflectie ook een conclusie en een 
aanbeveling geschreven. 
 Het proces is niet zo strikt gelopen zoals het hier in 
hoofstukken is opgedeeld, alles is in elkaar overgevloeid. Hierbij zijn 
niet alle referenties, schetsen en studies die gebruikt zijn genoemd in 
dit verslag. Alleen de belangrijkste factoren die bijgedragen hebben 
in het vormen van het eindresultaat zijn uiteengezet in de volgende 
hoofstukken. 
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     ONDERZOEKSVRAAG

De onderzoeksvraag die in dit verslag 
met behulp van verschillende studies 
beantwoord zal worden luidt als 
volgt: 

Hoe kan er met een genuanceerde 
herwaardering van het modernisme 
en de herintroductie van de rue-
corridor een (markt)plaats  worden 
gecreëerd in Les Olympiades?

     AANlEIDING

De keuze voor de locatie van het 
onderzoek en ontwerp komt voort 
uit het M3 onderzoek dat ging over 
twaalf  verschillende wijken in 
Parijs. Door observatie van mensen 
gekoppeld aan de persoonlijke 
ervaring opgedaan in de wijken is 
een keuze ontstaan om één wijk, Les 
Olympiades, beter te bestuderen en de 
wijk uiteindelijk als ontwerplocatie 
gebruiken. 
 Opvallend in de 
verschillende wijken waren plekken 
waar mensen, vaak bewoners, 
samenkwamen en een gesprek of 
conversatie met elkaar voeren met 
woorden, maar ook met muziek of 
kunst. Deze plekken zijn vaak een 
plek waar mensen een binding mee 
hebben, de zogenaamde plaatsen 
volgens Marc Augé. Ook wel Topos 
genoemd in het M3 onderzoek met 
de volgende definitie: “For a place to 
be a place, it needs to distinguish itself 
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as different from its surroundings, for this it requires a story to be told 
about it. The word topos refers to both to the idea of place as the idea 
of a subject or topic. Meaning is given by someone, through an idea, an 
experience, or a story.” (A Kind of Space, 2014). In de meeste wijken zijn 
op de plekken waar mensen samenkomen gebouwen of plekken in de 
openbare ruimte die dit faciliteren. Deze plekken zijn gevormd in de tijd 
door een zorgvuldig ontwerp van straatwanden en pleinen. 
 In Quartier Latin, de studentenwijk van Parijs, staan 
kunstenaars en muzikanten op straat om geld te verdienen. De 
verhoudingen van de straten doen Middeleeuws aan en de architectuur 
heeft boulevard kenmerken. De winkels en restaurants in de plint 
maken gebruik van de stoep om een terras of extensie van een etalage 
te creëren. De stoep die hier dan verandert van een looppad naar 
een terras of winkelruime kan re- en deterritorialisatie van de ruimte 
genoemd worden volgens de theorie van Deleuze. Dit zorgt voor 
wisseling van activiteiten waar overdag vooral de winkels druk bezocht 
worden en ‘s avonds voornamelijk de terrassen en cafés. Boven de plint 
zorgen woningen voor het rustig uitkijken op het schouwspel op straat. 
Als voetganger in de straat dragen deze lagen mee aan het totaalbeeld, 
echter zal de focus vooral gaan naar de plint en het straatbeeld op 
ooghoogte waar het alledaagse schouwspel opgevoerd wordt. 
 In Saint-Denis, een wijk gelegen net boven de periferie in 
het noordoosten van Parijs, zijn mensen op het stadhuisplein aan het 
demonstreren waar ook de kathedraal van Saint-Denis zijn plek in de 
pleinwand opeist. Niet ver van dit plein bevindt zich de oude markthal 
van Saint-Denis waar mensen ook samenkomen om goederen uit te 
wisselen evenals het stationsplein aan de andere kant van de stad waar 
een man gele bloemen probeert te verkopen. 
 In Les Olympiades, een wijk in het 13e arrondissement van 
Parijs, staan hoge torens en een voetgangersplateau opgetild vanaf 
straatniveau. Zie afbeelding 1 voor de locatie van Les Olympiades in de 
stad Parijs en afbeelding 2 hoe het gelegen is in het 13e arrondissement. 
Een ensemble gebouwd in de jaren 70 volgens de eerste CIAM ideeën. 
Op het opgetilde plateau zijn plekken gecreëerd bedoeld om mensen 
samen te laten komen, echter bevinden de mensen zich meestal op 
andere plekken. Naast het plateau bevindt zich een loods waar een 
Aziatische markt en supermarkt in gevestigd is. Op de dagen dat deze 
markt geopend is verzamelen bewoners uit de buurt en van buiten de 
wijk zich op straat. Een aantal mensen verkoopt zelfgemaakte producten 
om de stoep en auto’s staan in de rij om de parkeergarage onder de 
grond in te komen waar de voetgangers tussendoor lopen. Naast deze 

Afb.3 luchtfoto 13 e arrondissement Par i js  met Les Olympiades 

consumentenmarkt bevindt zich nog een totaal andere wereld onder het 
plateau, een voormalig goederenstation, waar de Aziatische groothandel 
gevestigd is die vanaf de straten niet waarneembaar is. Kortom, Les 
Olympiades is een bijzondere locatie verschillende gezichten. 
  
       
      PROBlEEMSTEllING

Les Olympiades is een modernistisch stadsensemble in Parijs wat veel 
problemen ondervindt in zijn huidige staat. Al de ideeën en invloeden 
die Les Olympiades gevormd hebben komen uit een tijd waarin nieuwe 
ontwikkelingen in de industriële revolutie opkwamen. Frampton in zijn 
boek Moderne Architectuur in een van de laatste hoofdstukken schrijft 
hierover: “Ondanks al zijn relatieve duurzaamheid heeft het bouwen 
geen andere keuze dan in zijn historische moment te bestaan. Zijn taak 
is de realisering van het hier en nu. Dat houdt in dat het doel ervan 
niet langer de geïdealiseerde projecties van de Verlichting kunnen zijn, 
maar dat het zich in plaats daarvan juist moet richten op het tot stand 
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Afb.  3 foto maquette M3 les Olympiades

Afb.  4 foto Les Olympiades r icht ing zuid

brengen van bewoonbare plekken. In een maatschappij die gebiologeerd 
is door consumptie kunnen evenwichtige ecologische en ontologische 
omstandigheden alleen worden verwezenlijkt middels de strategie van het 
scheppen van discontinue enclaves, dat wil zeggen begrensde fragmenten 
waar een zekere culturele en ecologische symbiose kan prevaleren in 
weerwil van de omringende chaos. “ (Frampton, 1992) Dit betekent dat 
Les Olympiades er staat zoals het er staat en een bewoonbare plek zou 
moeten scheppen. Gewoond worden kan er, een cultureel aspect is er 
ook door de Aziatische gemeenschap, echter weggestopt en hierdoor 
kan er over een ecologische symbiose kan niet direct gesproken worden. 
Zeker niet door de scheiding van functies die extreem doorgevoerd is. 
 Een scheiding van functies waar op het plateau een 
voetgangersgebied is dat het ontmoeten zou moeten stimuleren. De 
praktijk blijkt anders en het plateau wordt enkel gebruikt om van functie 
naar functie te lopen, wat ook wel als smooth space (A non-regulated 
space, which is heterogeneous and where the number of relations possible 
is unlimited and indeterminate. (A Kind of Space, 2014)) aangeduid kan 
worden volgens theorie van Deleuze terwijl de ruimte zelf als striated 
space (a regulated space, which is homogeneous and where the relation 
between two objects is always regulated. (A Kind of Space, 2014)) gezien 
kan worden waar alles geordend en uitgelijnd is. Naast het benoemen 
van elementen met behulp van de concepten is er tijdens het M3 van een 
aantal wijken belevingsmaquettes gemaakt. Een foto van de maquette 
van Les Olympiades is te zien in afbeelding 3 met een foto van het plateau 
in afbeelding 4. Hierbij zijn bepaalde bevindingen extra benadrukt zoals 
het uitlopen van de torens. 
 Het plateau van Les Olympiades werkt als een eiland in zijn 
omgeving en maakt het een dispositif dat voor omwegen zorgt. Het 
concept dispositif van Michael Foucault beschreven in het M3: “A 
dispositif is an object or arrangement of objects that enforce a specific 
kind of behaviour simply by being there. It is complementary to affordance, 
except that affordance allows the exploration of possibilities whereas the 
dispositive enforces a particular kind of behaviour” (A kind of space, 2014). 
De affordances van het plateau zijn weer de mogelijkheden om over, 
door, onder of om het plateau te lopen of rijden. Met de term affordance 
bekeken is er dus weer te weinig sturing om mensen te geleiden naar 
hun bestemming, bijvoorbeeld de Aziatische consumentenmarkt. 
De sturing ontbreekt zoals bij een rue-corridor het geval was. De rue-
corridor die verbannen is door onder andere Le Corbusier in de eerste 
CIAM jaren waardoor de straat niet langer zou domineren in moderne 
steden. 
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 In Saint-Denis is het plein met de markt autovrij en kunnen 
mensen rustig samenkomen. In Quartier Latin werkt dit hetzelfde, 
bepaalde straten zijn autovrij en hierdoor ontstaan geen onveilige 
situaties. Door de voorgaande missende elementen van sturing en 
functiemenging in Les Olympiades kan het plateau gezien worden als 
een niet-plaats waar naast het plateau dicht bij de Aziatische markt een 
plaats is ontstaan voor de mensen die zich er verzamelen voor de markt, 
echter geeft dit onveilige situaties. 

VAN THEORIE TOT ONT WERP

Alle informatie van voor en na de bouw van Les Olympiades vormen een 
netwerk waarin Les Olympiades constant aan verandering onderhevig 
is. Het rizoommodel van Deleuze geeft aan hoe alles met elkaar in 
verbinding staat en een doorlopend netwerk is: “A model for the process 
of becoming whereby binary possibilities constantly bifurcate allowing the 
world and its events to develop in any possible direction, and thus being 
able to link anything with anything” (A Kind of Space, 2014). In het rizoom 
model is affirmatie, het voortzetten van een denkproces, belangrijker is 
dan denegatie, wat het stollen van een denkproces betekent. Hij heeft 
het met Guattari over het creëren van nieuwe mogelijkheden door het 

Afb.  5 luchtfoto ensemble Les Olympiades 

uitvinden van nieuwe concepten, in plaats van het bekritiseren van het 
bestaande. Het is duidelijk dat het gebied Les Olympiades niet optimaal 
functioneert. Het bekritiseren van dit gebied is een makkelijke stap 
samen met het slopen ervan; een duidelijke denegatie. Echter zijn de 
torens en flats in het 13e arrondissement een goede plek in de stad 
om te wonen. Deze zijn een gegeven gevormd in de jaren 70 en zijn 
voor de mensen die er wonen een plek om zich terug te trekken van 
het doorgaande leven in de drukke stad. Een verbetering zal dan ook 
gezocht moeten worden in het verbeteren van het plateau en de over 
gedimensioneerde openbare ruimte. De functionalisten hebben de rue-
corridor verbannen uit het stratenpatroon en enkel functie aan functie 
geschakeld terwijl juist in Parijs de boulevards, duidelijke straten, de 
pleinen en iconen verbinden en zorgen voor oriëntatie. De Aziatische 
markt en groothandel in Les Olympiades is zeer bekend in de wijk en 
de rest van Parijs, al bevindt die zich nu op een ongunstige locatie. De 
plaats als zijnde de markt zal moeten verplaatsen naar een gunstige 
plek om vervolgens weer een plaats te worden waar mensen elkaar 
ontmoeten. Zoals Frampton dit verwoord: De technische revolutie van de 
afgelopen honderd jaar gaat daarom over meer dan alleen maar techniek. 
In feite helpt de moderne technologie ons niet alleen om kwantitatieve en 
economische problemen op te lossen, maar ze kan ons, mits juist begrepen, 
helpen de gedevalueerde motieven van het historisme te vervangen 
door vormen die onze omgeving karakter geven en haar daarbij tot een 
werkelijke plek maken.” (Frampton, 1992)
 Het eerste deel van dit verslag zal een onderzoek bevatten 
naar hoe de architectuur van Les Olympiades tot stand is gekomen 
met behulp van CIAM ideeën samen met het modernisme in Parijs. Dit 
geeft een beeld van hoe het gebied zou moeten functioneren en wat de 
bedoelingen waren van de ontwikkelaars. Vervolgens zal een analyse 
van de plek Les Olympiades inzicht geven in het huidige functioneren 
van het gebied, door tekeningen zal de indeling en complexiteit van het 
gebied duidelijk worden. Referenties van soortgelijke, latere en huidige, 
succesvol of onsuccesvol, stadsontwikkelingen zijn gebruikt voor een 
beeldvorming en zullen verspreid terugkomen in dit verslag net waar ze 
de juiste informatie bieden. Een markt wordt de bindende functie in het 
gebied, om deze te faciliteren is een historisch onderzoek naar markten, 
de markthal en de daarbij horende verandering van de maatschappij 
nodig om deze functie beter te definiëren en vervolgens in te passen in 
het gebied. 

 



VERKENNING
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Afb.  6 Car toon modernisme 

     HET MODERNISME 

De tijd en context waarin Les Olympiades gebouwd is, zijn belangrijke 
gegevens om te begrijpen waar de ontwikkelaars aan werkten en wat 
belangrijk is geweest bij de vorming van het 13e arrondissement. Niet 
alleen dit arrondissement speelt een rol bij dit vormen, maar ook de 
houding ten aanzien van het modernisme van de Parijse bestuurders 
en belangrijke architecten van die tijd hebben invloed gehad op hoe Les 
Olympiades  is gevormd. 

     MODERNISME IN PARIjS

 De architectuur in de 20e eeuw is hoofdzakelijk gedomineerd 
door moderne stijlbewegingen. Dit was een fundamenteel verschillende 
aanpak dan tot die tijd gebruikelijk was. Het functionalisme werd als 
basis gebruikt met industrieel vervaardigde materialen en herhalingen. 
Het modernisme gebruikte nieuwe esthetische uitgangspunten waar 
eenvoud, sociale efficiëntie en zelfs sociaal-politieke vraagstukken als 
onderliggende principes. Door de ontwikkeling van nieuwe materialen 
en toepassingen, zoals van beton, staal en glas, konden innovatieve 
vormen worden gecreëerd. 
 Beton, ook veelvuldig terug te vinden in Les Olympiades, was 
een redelijk nieuw bouwmateriaal tijdens het modernisme, ondanks dat 
het al gebruikt werd in de 19e eeuw door de Franse architect Auguste 
Perret. Andere betonspecialisten waren bezig met de ontwikkeling van 
een meer praktische en rationele manier van het gebruik van beton. 
Sinds de ingrepen van Hausmann in Parijs was het ongebruikelijk 
in een andere stijl te bouwen dan de traditionele boulevard stijl. In 
andere steden in de wereld begonnen architecten staal en beton te 
gebruiken voor het construeren van nieuwe types gebouwen, zoals 
hoge torens. De skyscraper was in ontwikkeling. In Parijs lieten deze 
discussies nog even op zich wachten. Pas na de Eerste Wereldoorlog 
startte in Parijs de discussie over de hoogte van de bebouwing in de 
stad. Tegenstanders beargumenteerden dat hoogbouw de traditionele 
stad zou ruïneren, waar voorstanders geen probleem zagen zolang de 
bestaande bebouwing niet geschaad zou worden door bijvoorbeeld 
het wegnemen van licht. Architecten kwamen overeen dat voor de 
massale woningbouwprojecten die de stad nodig had een nieuwe stijl 
al deze projecten aan elkaar kon linken en dat tegelijkertijd sociale 
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Il faut tuer  la 
“rue-corridor”   

(Le Corbusier, 1930)

hygiëne geïntegreerd kon worden. Deze nieuwe stijl was nog niet zo 
uniform als deze later zou worden, veel moderne ontwerpen waren 
eclectisch of expressionistisch. In 1916 klaagde Antoine de Badot, 
een gerespecteerde aanhanger van de Violett-le-Duc periode, al dat 
de nieuwe appartementsgebouwen door massaproductie Parijs een 
monotoon beeld zou geven.
 Le Corbusier had een belangrijke invloed op de moderne 
beweging in Parijs en Frankrijk. Doordat de discussie over moderne 
architectuur langzaam op gang kwam in Parijs, werd Le Corbusier’s 
werk rond 1920 nog weinig gerespecteerd. Tot die tijd was er enkel 
de enveloppe générale die een limiet gaf aan het maximaal te bouwen 
oppervlak op percelen, om het dichtslippen van de binnenhoven te 
voorkomen. De regel werkte met een percentage en daardoor kan deze 
wellicht meer naar de moderne beweging geschoven worden dan naar 
de traditionele Franse bouwstijl. De Tweede Wereldoorlog vertraagde 
een modernere regelgeving in Parijs en daarom bleven architecten in 
Parijs voornamelijk bouwen in de traditionele Beaux-Art stijl. 

     PARIjS NA WOII

Na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog was de behoefte voor 
nationale modernisatie en vernieuwing duidelijk aanwezig in Frankrijk. 
Rond 1950 begon de economie langzaam te groeien en later in 1960 ging 
Frankrijk langzaam naar één van de latere fases van de industrialisatie. 
Voor de oorlog waren grote hoogtes van bebouwing niet toegelaten in 
de stad. Ondanks dat de stad niet veel woningen had verloren in de 
oorlog was er door de groeiende industrie aan de rand van de stad veel 
behoefte aan goedkope woningen. 
 Architecten en planners realiseerden zich dat Parijs oplossingen 
nodig had voor de problemen van een serieus ondergekapitaliseerd 
Parijs als het gaat om modernistische termen. Naast architecten speelde 
president De Gaulle een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Hij 
besefte zich dat Parijs alle arbeiders en de industrie moest faciliteren 
om een stad van internationale allure te blijven. Onder De Gaulle’s visie 
ontwikkelde Paul Delouvrier een plan met New Towns aan de randen. 
Een radicaal naar buiten gerichte groei vond plaats samen met nieuwe 
architectuur. Een metronetwerk moest deze nieuwe plekken met 
elkaar verbinden. Franse architecten begonnen met het kijken naar het 
moderne architectuurbeleid van het buitenland. Parijs werd rond de 
jaren 50 democratischer met als resultaat een modernistische revolutie 
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die Parijs niet heeft gekend sinds de Renaissance. Le Corbusier had al 
lang ervaring met moderne architectuur en zijn kennis werd voor het 
eerst gebruikt. Het City of Towers concept werd geïntroduceerd, waarbij 
grote hoogtes gepermitteerd werden door de grote ruimtes tussen de 
gebouwen. 
      

     C IAM

Buiten Frankrijk kwamen meer en meer moderne bewegingen op. Ook 
de CIAM, Congrès International d’Architecture Moderne, was al opgericht 
in 1928. De CIAM was een reeks van internationale congressen op 
het gebied van moderne architectuur en urbanisme gehouden op 
verschillende plaatsen tussen 1928 en 1959. Belangrijke architecten 
waren Aalto, Van Eesteren, Bakema en ook de Franse architect Le 
Corbusier. 
 De eerste CIAM bijeenkomst in Zwitserland ging over 
Architecture as social art. De CIAM leden ontwikkelde nieuwe 
benaderingen voor de toenemende vraag voor nieuwe huizen. In veel 
grote steden werden New Towns ontwikkeld aan de randen van de stad 
aan de hand van deze benaderingen. Le Corbusier’s Athens Charter 
van 1943 is gebaseerd op ideeën van Ville Radieuse en de vierde CIAM 
meeting in 1933 waarbij 33 steden werden bestudeerd op de punten 
wonen, werken, recreatie  en circulatie. Le Corbusier komt met de 
uitspraak “Il faut tuer la ‘rue-corridor’“(Le Corbusier, 1930) waarmee 
hij bedoelt dat de straat verbannen moet worden en steden niet langer 
een netwerk van straten moeten zijn, maar een aaneenschakeling van 
functies die zorgvuldig gescheiden zijn van elkaar. 
 Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een groeiende splitsing 
tussen de leden van de CIAM. Vraag was of er doorgezet moest 
worden in de bestaande lijn van voor de oorlog of dat er meer naar 
een nieuwe richting gezocht moest worden. De CIAM ging zich meer 
focussen op de aanpak van verschillende schaalniveaus en minder op 
stedenbouwkundige ontwikkelingen. De CIAM VI in 1947 in Bridgewater, 
England, had één focuspunt: “the creation of a physical environment that 
will satisfy man’s emotional and material needs and stimulate his spiritual 
growth.” (CIAM 6, 1947) Ondanks dat emoties en spirituele groei werd 
gezien als belangrijk, zocht de CIAM een systematische aanpak voor de 
implementatie van functionele en esthetische aspecten in de ontworpen 
samenleving. Met behulp van een grid met de vijf functies, 1. Wonen, 
2. Werken, 3. Cultivatie van lichaam en geest, 4. Circulatie, 5. Diversen, 

werd architectuur benaderd. 
 In de laatste fase van de CIAM kregen Alison en Peter Smithson 
meer invloed die de functionele categorieën van het grid aan de kaak 
stelden. Zij schreven: “Man may readily identify himself with his own 
hearth, but not easily with the town within which it is placed. Belonging is 
a basic emotional need – its associations are of the simplest order. From 
‘belonging’ – identity – comes the enriching sense of neighbourliness. The 
short narrow street of the slum succeeds where spacious redevelopment 
frequently fails.” (Peter en Alison Smithson, 1953) Hiermee reageerden 
ze op het simplistische model van Le Corbusier en pleitten voor een 
complexer patroon dat meer reageert op de behoefte aan identiteit. 
 Het thema voor de achtste CIAM meeting in 1951 in 
Hoddesdon was the Core of the City. De term Core is hier bedoeld als 
zowel fysieke als psychische eenheid, het moet een fysieke locatie zijn 
waar mensen kunnen samenkomen en een centrum dat identiteit aan 
een gemeenschap geeft. Deze erkenning van het belang van de context 
was een belangrijke stap voor de CIAM om de functionele aanpak los te 
laten, maar faalde in de aanpak van het probleem van de schaal. 

      ITAlIE XI I I

De omkeer van Parijs om het modernisme te laten meedoen in de 
architectuur van de stad kwam in de jaren 60, toen steeds meer private 
ontwikkelingen op het gebied van wonen binnen het stadscentrum 
gerealiseerd werden. Het lijkt erop dat de overheid lang deze 
ontwikkelingen heeft tegengehouden en dat private ontwikkelaars en 
bouwbedrijven wel klaar waren voor een nieuwe aanpak. Met de bouw 
van de eerste toren La Defense was de periode van hoogbouw geopend. 
Een grote stadsontwikkeling was operatie Italie XIII in het 13e 
arrondissement met een complete transformatie van het zuiden van 
Parijs, zie afbeelding 7 voor een maquette gezien vanaf Place d’Italie. 
De ontwikkeling startte in de jaren 60 waarna vanaf 1970 35 torens zijn 
gebouwd, waaronder ook het ensemble Les Olympiades. Stadsplanners 
zagen het 13e arrondissement als een wijk met ongezonde eilanden, 
waardoor renovatie dringend nodig was. De architecten Raymond 
Lopez en Michael Holley reorganiseerden het hele district met behulp 
van het Athens Charter van Le Corbusier uit 1943. 
 Opmerkelijk is het gebruik van de ideeën van het Athens 
Charter dat al tot stand kwam in een van de eerste CIAM meetings, 
terwijl de latere CIAM meetings meer over de kern van een stad 
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Afb.  7 Maquette van plan I ta l ie  XI I I

gingen. De architectonische theorieën over het goed functioneren van 
een stad waren verder ontwikkeld dan die waardoor de architecten 
van Les Olympiades, Holley en Lopez zich hebben laten inspireren. De 
architecten van Les Olympiades hebben sterk de ideeën van de verticale 
stad naar voren laten komen. Een sterke politieke macht heeft dan ook 
veel invloed gehad in het daadwerkelijk uitvoeren van Italie XIII samen.
President De Gaulle heeft zich dan ook veel bezig gehouden met het 
ontwikkelen van moderne architectuur. Samen met de nieuwe expertise 
van ingenieurs in de constructie-industrie waren de bouwers na de 
Tweede Wereldoorlog helemaal klaar voor grote nieuwe uitdagingen, 
een ontwikkeling die voor Parijs ongekend was sinds de ingrepen van 
Haussmann. In het PUD (Le Plan d’Urbanisme Directeur), geschreven 
in 1959 en gepubliceerd in 1961, werd het volgende over de nieuwe 
ontwikkelingen geschreven: “La trame urbaine n’est plus définie par 
les rues, mais par l’ordonnance des constructions, elles-mêmes guidées 

Afb.  8 foto’s  bouwproces Les Olympiades 
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par des considérations fonctionnelles” (PUD 1961). Dit betekent dat het 
stedelijk weefsel niet langer gedomineerd wordt door straten, maar 
door orde van gebouwen die geleiden door functionele bewegingen. 
 Naast de technieken van het bouwen droegen ook de 
vernieuwde technieken van het verbeelden van ontwerpen een 
belangrijke rol bij de succesfactor van Italie XIII. De overheid liet 
ontwikkelaars voor het eerst toe om huizen te verkopen zonder dat er 
ook maar iets gebouwd was. Door beelden van de ontwerpen in kranten 
te publiceren konden ze mensen overtuigen van de perfecte nieuwe 
manier van leven. Een advertentie van deze manier van verbeelden is te 
zien in afbeelding 9. 

 Het originele plan van Italie XIII was om in het arrondissement 
drie eilanden, waar les Olympidas er een van is, met elkaar te verbinden 
door bruggen, waaronder het gemotoriseerd verkeer vrij spel heeft. 
De eilanden zijn grotendeels gebouwd, echter de verbindingen tussen 
de eilanden zijn er nooit gekomen. Naast deze ensembles zijn een 
aantal separate torens gebouwd zoals Antoine & Cleopatra, Super Italie 
en Chambord. Om dit voor elkaar te krijgen zijn bestaande huizen 
zonder pardon gesloopt om 19.000 nieuwe woningen in de vorm van 
appartementen te bouwen. Een rigoreuze aanpak, vergelijkbaar lijkend 
met de rigoureuze aanpak van Hausmann.  

Afb.  9 Publ icat ies voor  het  per fecte leven in Les Olympiades 
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Rue de Tolbiac

Rue Regnault

          lES OlYMPIADES

Het ensemble les Olympiades bestaat uit drie flats van 16 bouwlagen 
en acht torens van ongeveer 35 bouwlagen. Alle gebouwen hebben 
onder het plateau nog twee of drie bouwlagen. In afbeelding 10 op de 
vorige pagina is een situatietekening te vinden en in afbeelding 11 de 
gebouwen met bijbehorende informatie. 
 Twee torens werden ontwikkeld door een sociale 
woningbouworganisatie, al de andere gebouwen werden ontwikkeld 
door private ontwikkelaars en investeerders. Deze verschillen van 
opdrachtgever zijn aan de buitenkant waar te nemen door de gevel, 
zoals later duidelijk zal worden. Tegenwoordig worden veel gebouwen 
beheerd en onderhouden door sociale woningbouworganisaties. In 
totaal zijn de torens goed voor ongeveer 3500 appartementen. De torens 
zijn 100 meter hoog en de flats bereiken een hoogte van ruim 60 meter. 
Alle torens zijn genoemd naar een Olympische stad en het ensemble 
met de naam Les Olympiades eert de gehele Olympische spelen. 
 Naast de torens en flats boven de grond, bevindt er zich nog 
een totaal andere wereld onder de grond. Op sommige plekken is 
het opgetilde maaiveld niet direct zichtbaar en gaat de plint van het 
opgetilde dek mee in het geheel van de omliggende straat. Wanneer 
het verhoogde maaiveld van Les Olympiades betreden wordt, zal niet 
direct gerealiseerd worden wat er onder het dek plaatsvindt. Een 
parkeergarage klinkt als een goede aanname, en die bevindt zich ook 
direct onder het plateau, samen met wegen die Avenue d’Ivry met Rue 
de Tolbiac en Rue Baudricourt verbinden. Vanuit deze parkeerlaag is het 
lastig om als bezoeker naar het plateau te gaan, enkel bewoners kunnen 
direct naar de torens. 
 Zonder er kennis van te hebben, zou er niet verrwacht 
kunnen worden dat er onder deze laag nog twee lagen gelegen zijn. Tot 
1992 is hier op 14 meter onder straatniveau het goederenstation Les 
Gobelins in gebruik geweest. Jerome Courmet, burgemeester van het 
13e arrondissement zegt hierover: “Pour decouvrir ses secrets, il faut 
visiter la gare des Gobelins  situee, comme son nom ne l’indique pas, dans 
le ventre de ce quartier, dans laquelle d’immenses entrepots se deploient 
comme des cathedrales de beton.” (Jerome Coumet, 2013) 
 Hiermee wil hij zeggen dat om de geheimen van Les Olympiades 
te ontdekken een bezoek aan het station Les Gobelins nodig is, gelegen, 
zoals de naam al doet vermoeden, in de buik van deze wijk, waarin 
reusachtige magazijnen verspreid liggen als kathedralen van beton. De 
plattegronden in afbeelding 12 laten de verschillende lagen zien. 
 Wanneer de ondergrondse wereld vanaf Rue Regnault betreden 
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wordt, zijn de oude sporen voor de goederentreinen nog zichtbaar. Aan 
beide zijden van deze sporen bevinden zich grote magazijnen die tussen 
de funderingen van de flats en torens doorlopen. Op twee plekken is 
er de mogelijkheid met een auto of zelfs vrachtwaren naar beneden 
te gaan. Beneden aangekomen, zijn het vooral betonnen wanden met 
metalen deuren die het beeld domineren. In het centrum is er een wat 
meer open ruimte met kolommen waar voertuigen geparkeerd kunnen 
worden. Geen natuurlijk licht betreedt deze onderste laag en enkel TL-
verlichting met betonnen vloeren, wanden en plafonds zijn waar te 
nemen. 

     ROUTING 

Zoals eerder duidelijk werd, was het oorspronkelijk idee van het plateau 
van het ontwerp van Les Olympiades om de twee andere complexen 
met loopbruggen te verbinden op het niveau van het plateau. De laag 
eronder zou de laag zijn waar voertuigen zonder problemen door de stad 
konden manoeuvreren. Één voorbeeld van verschillende stadsdelen die 
op een hoger niveau met elkaar verbonden zijn, is in het centrum van de 
gemeente Bobigny in het noord-oosten van Parijs te vinden. Deze route 
gaat over drukke straten en bovenlangs het busstation om vervolgens bij 
een winkelcentrum en stadhuisplein uit te komen. Bij Les Olympiades is 
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Afb.  12 Plattegronden huidige ensemble               

het plateau vele malen groter en gaan mensen voornamelijk van noord 
naar zuid of van west naar oost. Het plateau wordt, los van toegangen 
naar de appartementen, enkel gebruikt als oversteekplaats naar de 
supermarkt of naar de markt die aan de rand gelegen is.
 Na het grote stadsvernieuwingsproject Italie XIII en de 
terugkeer naar een meer traditioneler concept van de stad, is er een 
ander groot stadsvernieuwingsproject opgezet, het Paris Rive Gauche 
project. Dit project is 100 meter ten oosten van les Olympiades gelegen, 
aan de rand van de Seine. Dit project vormt een geografische eenheid dat 
professionals,kantoren en educatie faciliteert, waaronder de Francois 
Mitterand Bibliothèque nationale de France. Mensen wonend in Les 
Olympiades en in de zuidelijker gelegen torens, bezoeken dit gebied of 
nemen de metro die vanuit het noorden van Les Olympiades vertrekt op 
de kruising van Rue de Tolbiac en Rue Nationale. Hierbij moeten ze altijd 
langs, door of over het plateau. Langs het plateau is niet de kortste weg, 
erdoor betekent tussen de auto’s lopen door de tunnels onder de torens 
en erover betekent of traplopen of met de roltrap door het gangenstelsel 
van het winkelcentrum Oslo.  Uit een snelle observatie leek het dat de 
meeste mensen langs het plateau de omweg nemen en dit verklaart 
misschien ook waarom het plateau niet drukbezocht wordt. 
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Afb.  13 De verschi l lende lagen/funct ies met foto’s  weergegeven

     SCHEIDING VAN fUNCTIES

De scheiding van functies was een belangrijk uitgangspunt tijdens het 
ontwerp in de jaren 70. Circulatie, wonen, werken en cultivering van 
lichaam en geest waren de functies die als belangrijk werden gezien. 
Werken vond plaats in de plintlaag op het plateau. Traveler uit het 
Frans werd gebruikt om de lagen van het goederenstation en de laag 
van parkeren aan te geven, die als circulatie gezien kunnen worden. 
Het wonen vindt plaats in de torens, wat al van een afstand gezien 
zou kunnen worden door de enorme hoogte. Op het plateau was een 
stadium met sportfaciliteiten en een winkelcentrum die gezien kunnen 
worden als cultivering van het lichaam en geest. Al deze functies 
zijn voornamelijk gescheiden in verticale richting. De transport- en 
circulatielagen zijn vanaf het plateau amper waar te nemen. Ondanks 
deze verticale scheiding zijn de functies op het plateau eveneens van 

Afb.  14 Dwars-  en langsdoorsnede ensemble
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elkaar gescheiden. Het winkelcentrum in het zuiden, het sportcentrum 
en de supermarkt in het westen. Tussen de flats in het noorden 
bevinden zich kleine paviljoentjes met horeca en een bakker. Tussen al 
deze functies op het plateau is verder een grote leegte waar mensen 
enkel van de ene bestemming naar de andere bestemming gaan. Weinig 
mensen stoppen en verblijven op plekken op het plateau. 
     

     (ZON)lICHT

De gebouwen zijn ontworpen met het idee om meer licht te krijgen 
in elke woning. Door dit voornemen heeft de Franse overheid de 
ontwikkelaars en architect toegelaten de torens zo hoog te bouwen. Alle 
torens en flats zijn georiënteerd van noord-noord-west naar de zuid-
zuid-oost richting. Dit betekent dat alle appartementen of ochtend-
middagzon krijgen of middag-avondzon. Tussen de flats Grenoble en 
Rome is de tijd dat de zon direct invalt schaars, enkel de middagzon zal 
hier aanwezig zijn. 
 Een lege plek in het midden van het plateau, direct voor toren 
Anvers. Dit gedeelte van het plateau verschaft de toegang tot toren 
Anvers en verbindt het gedeelte van de paviljoens in het noorden met 
het winkelcentrum dat zich in het zuiden bevindt. In afbeelding 15 is 
een zonnestudie te zien in maquettevorm. 

     STRAMIEN

Les Olympiades is ontworpen met een enorme hoeveelheid aan 
repetities. Elke woning, vloer en geveldeel is hetzelfde geproduceerd. 
Michel Holley heeft dan ook een mathematische inslag gebruikt bij het 
ontwerpen van het ensemble. De paviljoens op het dek lijken beïnvloed 
te zijn door de Chinese cultuur, echter heeft Holley met het ontwerp een 
parabolische hyperbool gebruikt als uitgangspunt voor de vorm. 
 De basis van de herhalingen is een stramien (zie afbeelding 
16) dat over het gehele ensemble is gebruikt. Het stramien en de 
geordendheid in Les Olympiades is extreem doorgevoerd en elke afstand 
is te linken aan een veelvoud van 5400mm voor de flats en 6300mm 
voor de torens. Rijen kolommen op deze afstanden gaan van zuid naar 
noord zonder onderbreking. 
 Het stramien van oost naar west is minder strikt, dit mede 
door het plateau in het midden dat minder ondersteuning nodig heeft 
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      DE GEVElS

Zoals net duidelijk werd, is het gehele ensemble gebouwd door de 
herhaling van elementen. Deze herhaling is duidelijk zichtbaar in 
de gevels van de verschillende gebouwen. Drie typen gevels kunnen 
onderscheiden worden, de flats en twee verschillende soorten torens, 
te zien in afbeelding 17. De torens Anvers en Londres in het midden 
van het plateau zijn anders dan de torens aan de rand van het plateau. 
De eerste torens zijn gebouwd voor de sociale woningbouw, terwijl 
de torens aan de rand zijn gebouwd door private investeerders. De 
sociale woningbouw torens laten een extreme verticaliteit zien door de 
elementen die op elkaar gestapeld zijn en een belijning vormen in de 
gevel. 

en de grotere overspanningen die hieronder gewenst waren vanwege 
de treinsporen. De afstand tussen een rij kolommen is 16500mm 
en dichter bij de torens wordt deze afstand 11000mm. Door de 
verspringing van de torens ten opzichte van de flats, lijkt het dan alsof 
de stramienlijnen en kolommen willekeurig na elkaar komen. Echter, 
door een opeenvolging van drie stramienen van 11000mm en twee van 
16500 komen de afstanden overeen en vallen de lijnen weer samen. Zo 
zijn er ongetwijfeld nog meer mathematische onderleggers gebruikt 
door Holley die niet allemaal direct zichtbaar zijn. 

Afb.  16 Het  stramien 

 De flats bezitten meer diversiteit dan de torens laten zien. Door 
de afwisseling van verschillende elementen over twee verdiepingen in 
plaats van één, ontstaat er een meer divers beeld. Doordat er banden 
gebruikt zijn, hebben de flats een sterker horizontaal accent. 
 De torens aan de rand van het plateau laten een verticale 
herhaling zien van horizontaal georiënteerde elementen. De 
raamkozijnen zijn omkaderd door een betonnen element met diagonalen 
naar de hoeken. Van een afstand lijken het gestapelde elementen in 
horizontale en verticale richting. Van dichtbij vallen de diagonalen meer 
op en krijgt de gevel meer diepte. 

Afb.  17 Aanzichten torens en f lats
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LeS OLY mPIAD eS IN  F ILmS 

Het maken van een film door een regisseur is het 
creëren van beelden en vooral sferen die hij over wil 
brengen tussen bepaalde personages of met enkel 
alleen objecten. De manier van filmen en de soort 
muziek geven deze scènes vaak nog een extra effect. 
Zo zijn vooral in de ondergrondse niveaus in Les 
Olympiades, maar ook op het plateau al meerdere 
malen scènes voor films opgenomen. Voor deze scènes 
is gebruik gemaakt van de clichébeelden die voor het 
gebied al snel voor de hand liggen; de ondergrondse 
wereld die prima geschikt is voor moorden en de 
Chinese cultuur bovenop het plateau die de touwtjes 
in handen heeft. 

De film Paris, je t’aime uit 2007 bestaat uit 18 korte 
films opgenomen in verschillende delen van Parijs. 
Een van de scènes is opgenomen op het plateau 
van Les Olympiades, waarbij de Aziatische cultuur 
benadrukt wordt. In de film komt een zakenman 
in een kapsalon met Aziatische meiden binnen en 
waar hij eerst aangevallen wordt, lijkt hij later de 
toekomstige bruidegom van één van de Chinese 
meiden. Het Aziatische karakter is sterk benadrukt 
met de ‘Chinese’ paviljoenen duidelijk in beeld. 

In de film Holy Motors van Leos Carax uit 2012 is 
een scène opgenomen in de lagen van het oude 
goederenstation. De film gaat over Mr Oscar die 
in een limousine door Parijs rijdt en verschillende 
afspraken heeft, waarin hij zich telkens transformeert 
in een andere gedaante. Tussen de pallets rijst in de 
ondergrondse lagen van Les Gobelins steekt Mr Oscar 
een man neer en maakt van hem een dubbelganger 
van zichzelf om vervolgens zelf neergestoken te 
worden. Kortom, de lagen onder het plateau worden 
neergezet als ongure plek waar huurmoordenaars vrij 
spel hebben. 

Beide scènes in de verschillende films kwamen vaag 
over. Hoe de verhoudingen tussen de personages 
liggen is niet helemaal duidelijk en deze veranderen 
gedurende de scènes. In beide films is het duidelijk 
dat de karakters van de bestaande plekken, zowel op 
als onder het plateau, flink aangedikt worden en een 
belangrijke rol spelen in de beleving. 

Afb l inker  pagina:   beelden f i lm Paris ,  je  t ’a ime 
Afb.  rechter  pagina:  beelden f i lm Holy Motors
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     lES OlYMPIADES NA CONSTRUCTIE 

Les Olympiades laatste torens zijn afgebouwd in 1974. Echter waren er 
nog twee torens meer gepland aan de zuid-oostzijde van het ensemble, 
waar nu een gat in het plateau voor een afgrond van 14 meter zorgt. 
Deze torens zijn er nooit gekomen, doordat er geen eigendom van deze 
grond verkregen kon worden.  
 In de jaren 80 ontwikkelden zich weer nieuwe problemen. De 
terugval van de industrie samen met een slechte leefomgeving in een 
ensemble met een ongekende schaal, kwam de omgeving in verval en 
kreeg het een slechte naam. 
 In 2005 zag de gemeente van Parijs in dat er kansen lagen 
voor het gebied in het 13e arrondissement, doordat het dicht gelegen 
is bij het centrum en een hoge capaciteit aan wonen heeft. Het oude 
goederenstation dat al sinds de jaren 90 niet meer in gebruik was, 
werd een logistiek centrum voor de Aziatische groothandel. Vijftig 
handelaren huren het opslagterrein van 30.000m2 en verhandelen 
er droge, bevroren en verse exotische producten. Er werken 150-200 
mensen onder de grond en dagelijks wordt er een ton aan goederen 
verhandeld. Metrolijn 14, die het gebied logistiek eenvoudig met het 
centrum verbindt, werd geopend in 2007, waardoor het gebied nog 
aantrekkelijker is geworden als woongebied. In 2009 is er een totaal 
nieuw sportcentrum met crèche geopend op de plek waar voorheen 
het stadium gelegen was en in 2011 kwam hier nog een school bij aan 
de oostzijde van het plateau. In de eerste helft van 2014 werd er nog 
een speeltuin aangelegd en zijn de stijgpunten aan de randen van het 
plateau gerenoveerd. 

     BIjlMERMEER, AMSTERDAM

Les Olympiades lijkt al ontworpen te zijn met ideeën die in die tijd al 
enigszins achterhaald waren. Behalve Les Olympiades zijn er in andere 
landen ook gebouwd volgens de Functionele Stad ideeën. De Bijlmermeer  
in Nederland is hier een goed voorbeeld van en rond dezelfde tijd 
gebouwd. Waar Les Olympiades nooit veel rigoureuze aanpassingen 
heeft gekend, zijn er in de Bijlmermeer veel gebouwen gesloopt.     
 De Bijlmermeer heeft voor veel sociale problemen gezorgd 
in de jaren 80. Het gebied waarover de honingraadstructuur flats zijn 
gelegen is vele malen groter dan in Parijs geprobeerd werd torens te 

passen in de bestaande structuur waardoor de open ruimte hier nog 
groter is. Door alle problemen in de Bijlmermeer zijn er veel flats 
gesloopt. Net als Les Olympiades niet de architectuurtaal en atmosfeer 
van Parijs uit, doet de Bijlmer dat evenmin voor Amsterdam. De open 
ruimte in de Bijlmer kan gevuld worden met het gehele stadscentrum 
van Amsterdam. Les Olympiades vertegenwoordigd de Chinese cultuur 
in Parijs, de Bijlmer is ook een gebied waar veel culturen samenkwamen. 
Zeker in de jaren 70 was dit nog opmerkelijk: “The shops sell products 
foreign to the Dutch, and at the market you can find vegetables, fruits and 
fish from all over the world. Many Dutch agreed that the Bijlmer was the 
first and only Dutch ghetto, the worst reputation a neighborhood can earn 
in Holland” (Sterk en Zahirovic, 2007). 

Afb.  18 luchtfoto Bi j lmermeer

 Rem Koolhaas heeft in 1986, net 10 jaar na de bouw al een 
vernieuwingsvoorstel gedaan voor de wijk. In de studie wordt het 
volgende opgemerkt: “the spectre of urban activities produced by the 
actual Bijlmermeer is too poor. It doesn’t match the potential of our culture 
of congestion and is anachronistic in view of modern urban pluralism.“ 
(OMA, 1986). In het herbestemmingsplan van OMA wordt gebruik 
gemaakt van een rechte as waaraan belangrijke functies worden gelegd 
en worden de verkeerslagen die eerder verticaal gescheiden waren bij 
elkaar gebracht. Veel flats in de Bijlmermeer zijn gesloopt en maken 
plaats voor lagere bebouwing in duidelijke weefsels. 
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 Beide gebieden zijn gebouwd volgens de CIAM gedachte voor 
een perfect leven voor de moderne mens, snel werd er geconstateerd 
dat er op sociaal gebied problemen waren en vervolgens is er een 
aantal jaar weinig veranderd en zeker geen herontwikkeling gepland. 
Waar veel locaties in de stad van Parijs veranderd zijn, zeker gebouwen 
gelinkt aan het metrosysteem, met de behoefte van de mens, zijn veel 
gebieden gebouwd volgens CIAM gedachte amper aangeraakt door 
ontwikkelaars. In de Bijlmer is er enkel gereageerd door sloop en 
herbouw van kleinere woonwijken. 

      BARBICAN, lONDEN 

Waar de Bijlmermeer een rampscenario leek te zijn voor het 
functionalistische bouwen is de Barbican in Londen een voorbeeld van 
een ensemble wat nog in orginele staat tegen het centrum van Londen 
staat en opnieuw aantrekkelijk is geworden. Dit complex is ontworpen 
door architectenbureau Chamberlin, Powell and Bon die zich hebben 
laten inspireren door de ideeën van Le Corbusier en met name Unité 
d’Habitation uit 1952. Hoge torens aan de rand van een plateau in 
een ruwe betonlook omsluiten de open ruimte in het midden waar de 
voetgangers gescheiden zijn van de voertuigen. De architecten wilden 
een stedelijk gebied creëren met café, school, bibliotheek, kerk en 

Afb.  19 Maquette Barbican londen 

verschillende winkels. Het Barbican complex bestaat nog ongeveer uit 
dezelfde vorm als toen het gebouwd. In tegenstelling tot Les Olympiades 
is dit momenteel een levendig gebied. De ontwerpers hebben nieuwere 
theorieën uit het CIAM tijdperk gebruikt dan Holley en Lopez deden 
voor Les Olympiades. Al kan dit niet de enige reden zijn voor het verschil 
in functioneren. Een verschil in verschijningsvorm is dat de publieke 
functies meer gecentreerd zijn en dat het Barbican Centre, ook in het 
midden gelegen, een van Europa’s grootste conferentie centra is. De 
gebouwen omsluiten het binnenste gebied en scheiden het van de 
omliggende straten, dit zorgt voor een focus die meer ligt naar het 
midden, de ruimte vloeit minder weg. Samen met de goede ligging 
ten opzichte van het centrum van Londen en werkdistricten is het een 
ideale plek om te wonen en werken. Waarschijnlijk heeft de overheid 
in Londen een meer gefocuste branding toegepast en meer aandacht 
geschonken aan het complex. Kortom, zoveel factoren die van invloed 
zijn geweest hoe het complex ontwikkeld en gevormd is en dat nog 
steeds doet. 

     NA DE CIAM 

De basisprincipes van de CIAM zijn gebruikt om Les Olympiades te 
ontwerpen. Ondanks dat het gebied niet helemaal functioneert door 
deze principes, past de gemeente enkel renovaties of hergebruik toe 
waarbij minimale veranderingen toegepast worden. Dit terwijl de 
ideeën over het functioneren van een stad en een wijk veel verder 
ontwikkeld zijn dan de principes van het Athens Charter. 
 Team X, voormalige leden van de CIAM, benadrukte al de 
menselijke schaal die gebouwen en straten en de transitieruimte tussen 
openbaar en privé. De openbare ruimte werd herontdekt als zijnde een 
plaats om te lopen, ontmoeten en bijeen te komen. Mensen ontmoeten 
elkaar weer op de straat om bijvoorbeeld naar een theater te gaan. 
 In 1951 zegt Aldo van Eyck het volgende: “Whatever space 
and time mean, place and occasion mean more” (van Eyck, 1959). Hij 
benadrukt hiermee dat het gevoel voor plaats verloren is gegaan in het 
functionalistische denken. Louis Kahn sluit zich hierbij aan en benadrukt 
dat de ontmoeting centraal staat voor hem en de oorsprong van een 
stad is. Kahn schrijft hierover het volgende: “The street: If you think of 
the street as a meeting place, if you think of a street as being really a 
community that just doesn’t have a roof. And if you think of a meeting hall, 
it is just a street with a roof on it. And the wall of this meeting place called 
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the community room, the Streets, are just the fronts of the houses, and the 
streets were dedicated by the houses to the city for their use. Today those 
streets are disinterested movements not at all belonging to the houses 
that front them. So you have no streets. You have roads, but you have no 
streets. To bring back the streets: to make redefined movement and place 
movement in an order of movement where the Street takes its rightful 
position as belonging to the community of communication” (Kahn, 1969). 
De straten zijn anoniem geworden met eentonige communicatie, ook in 
Les Olympiades terug te vinden. In de straten van het modernisme is een 
enorme vrijheid van ruimte waar communicatie lastig wordt op grote 
afstanden. De reden dat Les Olympiades is gebouwd als verhoogd plateau 
is dat de auto voor meer mensen toegankelijk werd. De stromen auto’s 
zouden gescheiden van voetgangers door de stad moeten gaan. Bij het 
terugbrengen van de straat zoals Kahn aangeeft, is een zekere hiërarchie 
gewenst. Zeker in een stad die al hiërarchie in het stratenpatroon heeft, 
die nog sterker werd door de ingrepen van Hausmann in de tweede 
helft van de 19e eeuw, al was dit uit tactisch oogpunt voor het leger. Uit 
dit patroon is het duidelijk dat straten aan elkaar verbonden zijn door 
pleinen die een samenhangend netwerk vormen, waarin het makkelijk 
is de oriëntatie te vinden door structurerende elementen zoals de Arc 
de Triomphe, de Eifeltoren en de Notre Dame en Sacré Coeur. Later is 
hier nog een structurerend element aan toegevoegd, de snelwegen in de 
vorm van de periferie om het centrum van de stad. 
 Direct na de CIAM kwam team X en aanhangers van het 

Afb.  20 Hierarchie in  stratennetwerp Par i js

structuralisme als een soort tegenhanger tegen alle grote complexen in 
functionalistische stijl. Er kwam meer aandacht voor steden en staten 
op schaal van de mens. Jan Gehl bespreekt in zijn boek Life Between 
Buildings verhoudingen van aangename straten, de overgang tussen 
privé en openbaar, en nog veel meer kernmerken van een ‘aangenaam 
ervaren’ straat. Dit boek schreef hij in 1987. Een recent boek wat te 
maken heeft met de beleving van straten en de plint in een straat is City 
at Eye Level, een bundeling van verschillende essays van deskundigen op 
het gebied van winkelstraten en de laatste ontwikkelingen hierin. Deze 
bundel samen met Life Between Buildings (afbeelding 21) gaan verder 
waar het modernisme is gestopt en kunnen een bijdragen leveren in de 
te maken keuzes voor veranderingen in modernistische ensembles als 
Les Olympiades.  

Afb.  21 Covers boeken 



BIeNALL e 
ARCHIteCtURe 

VeNeZIA

     GRAND 
ENSEMBLES:      
    HEALING 
HETEROTOPIAS 
        OR PLACES OF 
SECLUSION  ?

FRANC e
PAVILLION

     MODERNITY:      
            PROMISE 

OR 
        MENACE ?

Het thema van de Architectuur Biënnale in Venetië 
was dit jaar Absorbing Modernity: 1914-2014. 
Tijdens een bezoek aan de biënnale bevestigde 
het Franse paviljoen kwam ik veel dingen tegen 
die eerder uit literatuur bleek. Een bevestiging 
van feiten en tegelijkertijd veel vragen die bij de 
Franse architecten of overheid ook naar voren 
komen. Welke houding wordt er aangenomen 
tegenover het modernisme en de enorme 
complexen en productie die in Frankrijk tot stand 
is gekomen, zeker in de new towns? Volgens het 
ministère de la culture et de la communication: “As 
on many other national scene, modern forms and 
structures have addressed the programs of social 
reform, materializing great hopes. But many of the 
expectations raised by remarkable experiments and 
flamboyant discourses have remained unmet.’”

Een tentoonstelling over de uitbreiding van new 
towns and grote nieuwbouwprojecten in Parijs in 
het zeer boeiende, water en voetgangers eiland 
Venetië. Een mooie tegenstelling, net zoals het 
dragende thema in het Franse paviljoen. De vragen 
die gesteld worden:

Modernity: promise or menace? 
Heavy prefabrication: economies of scale or 
monotony? 
Jean Pouvé: Constructive imagination or utopia? 
Grand ensembles: healing heterotopias or places of 
seclusion? 

Met deze tegenstellingen wordt er als het ware 
gereflecteerd op wat er gebouwd is tijdens het 
modernistische tijdperk in Frankrijk. De termen 
utopia en heterotopia komen bekend voor van de 
ruimtelijke concepten uit M3.
De vragen zijn zo gesteld dat het eerste antwoord 
het beloofde antwoord was dat gerealiseerd zou 
worden, echter bleek vaak het tweede het geval te 
zijn, zo lijkt het in ieder geval bedoeld. 
Bij de vraag over de grand ensembles sluit ik wel 
aan bij places of seclusion, plekken van afzondering. 
Zeker de onderste lagen van Les Olympiades. 
Het was in ieder geval inspirerend om over deze 
plekken na te denken. Wordt het modernisme 
negatief of positief hergewaardeerd enzovoorts. 
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     MARKT > WINKEl > EXPERIENCE ECONOMIE

De industriële revolutie heeft eraan bijgedragen dat de architectonische 
wereld een weg ingeslagen is van functionaliteit en massaproductie. 
Zo heeft ook Napoleon zijn sporen achter gelaten in de plekken 
waar hij geregeerd heeft door zijn structurerende systemen met 
staatsverzorging. Zo heeft het een invloed op de totstandkoming van 
het ander, zoals de rizoomtheorie van Deleuze ook aangeeft waarin alles 
met elkaar in verbinding staat en altijd in beweging is. Logisch dat de 
architectuur dan ook een taal van de economie weerspiegelt. Vroeger 
was de markt in de open lucht de plek voor ontmoetingen, later door 
de industriële en consumptiemaatschappij kwamen hier grote winkels 
voor in de plaats. Momenteel heeft de sociale media de overhand en 
is digitaal ontmoeten via bijvoorbeeld Skype een mogelijkheid, thuis 
werken kan heel eenvoudig. Ondanks deze digitale mogelijkheden heeft 
de mens toch nog behoefte aan echt sociaal contact. Bars ontstaan met 
Wifi en gratis werkplekken om ontmoeten faciliteren. 
 Met de bezoeken aan de verschillende wijken in het M3 
onderzoek is er in iedere wijk wel een plek geweest waar bewoners 
van die plek spullen verhandelen of gebruik maken van de straat om 
hun kunsten te vertonen. Het eigenlijke oude markt principe: in de open 
lucht je waar tentoonstellen. Zeker in Les Olympiades was dit duidelijk 
aanwezig, echter ontbreken de faciliteiten ervoor. Behalve de Aziatische 
markt in Les Olympiades kent Parijs nog velen andere drukbezochte 
markten. Nieuwe vormen van markten ontstaan, bijvoorbeeld met 
biologische, duurzame, of vintage producten, en gaan in op de behoeftes 
van de consument. 

      HET ONTSTAAN VAN EEN MARKTGEBOUW 

Volgens het woordenboek van de Nederlandse taal is de definitie van 
markt als volgt: “plaats van koop en verkoop, bijeenkomst van handelaren; 
openbaar plein in een stad; prijs, lopende prijs (van handelsartikelen); 
fondsen-, effectenprijs; plaats waar de effecten verhandeld worden.” 
Behalve een fysieke plek kent het woord andere betekenissen die in 
de loop der tijd ontwikkeld zijn. Het woord kent al zijn spelling sinds 
1864, maar de betekenis van onder andere effectenprijs zijn er later pas 
gekomen. 
 In de tijd van de Grieken en Romeinen zijn al de eerste vormen 
van winkels te vinden, de markten zijn al voor die tijd ontstaan. Het 

forum en de agora waren de plekken waar mensen bij elkaar kwamen 
en gesprekken hadden, spellen speelden, nieuws hoorden en spullen 
verhandelden. De agora, wat verzamelplaats betekent, was de politieke 
en commerciële ruimte waar ook de uitspraken van de regerende 
koning gehoord konden worden. De agora van Athene bestaat uit een 
open ruimte die omrand wordt door een zuilengangen, ook wel stoa 
genoemd. Over de stoa schrijft Kahn het volgende: “Stoa was made 
most marvelously. It was made like this. No partitions, just columns, just 
protection. Things grew in it. Shops became. People met, meet there. It’s 
shaded. You present a quality, architectural, no purpose.” (Kahn, 1969)
 De markt van Trajanus naast het forum in Rome is in de eerste 
eeuw gebouwd voor het uitwisselen van goederen. Hierin zijn tabernae 
kleinere ruimtes overdekt door een tongewelf in een grote overdekte 
markt in het oude Rome. Boven elke taberna was een opening om 
licht binnen te laten in een houten zolder voor opslag met een wijde 
doorgang. Economische activiteiten en de service-industrie waren hier 
al aanwezig door de verkoop van gekookt voedsel, wijn en brood. De 
markt voorzag het individu van de dagelijkse behoeftes, maar was vaak 
ook het primaire centrum van sociale interactie. 
 In de Middeleeuwen en nog tot in de 19e eeuw kon de publieke 
markt gezien worden als een belangrijke economisch en sociaal 

Afb.  22 Stoa van Attalus in  Athene
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centrum van het urbane leven. De traditionele markttypologie bleef 
relatief vergelijkbaar gedurende 700 jaar. Vanaf 1750 kwamen er steeds 
meer open markten op kruispunten in dorpen en steden en meer dan 
voorheen leidde dit tot toegenomen sociale diversiteit. Naast informele 
ontmoetingen was de markt ook de plek voor openbare aankondigen, 
zoals straffen. Het succes van de traditionele markt is voornamelijk te 
danken aan de bereikbaarheid vanuit alle punten van de stad. 
 Nog steeds behandelen mensen de markthal als een plek die 
onderdeel is van hun sociale leven, net zoals de traditionele markt 
gezien werd. Het verschil is dat de evenementen in de markt nu meer 
levendig, bruisend en flexibel zijn dan voorheen. Een markt zou ook 
kunnen functioneren als een school, kerk of podium, etc. Mogelijkheden 
voor het ontmoeten op straat of bij een lokale markt verhoogt de kans op 
het zien van bekende gezichten, wat bij kan dragen aan de ontwikkeling 
van mensen. 
 Een voorbeeld van een markt waar dagelijkse producten 
gehaald kunnen worden en een dagje uit beleefd kan worden is De Bazaar 
in Beverwijk, ‘Europa’s grootste overdekte markt!’. Deze  markthal is 
opgericht in 1982. Een man kocht loodsen op en verhuurde die in kleine 
delen aan handelaren. Sommige marktlieden staan er al 30 jaar en 
geven hun standplaats door van de kinderen naar de kleinkinderen. Een 
groenten/versstraat en een kruidenplein bevinden zich in een loods die 
gratis toegankelijk is voor bezoekers. Een ander gedeelte met kleding, 
elektronica en luxere producten bevindt zich in een betaald gedeelte, 
waarbij met horeca en entertainment een dagje uit beleefd kan worden. 

Afb.  23 Markt  van Trajanus Rome

     

    NIEUWE OPENBARE RUIMTE 

Het begin van de 21e eeuw laat een veranderende focus zien 
van stadsontwikkelaars in het gebruik van de openbare ruimte. 
Voetgangerspaden en gebieden worden breder gemaakt en de auto 
wordt zoveel mogelijk uit het straatbeeld verbannen naar ondergrondse 
parkeergarages. Het stadscentrum wordt ontworpen als een centrum 
voor ontmoeten, amusement, shoppen en recreatie. Ondanks deze 
verschuiving in het gebruik van de openbare ruimte in de laatste 
decennia zijn er volgens Jouke van der Werf in het boek City at Eye Level 
nog verbeterpunten: “Although the change of the smallscale housing 
developments and the replacing of large-scale buildings, the plinth 
often focused only on housing and living and not on shops, services and 
restaurants. Only a few streets were designed as shopping streets and 
many urban renewals were designed with closed facades.” (Van der Werf, 
2012) 
 Overheden zien nu het belang van de aantrekkingskracht van 
gebieden door middel van festivals en evenementen. Parken en pleinen 

Afb.  24 lakenmarkt  Den Bosch
Nieuwe openbare ruimte

Afb.  25 Schi lder i j  van een stad in de Middeleeuwen
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zijn met meer zorg ontworpen en de interactie tussen de plint en de 
openbare ruimte wordt vaker versterkt. De shop experience wordt 
gebruikt bij het ontwerpen van de plint. Internet en sociale media 
versterken de behoefte aan fysieke plekken om te ontmoeten. Dit uit 
zich in koffiebars en ontmoetingsplaatsen voor professionals. 
 Een voorbeeld van een evenement in de stad is bijvoorbeeld 
de Dutch Design Week. Op verschillende plekken in de stad Eindhoven 
vinden één week per jaar tentoonstellingen plaats in geschikte 
gebouwen en in gebouwen die normaal wat geslotener zijn. Heel Strijp-S 
is ingericht voor dit evenement. De Dutch Design week was eerst vooral 
voor mensen uit de creatieve industrie, echter trekt het evenement nu 
een veel breder publiek aan dan enkel collega ontwerpers. 
 De Dutch Design week is uitgegroeid tot een samenwerking 
tussen gemeente, universiteit en verschillende creatieve bedrijven 
van groot tot klein. Niet alleen voor evenementen zijn er zulke 
samenwerkingsverbanden. Door de crisis van de afgelopen jaren zijn 
veel mensen voor zichzelf begonnen en zijn er kleine bedrijven ontstaan 
die steeds vaker samenwerken of faciliteiten delen. Office-S is hier een 
voorbeeld van, waar startende ondernemers en kleine bedrijfjes een 
flexibele werkplek kunnen huren op Strijp-S in oude gebouwen als 
het Videolab. Een ander initiatief is Sectie C, een werkplaats waar 94 
designers, kunstenaars, fotografen, muzikanten, grafisch ontwerpers 
en andere creatieve bedrijven hun atelier hebben gevestigd. Bij Sectie 
C hebben de ondernemers op hun eigen creatieve wijze een werkplek 
gebouwd in een enorme loods. Eigen invulling en werk geeft meer 
vrijheid en mogelijkheden naar eigen wens. 
 Naast jaarlijkse evenementen zoals de Dutch Design 

Afb.  26 Impressie Dutch Design Week op Str i jp -S

Week, vinden er op Strijp-S ook andere activiteiten plaats zoals de 
maandelijkse “Feel Good Market, een bruisende markt vol Design, Art, 
Fashion, Streekproducten, vintage, sieraden, lifestyle, kids stuff, (bio) Food 
en mooie, originele, eigenzinnige creaties van geïnspireerde ontwerpers, 
ambachtslieden en creatievelingen,meestal aangeboden door de maker 
zelf. Daarnaast zijn er livemuziek, workshops, dans en theater.” De 
bezoekers van deze markt zullen niet hun dagelijkse boodschappen op 
deze markt kopen. Het is een dagje uit, voor het gezin of met vrienden, 
die vooral in het teken van gezelligheid zal staan. 
 Meer en meer initiatieven zijn er op het gebied van het 
terugbrengen van de markt, zoals de stichting De Markt van Morgen. Deze 

Afb.  27 Impressie feel  Good Market

stichting doet onderzoek naar het functioneren van markten en heeft 
als doelhet organiseren, exploiteren, beheren, uitvoeren en continueren 
van warenmarkten in Nederland en alles wat daar rechtstreeks, dan wel 
indirect, verband mee houdt. Dit doen ze bijvoorbeeld door het werven 
van samenwerkingsverbanden door marktondernemers en gemeenten 
met als doel het stimuleren en uitvoeren van promotionele en sociale 
activiteiten. Een onderzoek moet uitwijzen waar de mensen behoefte 
aan hebben. Een uitkomst van sterke punten van een markt is terug te 
vinden in afbeelding 28. 
 Naast evenementen zien overheden dat het hebben van een 
‘gezellig centrum’ steeds belangrijker wordt. Het artikel in Dagblad 
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de Limburger geeft een voorbeeld hiervan met de kop: “Winkelen 
in Panningen moet beleving worden.” Hierbij gaat de gemeente een 
samenwerking aan met de ondernemers in het winkelcentrum. 
Verbeterpunten als een goede verbinding met overige delen van 
het dorp, zichtlijnen met opvallende accenten waardoor mensen 
uitgenodigd worden verder te lopen of veranderingen door verlichting. 
Uit het artikel blijkt dat er goed nagedacht is over hoe mensen het 
centrum zouden moeten ervaren. 
 Een ander voorbeeld van het inspelen op de 

Afb.  29 Krantenar t ikel  u i t  Dagblad de l imburger 

Afb.  28 Sterke punten van een markt 

Afb.  30 Impressie Markthal  Rotterdam 

Afb.  31 foto Markthal  Rotterdam 

belevingsmaatschappij is de nieuwe Markthal in Rotterdam. Hierbij zit 
de uniekheid in het wonen boven de markt met daaronder een walhalla 
aan etenskraampjes als een culinaire ontmoetingsplek. Behalve de 
aantrekkingskracht die de markt heeft door zijn producten vormt de 
architectuur een beleving voor het publiek. 
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     lES HAllES,  PARIjS

Een voorbeeld van een locatie in Parijs die in de loop der jaren 
meerdere keren naar de behoefte van de maatschappij is veranderd 
en op dit moment onder constructie is om weer een nieuwe vorm aan 
te nemen, is Les Halles in het centrum van Parijs. Ooit begonnen als 
markt en nu uitgegroeid tot een stedelijk knooppunt in het centrum 
van Parijs. De oude markthallen zijn in de jaren 70 verdwenen door de 
logistieke problemen die ontstonden met de aanvoer van goederen. Het 
braakliggend terrein werd ingeruild voor het moderne winkelcentrum 
Forum des Halles, geheel onder de grond met een verbinding met het 
metrostation. Een openbaar park bedekt het 4 hectare grote gebied 
waarbij een groot aantal straten afgesloten zijn voor auto’s. Snel het 
gebied onder de grond onveilig te zijn en militairen waren in de jaren 80 
nodig om de orde te handhaven. Verandering was nodig en momenteel 
wordt er gewerkt aan een nieuwe ontwikkeling voor het gebied. 
Chatelet-Les-halles, het metrostation, is inmiddels uitgegroeid tot het 
drukste station van Parijs met dagelijks 750.000 bezoekers waar de 
RER (Regional Express Network) en de metro samenkomen met 5 lijnen. 
De nieuwe ontwikkeling ontworpen door Patrick Berger en Jacques 
Anziutti is momenteel in de uitvoerfase. In het ontwerp the new heart of 
Paris worden de lagen onder de grond meer open gemaakt naar de stad 
overdekt met een glazen dak geïnspireerd op de oude markthallen. Het 
metrostation wordt overzichtelijker en door het licht wat naar binnen 
valt ook aangenamer.  

Afb.  32 Oude markthal len les Hal les 

Afb.  33 Oude markthal len les Hal les

Afb.  34 Winkelcentrum forum des Hal les Afb.  35 Bouwplaats mei  2014

Afb.  36 Impressie nieuw connect ie van het  metronetwerk met de stad 
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KERNElEMENTEN

Een inpassing met een heldere routing en verbinding met het 
stratennetwerk van Parijs is nodig om het ensemble geen eiland in 
de omgeving meer te laten zijn. De rue-corridor kan hierin helpen. 

De functies op en in het plateau zullen hergeordend moeten worden, 
waarbij een scheiding van functies zal blijven, enkel met goede 
zichtbare verbindingen. 

De schaal van de beleving op het plateau zal aangepakt moeten 
worden waarbij de flats en torens blijven behouden. Net als bij de 
Barbican in Londen is het een goede plek om te wonen in de buurt 
van het stadscentrum. Enkel de overgang naar en de openbare 
ruimte hebben een upgrade nodig. Een kleine schaal is hier gewenst 
waardoor interactie ontstaat tussen mensen. 

De twee werelden, onder en boven het plateau zullen verbonden 
moeten worden. Het karakter van de torens is hierbij niet te 
veranderen, deze zijn te aanwezig. Het karakter van de ondergrondse 
wereld kan geherwaardeerd worden en ingebracht worden in de 
openbare ruimte. 

Een openbare plek met elementen van bijvoorbeeld de Griekse agora 
en forum zijn nodig om samenkomen en handel te faciliteren voor 
alle bevolkingsgroepen. Een markt die dit samenkomen faciliteert 
zal op het knooppunt van alle routes en functies zijn plek moeten 
vinden. Een markt die niet zoals Forum des Halles ondergronds 
gevestigd wordt, maar een knooppunt in de open lucht.

Het ensemble staat stevig op zijn plek. Een ‘luchtiger’ deel is nodig 
om het ensemble met voornamelijk beton minder ‘zwaar’ te maken.  
De materialisatie kan hierin een rol spelen. Het ensemble zal niet de 
komende 40 jaar weer onveranderd moeten blijven, het gebruik mag 
afgelezen worden. De dagelijkse transformatie naar een markt kan 
hierin ook bijdragen. 

Hieronder staan de kernelementen beschreven die uit de voorgaande 
uiteenzettingen gehaald zijn en terugkomen in het ontwerpproces.  

-

-

-

-

-

-



I was mad enough to prefer abstract 
thought to myth, and even to congrat-
ulate myself on the fact. The man sick 

with logic: distrusting deified hallucina-
tions, I defied this deification.

Yet what was this need that moved 
me, this bent I felt like following, this 
detour that was more than a diversion 
and that so aroused my enthusiasm? I 

felt the great power that certain places, 
certain sights exercised over me, 

without discovering the principle of this 
enchantment. Some everyday objects 

unquestionably contained for me a part 
of that mystery, plunged me into that 

mystery. I loved this intoxication which 
I knew how to put into effect, although 

ignorant of its causes. 

It also seemed to me that time played 
a part of my bewitchment. While time 
lengthened in the same direction that I 
advanced each day, each day enlarged 
the influence that these still disparate 
elements exercised over my imagina-
tion. I began to understand that their 
kingdom derived its nature from their 
newness, and that a mortal star shone 

over the future of this kingdom. So they 
appeared to me in the guise of transito-
ry tyrants, and in a sense the agencies 
of chance in relation to my sensibility. 
Lucidity came to me when I at last suc-
cumbed to the vertigo of the modern. 

This last word, no sooner formulated, 
melts in the mouth. 

“Now that we have coaxed the lightning 
to curl round our feet like a kitten 

and, fearless as eagles, have counted 
the freckles on the face of the sun, 

to whom shall we now pay supreme 
homage? Other blind forces are born 
to us, other major fears, and thus we 
end up prostrating ourselves before 
the machines that are our daughters, 

LOUIS  ARAGON 
Le  PAYSAN 

De PARIS

before various ideas that we dreamed up 
innocently one morning. Those few people 
who foresaw this magical domination and 
sensed that it did not derive its principle 
from the principle of usefulness, believed 

that they had discovered here the basis for 
a new aesthetic outlook. They were guilty 
of a naïve confusion between the beautiful 

and the divine. But here, at last, we are 
beginning to get a clear idea of the pro-
found reasons underlying that feeling for 
plasticity which suddenly arose in Europe 
at the beginning of this century. Man has 
delegated his activity to the machines. He 
has relinquished in their favour the faculty 
of thought. And machines certainly think. 

Indeed, in the evolution of this thought 
they go beyond the limited function orig-
inally envisaged. For example, they have 

intended the inconceivable effects of speed 
which so modify anyone experiencing them 
that it would be difficult, indeed arbitrary, 
to say that that person is the same as the 

one who lived in a world of slowness. The 
sensation that grips man, then confront-
ed by this thinking derived from his own 

thinking process but out of his control and 
growing steadily, unstoppable even by 

his putatively creative will, I nothing less 
than panic terror, a terror whose traps 

he fondly imagined he had circumvented, 
presumptuous child who fondly imagined 

he could walk in darkness without its 
company. Once again, you will discover 

at the origin of this terror the antagonism 
between man contemplating himself, 

contemplating himself in the process of 
being, and his thought process which is 
constantly evolving. Tragic nature of all 

mythology. There is an essentially modern 
tragic symbol: it is a sort of large wheel 
which is spinning and which is no longer 

being steered by a hand.”
(Aragon, 1926)

Voor het M3 onderzoek heeft iedereen een 
novel van een Franse schrijver gelezen. Voor 
mij was dit Le Paysan de Paris (De Boer van 
Parijs) van Louis Aragon. Hij beschrijft de 
normale setting van alledaagse dagen in Le 
Passage de l’Opera en Parc des Buttes-Chaumont 
in Parijs in een surrealistische toon. Het boek 
is in de ik-vorm geschreven en daardoor krijg 
je behalve uitgebreide beschrijvingen ook, de 
soms krankzinnige, gedachten van de persoon. 
Af en toe erg verwarrend, maar erg inspirerend 
om te lezen wat iemand kan denken over wat er 
gebeurd in een straat of park. 

Op de pagina hiernaast staan drie korte 
fragmenten uit een hoofdstuk die voor mij 
gedurende het proces gegrepen hebben. In het 
begin heeft Aragon het over de verandering van 
kleine dingen die leiden naar iets waar we geen 
grip op hebben. Langzaam beschrijft hij dit als 
zijnde ‘Modern’ en later zijn het de machines die 
het denken van de mensen overneemt met angst 
voor de snelheid waarmee de maatschappij zal 
gaan in de toekomst. Zijn boodschap is dat de 
mens het stuurwiel verliest van zijn eigen leven. 

De manier waarop Aragon dit fenomeen 
beschrijft met een geleidelijke overgang van 
kleine veranderingen waar hij geen grip op heeft 
naar grote veranderingen in de maatschappij is 
zeer boeiend. Het boek is voor het eerst gedrukt 
in 1926, de tijd dat de ingrepen van Hausmann 
bijna afgerond waren die ook beschreven 
worden door Aragon. De veranderingen van 
de maatschappij  waar mensen geen grip op 
hebben is eigenlijk altijd het geval. Het bewust 
te pakken krijgen van veranderingen kan niet 
direct en zal achteraf duidelijk worden. In mijn 
ontwerpproces heb ik heb je af en toe een gevoel 
gehad van een keuze die logisch leek, maar het 
verwoorden kon nog niet goed genoeg. Ieder 
schaalniveau heb ik langzaam afgepeld en me 
eigen gemaakt. Tijd, zoals Aragon ook aangeeft, 
was nodig om deze schaalniveaus goed genoeg 
in de vingers te krijgen. Daarna terugkijken en 
totaal begrijpen wat er gebeurd met bepaalde 
ingrepen, soms langzaam en soms snel. 
Verwoorden als Aragon kan ik het niet, maar 
inspirerend zijn de teksten van hem het zeker! 



ZOEKTOCHT
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ENSEMBlE 

De torens geven richting op grote schaal. Op kleine schaal zijn het kleine 
paviljoentjes met metalen hekjes en plantenbakken die richting zouden 
geven, echter staan deze nog in de enorme ruimte gevangen tussen de 
grote flats. Zoals Adriaan Geuze beschrijft: “Modernist inner cities are 
deserts. At night you walk through them and think: this city hates women, 
elderly, children, and disabled persons..” (Geuze, 2012) Voor het complex 
is het van belang dat er duidelijke routing komt die stromen van mensen 
stuurt, ook wel dispositif genoemd in de ruimtelijke concepten van M3. 
De vraag is: hoe gaan de stromen mensen in Les Olympiades? En hoe 
worden mensen geleid zonder geforceerde omwegen op te leggen? Dit 
is bestudeerd tijdens een bezoek aan het gebied: van de pallets rijst, 
tussen de marktdrukte naar het uitgestrekt rustige plateau. De schetsen 
in afbeelding 37 zijn gemaakt tijdens dit bezoek. Eerste ingevingen 
met snelle schetsen, waarin zonder grenzen de mogelijkheden worden 
afgetast. 

ROUTING – HORIZONTAlE VERBINDING  

De stromen mensen van het noorden naar het zuiden zouden duidelijker 
richting moeten krijgen met zo min mogelijk daal- en stijgpunten. 
Tussen de twee flats Rome en Grenoble is een route naar in noord-zuid 
richting mogelijk. Het winkelcentrum zorgt voor een enorme trechter 
na deze torens en als de route wordt gevolgd langs de flat Squaw Valley 
komt deze uit op Rue Regnault. Los van het feit dat dat er dan alleen aan 
één zijde geleiding is van een flat, is Rue Regnault geen drukke straat 
om op aan te sluiten met een route. De meerderheid van de mensen zal 
meer richting Avenue d’Ivry, wat een drukkere boulevard is, willen gaan. 
Vanuit het midden van het plateau bij de toren Londres zou een route 
richting Avenure d’Ivry dan ook meer wenselijk zijn. 
 De hal die nu het centrum van de Aziatische particuliere handel 
is, grijpt midden in het plateau in. Deze hal is verouderd en voetgangers 
en auto’s nemen dezelfde route, die vanaf de straat amper zichtbaar 
is. Door de route vanaf het noorden van het plateau af te laten buigen 
vanaf het midden richting Avenure d’Ivry, komt hier een knooppunt van 
wegen samen. Zoals de CIAM in de latere jaren heeft beargumenteerd, is 
het hebben van een centrum met identiteit wenselijk. In Les Olympiades 
is dit centrum niet aanwezig en de identiteit vloeit weg door de enorme 

Afb.  37 Eerste schetsen dek

schaal waar de bezoeker mee te maken heeft op het plateau. Het 
centrum van het ensemble kan gecreëerd worden op de plek waar de 
meeste zon het plateau raakt en vanuit waar mogelijkheden zijn om alle 
lagen en plekken op het plateau te bereiken. 
 De torens en flats zullen blijven zoals ze zijn. Het doel is juist om 
de openbare ruimte in het gebied te verbeteren. Het functionalistische 
denken heeft alle functies aaneengesloten aan elkaar gelegd. Het 
gehele plateau is bedoeld om te recreëren met een winkelcentrum en 
sportcentrum geschakeld aan deze ruimte. Wat er nu op het plateau 
nog het meest bezocht wordt, is het sportcentrum en de supermarkt die 
tussen de flat Rome en toren Helsinki gelegen zijn. Het winkelcentrum 
Oslo in het zuiden wordt ook bezocht, al is dit slecht onderhouden en 
slecht verlicht. Bovendien zorgt het winkelcentrum voor nog een extra 
laag op het al verhoogde plateau, wat na sluitingstijd nog voor een 
barrière zorgt. Het slopen van ervan zorgt voor een verlaging van het 
plateau en de winkels kunnen in het centrum en op de route van noord 
naar zuid terug komen. 
 Een park kan toegevoegd worden aan de functies als in het 
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zuidelijke deel van Les Olympiades als het winkelcentrum verdwijnt. In 
de omgeving is weinig groen en voor de hoeveelheid woningen is dit geen 
overbodige toevoeging aan het plateau dat nu enkel betegeld is. Het gat 
in het plateau aan de zuidzijde kan evenals meegenomen worden in dit 
park en met een geleidelijke overloop naar Rue Regnault in het zuiden 
ontstaat hier een zachte aansluiting op het bestaande stratennetwerk 
van de stad. De wand van het verhoogde maaiveld verdwijnt en maakt 
plaats voor een plein tussen de torens. 
 Afbeelding 38 laat een schets zien van het ensemble met een 
centrum waar alle routes en functies bij elkaar komen. Bij de routes in 
het ensemble is hiërarchie nodig, bewoners en bezoekers gebruiken 
de routes op een andere manier. Zoals de boulevards in Parijs bij 
elkaar komen op middelpunten (afbeelding 39), komen in het nieuwe 
Les Olympiades ook routes samen. In de Parijse wegenstructuur zit 
hierarchie van drukke doorgaande straten naar kleinere woonstraten. 
Door de enorme hoogtes in het gebied zal deze hiërarchie niet zoals 
in Parijs alleen in horizontaal vlak verschijnen, ook de routes naar de 
verschillende lagen gaan hier in mee. 

Afb.  38 Analyze van route door  gebied 

Afb.  39 Wegennetwerk van Par i js  met knooppunt en icoon 

VERTICAlE VERBINDING 

Als er horizontale verbinding is door een duidelijke route die van noord 
naar zuid gaat met in het midden het centrum, is er de uitdaging om 
naast het opgetilde maaiveld de lagen eronder ook te verbinden in de 
route. Het is van belang de voor de bezoeker verborgen lagen zichtbaar 
maken en ze aangenamer maken. 
 Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om hiermee om te gaan. 
In afbeelding 41 op de volgende pagina zijn er een aantal te zien. De 
trappen die nu toegang geven naar het plateau zijn een barrière. Het 
is dus wenselijk op één niveau één doorgaande route te situeren van 
noord naar zuid. Een route die niet teveel open ruimte heeft, zoals het 
plateau nu, en geen tunnel wordt, zoals het winkelcentrum Oslo nu is. 
Een verbinding van alle lagen, zodat er in iedere laag daglicht komt. 
De schaal is enorm, één laag in tekening lijkt één verdieping, maar in 
werkelijkheid is het zeven meter en zouden het twee lagen kunnen zijn. 
In afbeelding 40 staan drie schetsen van mogelijkheden om het plateau 
een laag te verlagen en wat er dan gebeurt met de andere lagen. Er zijn 
twee functies te onderscheiden die een andere behandeling van de plint 
nodig hebben. Daartussen zit dan nog semi-openbare ruimte, die een 
overgangszone zou kunnen vormen. 

Afb.40 Schetsen openbaar vs pr ivé
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Afb.  41 Mogel i jkheden voor verbinden lagen 

 Wanneer het plateau doorbroken wordt en aangesloten wordt 
op het niveau van het stratennetwerk van Parijs, zal het opgetilde 
maaiveld deels verdwijnen. Echter zal de grote schaal en afstand tussen 
de flats dan nog aanwezig zijn en zoals Jan Gehl beschrijft, is hierdoor 
de connectie tussen de gevels afwezig: “Not only is there a long distance 
between people from one side to the other in such spaces, but the possibility 
for those walking through of experiencing simultaneously what is going 
on at both sides is more or less lost” (Gehl, 2006) Ook zal de wereld van 
het goederenstation dan nog onder het loopniveau zitten en blijft het 
een afgesloten wereld. Een tweetal studiemaquettes van opties tot het 
doorbreken van het plateau zijn te zien in afbeelding 42. 

Afb.  42 Schetsmaquettes boven vs onderwereld 

 Jan Gehl laat zien in zijn boek Life Between Buildings dat het 
verbinden van lagen boven elkaar lastiger is dan functies in een straat 
naast elkaar plaatsen: “In principle, therefore, it is a bad idea to attempt 
to assemble activities by placing them above one another on different 
levels. Lookout points can be placed high up, but not activities that one 
wishes to assemble. If this is attempted regardless, the result is often 
disappointing because functions located 50 to 100 meters (170 to 330ft.) 
from one another along a street interrelate more readily than functions 
placed just 3 meters (10ft.) over or 3 meters (10ft.) under one another. 
These experiences can be transferred meaningfully to the discussion of 
low versus tall buildings. Low buildings along a street are in harmony 



-78- -79-

with the way in which people move about and the way in which the senses 
function, as opposed to tall buildings, which are not.” (Gehl, 2006)  
 Verbinding krijgen tussen alle lagen is lastig, ze blijven 
gescheiden, net zoals de plint van de bovenste lagen in een klassieke 
straat in Parijs ook in functie gescheiden is. Belangrijk is dat de laag 
waar de route doorheen loopt een functie bevat die de mensen laat 
bewegen en waardoor mensen geboeid blijven. De andere lagen kunnen 
visueel verbonden blijven, maar een verbinding met interactie is lastig. 
Op dezelfde manier werken de torens, deze communiceren wel door er 
te zijn en een redelijk monotoon beeld te geven. En andersom kan er 
vanuit de torens naar beneden gekeken worden. Deze relatie van een 
schouwspel en tegenlijkertijd de presentatie van het dagelijks leven is 
in het M3 onderzoek benoemd als theatraliteit waarbij “the relationship 
between the perceiving and the perceived is reciprocal. Spectators 
and actors can reverse positions in a way that renders the stability of 
spectatorship impossible. Moreover, the potential of theatricality is 
strongly related to the perception of the specific spectator.” (A Kind of 
Space, 2014). Bij het ontwerpen van de route en de verbinding met 
andere lagen is het goed na te gaan hoe er op welke manier uitkijkpunten 
zijn en hoe het schouwspel opgevoerd wordt. 
 De hoogte van de lagen onder de grond en het opgetilde 
maaiveld samen zijn ongeveer 20 meter. In afbeelding 43 is een 
Hausmann Boulevard geprojecteerd tussen de twee flats op het plateau. 
De hoogte van deze straat is ongeveer gelijk aan de hoogte die de 
lagen van het ensemble hebben. Hiermee is de rue-corridor met de 
verhoudingen van een klassieke Parijse boulevard, geprojecteerd in 

Afb.  43 Hausmann boulevard geprojecteerd tussen de f lats  van les Olympidades 

een modernistisch ensemble. De straat zou mee kunnen gaan doen in 
het stratennetwerk van Parijs en de hiërarchie die er in Parijs is van 
boulevards, naar smallere straten naar steegjes en galerijen en passages. 
Een probleem hierbij is dat de lagen onder de grond zitten, er kan dus 
niet eenvoudig een straat van Rue de Tolbiac naar Avenue d’Ivry gelegd 
worden.    
 Echter heeft Parijs ook een ondergronds netwerk. Bij Les 
Halles wordt bijvoorbeeld geprobeerd de lagen onder de grond meer 
te openen naar de straten bovengronds. De metrolijn met halte Les 
Olympiades bevindt zich nog dieper dan de onderste laag van het 
goederenstation aan de noordzijde van het ensemble. Deze metrolijn 
komt nu op Rue de Tolbiac naar boven waarbij de passagiers vier keer 
van roltrap moeten wisselen om in een kleine ruimte zoveel mogelijk te 
stijgen. Deze metrolijn zou met zijn uitgang 150 meter naar het westen 
kunnen worden verplaatst, waarbij deze zal uitmonden in de onderste 
laag van het plateau. Deze onderste laag wordt dan de basis voor een 
straat die richting Avenure d’Ivry geleid wordt. 
 Waar de modernisten de straat verbannen hebben, zorgt 
een nieuwe straat in Les Olympiades voor het upgraden van een 
modernistisch gebied waar functies aan elkaar geschakeld worden, 
enkel op een andere manier. Hierbij worden ook de ondergrondse 
metrolijn en de ondergrondse lagen van Les Olympiades verbonden met 
het Parijse stratennetwerk bovengronds. 

STRAAT 

Door het doorbreken van het plateau komt de focus van de voetgangers 
lager te liggen. Niet meer de grote ruimte op het plateau waar de mensen 
zoeken naar focuspunten, maar de gevel van de nieuwe straat zal het 
gezichtsveld vormen. De verandering van snede door het plateau is te 
zien in de schetsen in afbeelding 44. De winkels van winkelcentrum Oslo 
worden teruggeplaatst op de onderste laag. Het parkeren komt op de 
laag net onder maaiveld. Het wonen op de bovenste laag van de nieuwe 
straat zorgt voor sociale veiligheid door het zicht wat er is op de straat 
en door de toegangen via de straat. De toegangen naar de flats blijven 
nog op het plateau liggen, maar zouden ook vanuit de straat ontsloten 
kunnen worden waardoor meer mensen gebruik maken van de straat. 
Het plateau dat nog  over blijft wordt een smalle strook voor de flats en 
zal een soort overgangsruimte worden tussen privé en openbaar. Jan 
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Gehl praat al over een geleidelijke transitie van publiek naar openbaar: 
“Flexible boundaries in the form of transitional zones that are neither 
completely private nor completely public, on the other hand, will often 
be able to function as connecting links, making it easier, both physically 
and psychologically, for residents and activities to move back and forth 
between private and public spaces, between in and out.” (Gehl, 2006)
 Deze overgangszone wordt ook wel de public realm genoemd, 
zie afbeelding 45,  waarbij de gevels van de bebouwing in de straat 
meedoen in de beleving van de publieke ruimte en deze afbakenen. De 
torens die nog bovenop de bebouwing in de straat staan zorgen ervoor 
dat de overgang tussen privé en openbaar een geleidelijke overgang is. 
De public realm bij Les Olympiades wordt dus uitgebreid. 

Afb.  44 Snede ensemble huidig  vs nieuw

Afb.  45 Afbeelding publ ic  realm 

 De hoeveelheid privé en openbaar in Les Olympiades is enorm, 
echter zal dit door bewoners anders opgevat worden dan in het schema 
wordt weergegeven. De gehele torens zijn privé, al zal één bewoner niet 
verder komen dan zijn eigen appartement en misschien af en toe in dat 
van een enkele buur. De rest van de toren is verder ontzettend gesloten. 
Er is dus een duidelijk verschil of er vanuit de complete setting naar 
privaat en openbaar gekeken wordt of vanuit één enkele bewoner. De 
verhouding tussen de hoeveelheid ruimte die privé ervaren wordt en 
de hoeveelheid openbare ruimte in de buitenlucht is behoorlijk groot. 
In afbeelding 46 is hier een schets van gemaakt, waarbij het zwart het 
private appartement voorstelt. Bij een Parijse straat zal deze verhouding 
al heel anders liggen en een smalle straat zal bijdragen aan een meer 
plezierige overgang van privé naar openbaar. 

 De nieuwe straat zorgt ervoor dat de bovenste laag, waar 
de torens op dit moment ontsloten worden, een rustigere plek wordt 
waar een park een habitat vormt voor de bewoners van de flats. Het 
leven eronder gaat gewoon door en verbindt de straten in het gebied 
met elkaar en met het metrostation. Dit kan vergeleken worden met een 
ecoduct voor dieren. De dieren bovenop het ecoduct leiden hun leven 
en hebben nergens last van, ze worden niet gestoord en gaan verder 
met hun leven. De weg eronderdoor leidt mensen van A naar B, het 
drukke leven in de maatschappij gaat hier door. Een ecoduct met de 
verhoudingen van een Hausmann Boulevard, ter hoogte van de daken is 
de relax laag, de onderste laag is functioneel, zorgt voor ontsluiting van 
het gebied en faciliteert het leven erboven. 
 De naam ecoduct impliceert misschien dat de nieuwe straat 
toegankelijk is voor auto’s, echter is dit niet het geval. De auto’s 

Afb.  46 Schet  pr ivé-openbaar van indiv idueel  persoon 
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waren vanaf het plateau in de huidige vorm van Les Olympiades niet 
waarneembaar. Deze bevonden zich in de lagen eronder. Door het 
doorbreken van dit plateau worden ook de bestaande autoroutes 
doorbroken en dit is niet wenselijk. In de straat zullen op sommige 
punten oversteekpunten moeten komen voor auto’s. Door de hoogte die 
er is en de sterkte van de bestaande constructie is dit goed mogelijk. 
Waar de architecten Holley en Lopez door het functionalistisch denken 
de voetgangers op hoger gelegen bruggen over de autoroutes lieten 
lopen, zijn het nu de voertuigen die over de voetgangers zullen gaan.  
 Over dit principe hebben sommige modernisten eerder ook 
over gedacht. Het plan Algiers uit 1932 van Le Corbusier is een voorbeeld 
waar een autoweg over een promenade van woningen en een verticale 
stad gaat. “The promenades stretch away in horizontal lines over the 
very hilly ground. Cars arrive on the unique and perfect motorways with 
provision for sufficient parking space at the level below.”  (Le Corbusier, 
1932) Le Corbusier’s plan was in die tijd niet haalbaar met de technieken 

Afb.  47 Impressie van het  p lan voor  A lg iers van le Corbusier

Afb.  48 Schets Alg iers met autowegen over  de promenade van woningen 

van toen met trillingen en geluidsdemping. Bij Algiers (afbeelding 47 
en 48) zijn evenals bij het huidige Les Olympiades de auto’s volledig uit 
het zicht weggehaald. Bij het nieuwe Les Olympiades zullen de auto’s 
zichtbaar over de voetgangersroute passeren om duidelijk te maken dat 
de laag van auto’s aanwezig is, voertuigen horen eenmaal bij de huidige 
manier van leven. Daarnaast maakt het zichtbaar maken van deze laag 
duidelijk waar bezoekers per auto hun geparkeerde voertuig terug 
kunnen vinden en komt er licht binnen in de parkeerlagen. 
 Het plateau waar de toegangen naar de flats en torens nog 
gelegen zijn, zal verbonden moeten worden met de lagen eronder. 
De vraag is hoe dit mogelijk is. Een voorbeeld van een stijgpunt in 
de openbare ruimte, al is deze niet helemaal vrij toegankelijk, is de 
externe route van het Centre Pompidou. Vanuit het plein is waar te 
nemen hoe de mensen via de gevelwand naar boven gaan. De beleving 
van de voetganger in de nieuwe straat van Les Olympiades heeft een 
vergelijkbare verhouding met de Hausmann Boulevard, maar doordat er 
stijgpunten zijn, worden mensen onderdeel van de gevel, net zoals bij het 
Centre Pompidou het geval is. In Les Olympiades zullen op drie plekken 
trappen geplaatst worden om alle lagen met elkaar te verbinden. 
 De uitgang van de metro komt 14 meter onder straatniveau 
uit in het ensemble en de nieuwe straat. Hier is de straat verbonden 
met de ondergrondse wereld van Parijs. Aan de andere kant, ten zuiden 
van het complex, komt de straat uit op Avenue d’Ivry. Er zal dan ook 
ergens een hoogte van 14 meter overbrugd moeten worden. Gehl pleit 
voor hellingen in plaats van trappen: “The main rule for pedestrian 
traffic and differences in level, then, is that variation in level should be 
avoided whenever possible. If it becomes necessary to direct pedestrians 
up or down, then ramps, not stairs, should be used.” (Gehl, 2006) Het 
centrum van Almere is een referentie voor het stijgen van verdiepingen 
zonder trappen te gebruiken. Parkeren is hier gelegen op straatniveau 
en het winkelgebied bevindt zich hier bovenop. Dit brengt ook nog het 
positieve effect met zich mee dat de parkeergarages de mogelijkheid 
hebben om natuurlijk licht binnen te laten dringen. 
 Het centrum of de kern van het ensemble moet alle functies 
en lagen met elkaar verbinden in verticale en horizontale richting. 
Door deze laag vanaf het onderste niveau zeven meter te verhogen, 
worden de stijgpunten naar alle functies korter en is het centrum ook 
in verticale richting het middelpunt van het ensemble (de hoogte van 
de torens niet meegenomen). De route die vanaf het metrostation start, 
loopt in de vorm van een helling op naar het midden van het ensemble 
en vervolgens stijgt deze nog verder naar Avenure d’Ivry om daar een 
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(RUIMTE)BElEVING 

Behalve een duidelijke routing en een kern in het gebied zal de straat 
ook een bepaald karakter moeten krijgen. De twee werelden waar 
het gebied nu uit bestaat, de boven- en onderwereld, worden aan 
elkaar blootgesteld. Het karakter van de bestaande gevels van alle 
gebouwen wordt behouden. Het resterende plateau  zal een groener 
karakter krijgen en zal de torens in hun waarde laten met monotone 
modernistische gevels. Voor de gevelwand van de straat zal een 
wisselende gevel gewenst zijn. Allan Jacobs zegt over karakteristieke 
straten volgende: “Great streets require physical characteristics that help 
the eyes do what they want to do, must do: move” (Jacobs, 1995) . 
 De ruimtelijke concepten derivé en psychogeografie uit het 
M3 onderzoek gaven ook al aan hoe mensen zich navigeren door een 
straat of stad. Gehl schrijft over routes en een straat het volgende: “The 
planning of long, straight pedestrian routes should be avoided. Winding 
or interrupted streets make pedestrian movement more interesting. A 
walking network with alternating street spaces and small squares often 
will have the psychological effect of making the walking distances seem 
shorter. The trip is subdivided naturally, in manageable stages. People will 
concentrate on movement from one square to the next, rather than on 
how long the walk actually is.” (Gehl, 2006) Het concept pshycogeografie 
van de ruimtelijke concepten van het M3-onderzoek komt overeen met 
wat Gehl hier beschrijft als het verschil tussen de werkelijke afstand en 
de psychologische afstand. Derivé is dan: “a technique of rapid passage 
through varied ambiences, such as street networks or districts, involving 
playful-constructive behaviour and the awareness of psychogeographical 

Afb.  49 Schets met straat  van het  ondergrondse metrostat ion naar Avenure d´Ivr y 

M

AVENUE D´iVRY

verbinding te leggen met het bovengrondse stratennetwerk van Parijs, 
zie afbeelding 49.

effect” (A Kind of Space, 2014). Dit keer is het niet het verplaatsen 
door de ruimtes, maar het ontwerpen van deze ruimtes met de 
psychogeografische effecten meegenomen. Natuurlijk is dit voor iedere 
persoon verschillen en niet makkelijk voorspelbaar, maar door een 
aaneenschakeling van verschillende ruimtes in de straat zal ingespeeld 
worden de iedere keer nieuwe beleving die zich voordoet.  
 Het bestuderen van ondergrondse architectuur en verwanten 
hieraan als grotten en mijnen in combinatie met het vormen van een 
straat hebben geholpen om verschillende ruimten te creëren. Er is 
een sequentie van ruimtes: eerst het overdekte van het metrostation, 
vervolgens plekken waar de torens op het bovengelegen plateau 
zichtbaar zijn en tot slot plekken waar auto’s oversteken naar de andere 
kant van de straat. Een grot geeft vaak één duidelijke richting met aan 
de zijkanten nissen die waarneembaar zijn, al is nog niet zichtbaar wat 
er zich daar daadwerkelijk afspeelt. 
 Een sequentie van ruimten met nissen, onderdoorgangen 
en uitkragingen geeft de route elementen die het oog nodig heeft om 
als persoon niet bewust bezig te zijn met de werkelijke duur van de 
wandeling naar de bestemming. Verschillende vormen van ruimtes zijn 
in de mergelgrotten te vinden, al zijn deze niet zo divers als bijvoorbeeld 
de natuurlijk gevormde Petra in Jordanië (afbeelding 51). 
 Met de schetsen en foto’s van maquettestudies in afbeelding 
50-53  is geprobeerd een sequentie van ruimtes te maken, waardoor de 

Afb.  50 Studie naar sequent ie van ruimtes met route
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Afb.  51 Petra jordanië Afb.  52 Sequent ie van ruimtes in studie 
maquette 

route van noord naar zuid aangenaam en in stappen beleefd wordt. Er 
is hiervoor gebruik gemaakt van het bestaande grid dat in het gebied 
duidelijk aanwezig is. In de hoogte van het plateau zijn dit drie lagen die 
verspringen en per stramien van 5400 kunnen er verspringingen zijn 
in horizontale richting. Naar het centrum bewegende zijn er kleinere 
verspringen gebruikt zodat de schaal kleiner wordt. De markt bevindt 
zich in het midden en hier is meer contact tussen mensen gewenst. 
Door de verspringingen in de straatwand kleiner te maken wordt hier 
op ingespeeld. Afbeelding 53 laat het principe zien waar op beeld 1 het 
plateau doorbroken wordt, in beeld 2 worden verschuivingen in het 
rechte vlak gemaakt, in beeld 3 wordt per hoogte ook verschil gemaakt 
en als laatste komen er elementen bij die stijgpunten faciliteren.  

Afb.  53 Concept  ontstaan ruimtes in straat

1

3

2

4

Met de laatste referentie naar de grotten zijn er vier referenties die 
het principe van de straat grotendeels weergeven, waar de hoogte en 
aanwezigheid van de torens even buiten beschouwing wordt gelaten. 
Het is een straat met de verhoudingen van een Hausmann Boulevard. 
De toegangen naar de flats bevinden zich op het rustige plateau wat als 
ecoduct boven het drukke leven van de straat loopt. Stijgpunten zijn 
nodig om het resterende plateau te bereiken met trappen die omgaan 
in de openbare ruimte zoals de trappen van het Centre Pompidou. Deze 
trappen gaan op in de sequentie van ruimtes die telkens blijven verrassen, 
maar waar toch een duidelijke richting in zit zoals mergelgrotten dit 
hebben. De afbeeldingen 54-57 geven dit weer in beeld.
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Afb.  56 Centre Pompidou met t rappen aan de publ ieke ruimte 

Afb.  57 Mergelgrot  a ls  sequent ie van beleving

Afb.  54 Hausmann Boulevard 

Afb.  55 Rust ig  ecoduct  met drukke leven eronder

     MARKT 

De meeste markten zijn ontstaan op plekken waar wegen elkaar 
kruisten en waar handel gedreven werd op straat. Het marktplein ligt in 
veel dorpen en steden nog steeds in het midden van de stad. De markt 
zal in Les Olympiades op het knooppunt van alle routes en functies 
zijn plek moeten vinden. Waar de functies in het huidige ensemble 
aaneengeschakeld zijn met open ruimte, worden de functies in het 
nieuwe Les Olympiades aaneengeschakeld in een lineaire richting. De 
functionele eenheden moeten op een andere manier gekoppeld worden, 
zoals Japans architect Kenzo Tange aangeeft: “The limitation of the 
functional approach consists in the lack of recognition that the functional 
units… shift into a higher degree or organization when they are linked by 
corridors and streets. It means clearly that there are problems which are 
impossible to solve with the functional approach alone…” (Tange, 1960)  
Zoals hij aangeeft vallen de functionele units in een grotere structuur, 
die van Parijs in het geval van Les Olympiades. Deze link tussen de stad 
en het ensemble lijkt tijdens de ontwikkeling van het ensemble buiten 
beschouwing gelaten. Door de straat die nu weer de stad verbindt met 
het ensemble ontstaat er al een hiërarchie. Echter moet de markt ook 
meegaan in de volgende stap. Daarom komen in het begin van de straat 
grotere winkels en naar het centrum van het ensemble worden deze 
eenheden kleiner en gaan ze over in een markt. 
 De manier waarop de markt op het knooppunt op de route in 
het ensemble vorm krijgt, is mee ontwikkeld met het vormen van de 
ruimtes in de straat. De straat loopt geleidelijk over in een markt en 
mondt uit in een plein dat weer aansluit op een boulevard in Parijs. In 
afbeelding 58 zijn verschillende schetsen te vinden van de ideeën die 
er zijn geweest om de markt vorm te geven, samen met analyses van 
bestaande markten. In de schetsen is gekeken hoe de verschillende 
functies die nog wat verspreid liggen in het ensemble aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden in het centrum. 
 De schetsen in afbeelding 59 laten een later plan van de markt 
zien. Schijven in het dak brengen de verschillende functies bij elkaar 
in het centrum van Les Olympiades. De daken van iedere afzonderlijke 
functie grijpen in op elkaar en vormen samen één geheel. Dit plan heeft 
niet veel verband met de bestaande structuur, er is weinig samenhang 
tussen de functies, en het karakter van de onderste lagen zou totaal 
verdwijnen. Echter, als concept van hoe de functies op elkaar in moeten 
grijpen is er een begin. Het park, een plein, de straat, een markt en het 
hoger gelegen deel van het plateau met de supermarkt en gym moeten 
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Afb.  58 Schetsen markt 

Afb.  59 Conceptschetsen markt 

een verbinding krijgen. Evenals dat de verschillende lagen aan elkaar 
geschakeld moeten worden. De hoogte van de lagen zou wat meer 
gebruikt moeten worden en de functies zouden meer gemixt moeten 
worden in plaats van afzonderlijk naast elkaar. Het knooppunt bevindt 
zich op de gunstigste plaats van het gehele ensemble als het gaat over 
daglicht. In de conceptmaquette in afbeelding 60 zijn de schijven te zien 
met daglicht dat overal tussendoor op de marktvloer komt.  De straat 
loopt hier als middelpunt nog door de verschillende functies. De vraag 
is of de doorgaande route recht door de markt moet lopen, of dat deze 
ook zo langs de markt kan lopen dat die genoeg inkijk heeft op de markt 
waardoor mensen toch wel komen. Zeker voor de mensen die vanaf 
het metrostation naar huis lopen is het beter dat deze niet direct door 
de markt lopen. Dan zou het ensemble als eiland niet de dispositif zijn, 
maar de markt in het midden van de straat. 
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Afb.  60 Conceptmaquette markt 

STRAAT > MARKT > PlEIN

De markt moet meer meegaan in het bestaande stramien van het 
ensemble en toch moeten alle functies erin samenkomen. Minde rronde 
vormen en meer meegaan in de extreme maatvoeringen van Holley. 
 Teruggaande naar het begin van de straat: de route loopt van 
een overdekte tunnel vanuit de metro naar een open volume geplaatst 
tussen twee straatwanden, naar het centrum toe wijder wordende 
straat die ten slotte uitmondt op een plein. Doordat in het begin van de 
straat dichte wanden worden ‘vastgeplakt’ aan de bestaande structuur, 
zoals ook Hausmann in de 19e eeuw gedaan heeft, zal bij de markt het 
karakter van de bestaande ondergrondse lagen meer zichtbaar worden. 
De markt zal een meer open karakter hebben met aansluitend een plein. 
Dit plein bevindt zich aan de zijde van Avenue d’Ivry. Vanuit de straat 
wordt de bestaande structuur meer en meer zichtbaar en tenslotte 
zal de constructie van de bestaande lagen blootgesteld worden. De 
constructie is open, zoals een markt ook open kan zijn. Dit concept is 
weergegeven in een schema in afbeelding 61. 
 De straat is vanaf het metrostation zeven meter gestegen tot 
het centrum van het ensemble om vervolgens nog verder te stijgen naar 
de boulevard. In het centrum, waar de markt gelegen is, bevindt zich 
dus nog een laag onder de nieuwe straat.  Door de markt te verdiepen 
in het niveau van deze laag is er vanaf de straat een blik te werpen op 

Afb.  61 Concept  straat 
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de markt. De geur van verse producten en het geluid van de mensen 
en het geroep van de marktlieden kan dan ervaren worden vanaf de 
straat. Zoals Gehl zegt: “To be able to see what is going on. Merchants, 
incidentially, have always known that it is all-important to be located 
precisely where people pass by and to have display windows facing the 
street.” (Gehl, 2006) Door de basis van de markt te verdiepen, kunnen 
er aan de zijkanten vaste marktunits geplaatst worden, die vanuit de 
achterkant ondergronds voorzien kunnen worden van goederen. In het 
midden ontstaat hier een open ruimte. Een voorbeeld hiervan is Covent 
Garden in het centrum van London. Dit heeft een verdiept geheel met 
een open ruimt erboven zoals in afbeelding 62 te zien is. Ook hier zijn er 
vaste units die het dak dragen, met erboven galerijen aan beide zijden 
van het verdiepte gedeelte. 

Afb.  62 Covent  Garden londen 

 De markt kan ingepast worden tussen de bestaande kolommen 
met een stramienmaat van 11 meter. Schetsen van deze nieuwe vorm 
staan in afbeelding 63 en 64. Door de balken hier te verwijderen 
ontstaat er geen afgebakende ruimte vanaf boven, de buitenlucht wordt 
juist ervaren. De toegangen naar de markt kunnen evenwijdig aan de 
straat geplaatst worden tussen de kolommen, vanaf de straat is de markt 
zichtbaar. Ook de toegangen van de markt worden langzaam zichtbaar 
bij het benaderen van de markt. Op vier plekken zal de markt een 
entree krijgen, deze zijn zo gepositioneerd dat er een kruis ontstaat in 
het vloerplan van de markt. Twee entrees zijn noord-zuid georiënteerd 
meegaand in de richting van de straat tussen de kolommen van de grote 
ruimte in de markt. De andere twee zitten hier loodrecht op. Er is dus 
van alle kanten van het ensemble een routing die naar het midden van 

Afb.  64 Plattegrond marktv loer  en straatniveau

Afb.  63 Schetsontwerp markt ,  dwarsdoorsnede 

de markt leidt. De doorsneden in afbeelding 65 en 66 geven de vier 
ingangen weer met de ruimte die gevormd wordt.  
 Aan beide zijden van de open ruimte van de markt is het 
nodig volumes toe te voegen die de ruimte in het midden van de markt 
af bakenen, net zoals een plein ook wanden nodig heeft. De ruimte 
bestaat uit kolommen, maar daartussen vloeit de ruimte verder, zonder 
duidelijke grenzen. Deze volumes kunnen tevens dienen om de ruimte 
een ander karakter te geven dan al het beton van de kolommen en balken. 
Verder kunnen deze volumes aan de rand van de markt beschutting 
geven tegen weersinvloeden en de schaal van de enorme kolommen 
verkleinen. Aldus Gehl:  “When large spaces are to be crossed, it is usually 
most comfortable to move along the edge instead of having to transverse 
a broad surface or walk down the middle of the space. Movement at the 
edge of a space makes it possible to experience simultaneously both the 
large space as well as the small details of the street façade or the spatial 
boundary along which one walks. Walking along the edge of a space gives 
two varied experiences instead of one, and in the dark or in bad weather, 
being able to move along a protecting façade is, as a rule, a further 
advantage.” (Gehl, 2006)
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Afb.  66 langsdoorsnede markt  met units 

 Om het dalen van de ingang aan de zuidzijde van de markt 
wat geleidelijker te maken, is er tussen de toegangen halverwege een 
vloer dat vanaf het plein in grote, brede treden naar beneden gaat wat 
als zitmeubel werkt. Hier zijn mogelijkheden om te ontmoeten om 
vervolgens naar de markt te gaan, ook wel een stedelijke loungeplek 
genaamd. Vanaf het plein gezien heeft de mark took een afbakening 
nodig. Dit zou gevormd kunnen worden door volumes te plaatsen 
boven de loungeplek waardoor deze ook gelijk bescherming heeft tegen 
weersinvloeden. 
 In de schetsen in afbeelding 67 op de volgende pagina staan 
gehele plattegronden van de straat met de markt aan de rechterzijde. 
Foto’s van een schetsmaquette en impressies zijn de vinden in 
afbeelding 68-70. Vanaf het metrostation, een ondergrondse tunnel, 
kom je eerst in de straat waar de flats boven de straatwand te ervaren 
zijn en daarboven de open lucht. In het begin en aan het eind van de 
straat zijn er bruggen, waardoor voertuigen van de ene naar de andere 
zijde van de straat kunnen gaan. In het midden is er nog een brug waar 
ook woningen in gesitueerd zijn, net als op de derde laag in de straat. Op 
twee plekken is het mogelijk om naar boven gelegen lagen te lopen met 
behulp van grote brede trappen. De constructie van de oude vloeren en 
wanden van de kelderlagen zal behouden blijven in de markt, evenals 
het skelet van de constructie in de bovengelegen lagen. Naarmate men 
verder in de richting van de markt komt vormt het constructieskelet 
een open tunnel die richting geeft. Hier bevindt zich ook weer een grote 
trap, evenals roltrappen en liften nabij de markt. 
 Bij de markt is er meer variatie wenselijk. De volumes aan 
beide zijden van de markt zijn hier al een slag kleiner vergeleken met 
de enorme straatwand en al helemaal vergeleken de volumes van de 
torens. Door de toegangen van de markt open te houden van volumes, 
zijn deze van een afstand te herkennen. De volumes zullen met elkaar 
verbonden worden, loopbruggen kunnen hierin een rol spelen, waarbij 
tevens een overzicht over de markt als schouwspel van bovenaf bekeken 
kan worden. 
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Afb.  67 Schetsontwerp plattegronden straat  en markt 
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Afb.  68 Maquette straat 

Afb.  69 Impressie markt  vanaf  park Afb.  70 Impressie marktv loer 
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VOlUMES MET ATElIERS 

De markt is het knooppunt waar alle functies samenkomen, hier 
zullen ook alle lagen aan elkaar gekoppeld worden. Behalve de trap 
die naast de markt uitkomt vanaf het plateau langs de toren Anvers 
kunnen de volumes die de markt afbakenen meedoen in het koppelen 
van de verschillende lagen. Het idee van de markt is dat er ruimtes 
aan de randen zitten waar een marktkoopman voor vast een plek kan 
huren, dit kan in de vorm van bijvoorbeeld horeca ingevuld worden. 
Met de strenger wordende hygiëneregels op het gebied van voedsel is 
dit ook een ideale plek voor een marktkraam waarbij voedsel binnen 
klaargemaakt kan worden en onder een afdak of helemaal binnen 
verkocht kan worden. Een andere invulling is een atelier of werkplaats 
voor kleine ondernemingen. 
 Belangrijke punten zijn hoe in dit volume ruimtes geordend 
gaan worden, los van de bestaande structuur. De ontsluitingen en de 
zichtbaarheid hiervan zijn ook van belang. De quote: “reject the expected 
order and challenge the cycle of monotonous repetition” (Croft, 2012) van 
designer James Croft, is een mooie om op het ensemble te projecteren. 
Reject is wat snel de neiging krijgt bij een gebied was zo in het stramien 
is gebouwd waar alles op elkaar is uitgelijnd en een monotoon geheel 
vormt. Echter zal juist binnen de grenzen van deze herhalende maten een 
nieuw, niet montoon repeterend ontwerp een plek moeten krijgen. Wat 
al helpt is dat er een hierarchie is van straat naar markt naar volumes. 
De schaal en afmetingen worden kleiner, krijgen meer aandacht en zijn 
niet allemaal op dezelfde manier behandeld, integendeel!  
 De markt en bijbehorende ateliers draaien om zien en gezien 
worden. De architectuur van de volumes zullen één geheel uitstralen, 
maar van dichtbij zullen de verschillende eenheden te onderscheiden 
zijn. Het structuralisme met bijvoorbeeld Kafka Castle (afbeelding 71) 
van Bofill en Habitat ’67 van Moshe Safdie, waarbij iedere eenheid 
dezelfde kwaliteiten heeft en een aaneenschakeling van eenheden 
verschillende ruimtes worden gevormd, is een optie. Er is dan echter 
nog steeds een patroon van herhaling en iedere ruimte heeft dezelfde 
kwaliteit. 
 Bofill heeft in 1982 Les Espaces d’Abraxas ontworpen, een 
kasteel voor het volk gesitueerd in het westen van Parijs. Behalve de 
theatraliteit die het gebouw uitstraalt, gaat het er in de tussenruimte 
om de reis naar een individuele wooneenheid. Deze tussenruimte 
is in afbeelding 72 te zien. Er heerst een volkomen andere sfeer en 
vanuit deze ruimte uitkomende in het centrum waar de arc zijn plaats 

Afb.  71 Habitat  ‘67

Afb.  72 Tussenruimte les Espaces d’Abraxas van Bof i l l

vindt, geeft gedramatiseerde overgang. Gehl schrijft over de overgang 
van een kleine naar een grotere ruimte het volgende: “The quality of 
experiencing a large space is greatly enriched when the approach occurs 
through a small space: when sequences and contrasts between small and 
large exist.”(Gehl, 2006)
 In eerste instantie leek een grote mate van complexiteit nodig 
om verschillende ruimtes te creëren, maar routes die openbaar door de 
verschillende ruimtes passeren, kunnen al voor verschillende belevingen 
en overgangen van ruimtes zorgen. Hierbij is wel een bepaalde manier 
van ordenen nodig om de route overzichtelijk te houden voor mensen 
die de markt voor het eerst bezoeken. De bestaande structuur zorgt ook 
voor beperkingen in bepaalde richtingen. Een vrije vorm als Habitat ‘67 
is niet mogelijk als de inpassing van de markt zoals net beschreven in 
stand gehouden moet worden. Iedere plek heeft een andere benadering 
of behandeling nodig: de ruimtes op het niveau van de markt hebben 
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bijvoorbeeld een andere oriëntatie en andere kwaliteiten nodig dan 
de ruimtes die zich bovenin bevinden. Op de schetsen op de pagina 
hiernaast zijn verschillende varianten te vinden. 
 De vraag die gesteld kan worden is: wat maakt een ruimte 
in het volume uniek of onderscheidend? In dit geval zijn er meer 
elementen die dit kunnen bepalen dan bijvoorbeeld in de torens, 
waar iedere verdieping hetzelfde is. Elke ruimte wordt uniek door 
zijn positie in het geheel qua routing en de naastgelegen ruimtes, zijn 
vorm, de openingen en richtingen ervan en zijn positie ten opzichte 
van de bestaande constructie. In afbeelding 73 is hier een schets van 
gemaakt. Bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld materialiteit, zullen 
voor sommige ruimtes hetzelfde zijn, echter wanneer alle verdiepingen 
een ander volume hebben, zal de ruimtes al snel ieder uniek zijn. 
 De manier van het ordenen van de ruimtes in de volumes 
gaat samen met het vormen van een goede wand voor de markt en een 
straatwand die vanaf een afstand zichtbaar is en van dichtbij mensen 
aantrekt. De drie lagen van het bestaande plateau zijn ieder opgedeeld 
in twee lagen en het volume heeft daarmee zes lagen. De onderste 
lagen liggen aan de rand van de markt en grenzen aan de behouden 
ondergrondse laag waardoor ze daar van goederen voorzien kunnen 
worden. Via houten trappen zijn de lagen erboven te bereiken, de derde 
laag is dan gelijk met het straatniveau. Deze laag heeft meer gaten in 
zijn massa waardoor de markt nog zichtbaar is. De betonnen vloer van 
de straat sluit hier aan op de hangende constructie van het volume. Met 
een trap die via de marktruimte langs de constructie gaat is het volgende 
niveau te bereiken wat overhelt over de straat. Vanaf deze laag gaan er 
weer op verschillende punten trappen naar boven naar de bovenste 
twee lagen waarbij ook de gezamenlijke ruimte een binnenklimaat 

Afb.  73 Uniekheid ruimtes in bestaande construct ie

Hoogte Vorm

Openingen Punten van bevest ig ing

Afb.  74 Units  opgehangen aan bestaande construct ie

Afb.  75 Wand van ruimtes boven markt 

Afb.  76 Manier  hoe l icht  b innen kan val len door de ruimtes 

Afb.  77 Binnenruimtes met plateaus verbonden door t rappen



-104- -105-

heeft. De bovenste twee lagen staan met elkaar in verbinding door 
vides en trappen die naar boven gaan. Een doorsnede van de zes lagen 
is te zien in afbeelding 78. Hierbij is de zichtlijn naar de markt duidelijk 
te zien. Hoe hoger de lagen gelegen hoe meer naar binnen gekeerd 
ze zijn. Op de onderste lagen zorgt dit voor meer interactie met de 
markt en de bovenste lagen hebben enkel een balkon hebben om het 
schouwspel van de markt beneden waar te nemen.  Schetsen van de 
massa en twee ruimtes in deze snede zijn te zien in afbeelding 79-81. 
De toegangen met stijgpunten naar bovengelegen lagen is bestudeerd 
met een massamaquette. De onderste laag is direct toegankelijk vanaf 
de markt. De tweede laag is toegankelijk vanaf de markt en de straat. 
Een smalle strook waar de straat opent naar de onderste lagen trekt 
aandacht van de passanten en brengt strijklicht in de tweede laag 
(afbeelding 82). Door een doorkijk vanaf de straat naar de marktvloer 
is er genoeg inkijk naar de markt (afbeelding 83). Door een plateau 
vanaf de straat wat overloopt in een trap aan de marktzijde kan er op de 
derde laag gekomen worden waarna er weer een trap doorloopt naar de 

Afb.  78 Doorsnede volume

Afb.  79 Volume in bestaande 
construct ie

Afb.  80 Bovenste twee lagen 
massa

Afb.  81 Tweede laag met 
bovengelegen de straat

Afb.  84 Binnenruimte op de derde laag met t rap naar laag v ier

Afb.  83 Zicht  over  de straat  met aan de l inkerkant  de markt

Afb.  82 De tweede laag met daarboven de straat 
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vierde laag. Bovengekomen is hier de overgang naar een binnenklimaat. 
waarbij een middengedeelte gezamenlijke ruimte is met vides en 
trappen naar de bovenste laag (afbeelding 84)
 Alle ruimtes gaan mee in het bestaande grid van 5400mm 
in zuid-noord richting. De andere richting is variabel. Alleen aan de 
marktzijde vormt één geheel van units een wand achter de betonnen 
kolommen. Aan de straatzijde verspringt de gevel per niveau. Vanaf een 
afstand is het een wand, terwijl het bij dichtbij passeren een gebaar 
heeft waarbij het zicht naar de markt wordt geleidt. Hierbij kunnen de 
materialen dit gebaar nog verder versterken. 

     DE MARKTKRAAM 

De markthal in Rotterdam is een antwoord op hygiënecodes en geeft 
een aangenaam klimaat bij slechte weersomstandigheden. Vroeger 
werden de markten midden op het marktplein gehouden en bestond 
het uit individuele kramen met een zeil erboven. Dit zeil beschermt de 
producten, de markkoopman, maar heeft daarnaast ook de functie het 
territorium van de marktkoopman af te bakenen. Ook marktkramen 
in de latere traditionele markthallen hebben nog steeds een zeil of 
opklapbaar dak, om deze functie te behouden. Bij een markt in de open 
lucht is het verschil tussen de ervaringen van ruimtes het grootst: van 
de lucht en een verre blik tot de rand van een plein ineens naar de kleine 
afgebakende wereld onder een lage overkapping. 
 Bij de nieuwe markthal in Rotterdam is er per kraam nog 
steeds een afbakening van het territorium: de kleine kraampjes hebben 
een uitstek waaronder gelopen en gezeten kan worden., Hier worden 
de mensen meegenomen in de wereld van de desbetreffende kraam. 
De hoogte van deze overkapping is echter op verdiepingshoogte ruim 
drie meter, wat ervoor zorgt dat dit niet geheel vergelijkbaar is met de 
oude marktkraam. Daarboven bevindt zich een enorme open ruimte, 
die op een aantal plekken ervaren wordt. De openlucht die bij een 
buitenmarkt ervaren wordt, is hier vervangen door een kunstwerk. 
Door de verhoudingen die er ontstaan zijn, is het territorium wat nodig 
is om een marktkraam een marktkraam te laten zijn helaas verloren.
 In Les Olympiades is de straat toegevoegd om buitenlucht en 
daglicht te krijgen in de onderste lagen en ook de markt gaat daarin 
mee. Winkelen in een oude binnenstadstraat wordt vaak beter ervaren, 
dan een nieuw overdekt winkelcentrum, slecht weer uitgesloten. De 

Afb.  85 Mogel i jkheden marktkramen Afb.  86 Uitk lapbare marktkramen

Afb.  87 Zicht  vanaf  entree met marktkramen

Afb.  88 Def in i t ieve marktkraammachine 
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volumes om de markt heen vormen een soort overkapping aan de 
zijkanten boven en tussen de kolommen, net als de Stoa bij de Agora 
in Rome. De volumes met de ateliers en ruimtes aan de zijkant zijn 
vast. De open ruimte tussen de volumes kan flexibel ingezet worden als 
traditionele markt of gebruikt worden voor festivals en evenementen. 
Tussen de kolommen kunnen marktkramen komen die flexibel zijn, 
net zoals de markt op een marktplein flexibel is. Met de geschiedenis 
van het gebied in het achterhoofd, gebouwd als goederenstation in 
het industriële machinetijdperk, kunnen deze marktkramen tussen de 
kolommen verschijnen als stelling met een simple houten plank. 
 Het gebied vraagt echter om een andere aanpak: een 
marktkraam als machine, die eenvoudig te bedienen is, is passender. 
Verschillende opties, te zien in afbeelding 85-87, hebben geleid tot 
een machine, waarbij een houten plank horizontaal als marktkraam 
gebruikt kan worden en verticaal tussen de kolommen met afstand 
van 5400mm geplaatst wordt. Deze plank hangt aan een metalen 
constructie waaraan ook een doek in en uitklapt om voor het kleine 
territorium te zorgen zoals net besproken. Hoe dit werkt is te zien in 
afbeelding 88. De breedte van 11 meter tussen de twee rijen kolommen 
met de marktkramen ertussen, zorgen ervoor dat er een smal pad 
tussen de twee kramen in het midden ontstaat wat genoeg afstand is 
vergelijkbaar met een traditionele markt. 

Afb.  89 Schets straatwand

     MATERIAlITEIT

In de huidige situatie vormen monotone grote ruimtes met dezelfde 
materialen en afwerking verschillende werelden, namelijk onder en 
bovenwereld. In het ontwerp worden deze twee werelden aan elkaar 
blootgesteld, visueel verbonden op een misschien theatrale manier. 
Het is zeker niet de bedoeling overal hetzelfde karakter te creeren. 
Dor de sequentie van ruimtes in de straat zijn de belevingen van de 
afzonderlijke ruimtes al anders, maar kunnen de materialen het nog 
een monotoon geheel laten zijn. Doordat de constructie van balken en 
kolommen langzaam zichtbaar wordt naar het midden van het complex 
toe, zal er een geleidelijke overgang komen.  

     STRAAT WAND 

 In het begin van de straat zal de focus van de voetgangers 
voornamelijk,  op de plint zijn, zoals in elke straat gebeurt. Bij de functie 
winkels zal dit dan ook een transparante gevel moeten zijn, met opties 
voor reclame en etalages. Met de bestaande betonnen kolommen 
erachter of ervoor komt de rauwheid van het gebied naar voren. Boven 
de winkelplint bevindt zich het parkeren, al kunnen sommige winkels 
meer verdiepingen hebben en daardoor in de parkeerlaag uitkomen. Dit 
is niet overal wenselijk, aangezien het parkeren aangenamer wordt door 
het licht dat de parkeergarage binnen kan vallen. Vanuit de straat gezien 
zijn op sommige plekken oversteekplekken voor voertuigen. Het is niet 
wenselijk dat de geparkeerde voertuigen overal zichtbaar zijn, zeker in 
de gevel niet. Het materiaal zal het open voor licht, maar gesloten vanuit 
de straat moeten zijn. De gevel moet vanaf de grond tot de balustrade 
van het plateau erboven één geheel vormen. Het parkeren mag daar 
soms zichtbaar zijn, zeker ook omdat er auto’s oversteken, maar moet 
niet de volle aandacht trekken van de gevel. Afbeelding 89 laat een 
schets zien van de gevel van de gehele straatwand, een eerste aanzet 
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waar de rechtlijnigheid van de lagen niet doorgezet wordt en waarbij 
de markt juist heel sterk het bestaande stramien volgt. In afbeelding  
90 is een kleine studie te zien voor een passende gevel in het stramien 
van de straat en afbeelding 91 laat een mogelijke impressie zien, echter 
heeft dit nog meer onderzoek nodig en is er in het volgende deel meer 
gefocust op de markt en de volumes eromheen. 

Afb.  90 Gevelstudie straat 

Afb.  91 Mogel i jk  straatbeeld 

     BOUWMETHODE VOlUMES 

De marktkraammachines kunnen iedere dag verschijnen en verdwijnen, 
terwijl de volumes met units om de markt heen een vast volume en 
vorm hebben. Door de methode van bouwen is hier ook een zekere 
flexibiliteit te behalen. De units worden geplaatst tussen twee bestaande 
betonnen balken met een hart op hart afstand van 5400mm, waardoor 
de bouwmethoden ook van belang is voor een haalbare maakbaarheid. 
Daarom wordt een eenvoudige constructie geprefereerd. 
 De wanden en vloeren worden gemaakt in prefab houten 
massieve elementen. De vloer tussen de balken bestaat uit één element. 
(Tussen)wanden zijn ook één geheel en flexibel te plaatsen, aangezien 
de vloeren aan de bestaande balken gehangen worden, waardoor de 
wanden weinig krachten dragen van bovengelegen verdiepingen. 
 

     GEVEl (ATElIER)VOlUMES 

Het ensemble heeft sinds de oplevering in de jaren 70 weinig 
veranderingen gekend. Enkel wat vervuiling van weersinvloeden 
die de gevels een duistere uitstraling hebben gegeven, verder is het 
beton redelijk duurzaam en constant in zijn verschijning. De betonnen 
constructie van de markt heeft weinig verwering gehad door het dek dat 
het altijd beschermd heeft. De komende jaren zal dit beton hoofdzakelijk 
in dezelfde verschijning blijven. Een materiaal met wat meer natuurlijke 
verwering, kan ervoor zorgen dat het gebied de komende jaren meer 
transformaties kent dan de afgelopen 40 jaar. Verder zal het volume 
een wat lichtere uitstraling nodig hebben, hangende in de bestaande 
betonnen constructie die sterk, vast en massief op de fundering staat. 
De volumes hangen in de ruimte en worden verschillend ervaren 
afhankelijk vanaf welke positie ze benaderd worden. Aan de straatkant 
is er een afstand nodig om mensen te laten passeren op de doorgaande 
route, maar ook een aantrekkingskracht om mensen richting de markt 
te laten komen. Vanaf de markt, die verdiept ligt, naar de ruimtes toe 
is openheid nodig voor bijvoorbeeld ateliers die iets aan het publiek 
willen tonen, waardoor ook samenwerkingsverbanden tussen de 
ateliers en evenementen in de markt plaats kunnen vinden. Als laatste 
zijn er nog de ruimtes die de toegangsroute vormen naar de ateliers. 
De ateliers moeten hierin op zichzelf kunnen staan, maar zich ook uit 
kunnen openen naar deze gezamenlijke toegangsroute. Gezocht is naar 
gepaste overgangen van de ene ruimte naar de andere. Er is gekeken of 
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Afb.  92 Schets van mater ia l i te i t  met overgangen naar de verschi l lende ruimtes 

Afb.  93 Studies van hoe koper en hout  toe te passen  

er een geleidelijke overgang van materialen nodig is, ofdat de nieuwe 
materialen al genoeg verwantschap hebben ten opzichte van het kille 
bestaande beton.
 Het materiaal dat vanaf de straat waar te nemen is, is ook 
zichtbaar vanaf de toren Anvers en een geleidelijke overgang van gevel 
naar het dak is dan ook wenselijk naast de warme uitstraling die het 
moet geven ten opzichte van het aanwezige beton. Het materiaal dat 
overgaat van dak naar gevel is bij voorkeur een plaatmateriaal en een 

materiaal met weinig massa. Koper is een materiaal dat toegepast kan 
worden als dakbedekking en gevelmateriaal en heeft een natuurlijke 
verjaring. Het heeft een warme kleur, is zichtbaar en valt op tussen 
het grijze beton. Koper kan nog op verschillende manieren toegepast 
worden, ribben zijn wenselijk om wat meer diepte te creëren in de 
gevel, waar de kozijnen wat verder terug zullen liggen tussen de 
koperen stroken die verticaal over de gevel overlopen in het dak met 
ribben. Enkele schetsstudies voor het toepassen van koper en hout zijn 
te vinden in afbeelding 92 en 93. 
 Gevelopeningen aan de straatkant zijn gewenst voor licht in 
de ateliers. Aan de marktkant is gekozen voor grotere openingen om 
hier meer zicht op de markt te hebben. Afbeelding 94 en 95 laten een 
gevelopeningstudie zien met aan de marktkant ook de balkons en 
trappen. Aan de straatkant mogen deze openingen kleiner, met kozijnen 
van 540mm breed past deze maat in het stramien van 5400mm. De 
koperen stroken passen ook in deze maat met twee keer 270mm breed 
waardoor alles uitgelijnd is in de bestaande stramienlijnen. Door de 
kozijnen van vloer tot plafond te laten lopen, komt er veel licht binnen 
en zijn de betonnen balken nog zichtbaar aan de boven- of onderkant, 
waardoor er vanaf binnen nog connectie is met de bestaande structuur. 
 De gevel aan de marktkant moet de markt omarmen en een 
zachter materiaal als hout past hier  beter. De kozijnen zijn hier dubbel 

Afb.  94 Gevelopeningstudie straatgevel

Afb.  95 Gevelopeningstudie straatgevel Afb.  96 Gevelopeningstudie marktgevel 
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zo breed, als aan de straatkant, 1080mm,  waardoor er zicht is van en 
naar de markt. Het hout kan verticaal in de maat worden geplaatst met 
latten van 135mm, waarvan 1080 en 5400mm weer de veelvoud zijn. In 
afbeelding 97 is een snede te zien met de overgangen van het materiaal 
waarbij het koper van de straatkant overgaat in het dak. Het hout van de 
marktkant loopt van buiten door naar binnen. Buiten zal het hout een 
donkerdere kleur hebben doordat het bewerkt tegen weersinvloeden.  

     TRAPPEN & BAlUSTRADES 

De straat heeft, zoals eerder besproken, trappen die opgaan in 
de straatwand: net als het Centre Pompidou. Deze trappen nemen 
een prominente plek in het geheel in. Onderzocht is of de trappen 
opgenomen moeten worden in de massa van de gevels/plateaus of dat 
ze als een los element opgehangen moeten worden aan de gevels. 
 De vloeren van Les Olympiades zitten vergroeid met de 
omgeving en de ondergrond, wisselingen in niveaus zouden hierin mee 
kunnen gaan. Waar de voorzetgevels nog licht binnen brengen in de 
ondergrondse lagen, zijn de trappen als massief element ontworpen 
om de lagen te verbinden. De trap aan de oostzijde van de markt, die 

Afb.  97 Snede met overgangen van mater ia len 

van de marktvloer tot de bovenste laag van het plateau gaat, is een 
trap die een stevige en geleidende uitstraling moet hebben. Donker dik 
beton met een mooie afwerking kan dit faciliteren. Hierachter kunnen 
de roltrappen beschermd, maar zichtbaar naar boven gaan (afbeelding 
98).
 Hetzelfde geldt voor de trappen in de markt. De gietvloer met 
een betonnen trap laat het vloerveld zien. De balustrades op de gietvloer 
zullen van staal zijn met een geleideliljke overgang naar de houten 
trappen van de volumes die meedoen in de gevel van de marktwand 
(afbeelding 99)

Afb.  99 Studie naar de balustrades van de straat  d ie overgaan in de houten balustrades

Afb.  98 Studie balustrades trappen
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     S ITUATIE

Les Olympiades gelegen in het 13e arrondissement in Parijs ingeklemd 
tussen typisch Franse straten. Aan Rue de Tolbiac kan een hoger gelegen 
plateau betreden worden evenals de dieper gelegen nieuwe straat die 
het bestaande plateau doorsnijdt. Bij Avenue d’Ivry loopt de straatwand 
over in een plein. Dit plein komt midden in het ensemble uit waar alle 
functies en routes samenkomen. Deze functies zijn een park in het 
zuiden, een supermarkt en sportcentrum in het westen, een nieuwe 
winkelstraat in het noorden en de markt Marché Les Olympiades in het 
midden. Het wonen blijft gescheiden en bevindt zich voornamelijk in de 
enorme torens die boven alles uitsteken. 
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Rue de Tolbiac

Rue Regnault

     STEDEBOUWKUNDIGE SNEDE 

De straat in het ensemble loopt vanaf het metrostation in het noorden 
langzaam op naar het middelste niveau van de lagen die het plateau 
onder zich heeft. Vanaf Rue de Tolbiac is er een indrukwekkende blik 
in de straat richting de markt in het midden. Hier kan omhoog gegaan 
worden naar het plateau of naar de straat beneden. Op drie punten 
kan overgestoken worden naar de andere kant van het plateau, zowel 
voetgangers als voertuigen. Grote trappen, ook voorzien van roltrappen, 
geven de optie om vanaf de straat naar de bovenste laag te gaan, deze 
laag vormt het dak van de straat en geeft toegang naar de torens. 
 Naar het midden lopend wordt de oude betonnen constructie 
langzaam zichtbaar met koperen volumes ertussen. Eenmaal daar 
aangekomen kan er een blik in de markt geworpen worden vanaf de 
straat en kan er gekozen worden de markt te betreden. 
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     fUNCTIE SCHEMA

De straat snijdt alle lagen door en brengt licht tot in het onderste niveau. 
De lagen in het bestaande ensemble hebben een grote hoogte, functies 
kunnen in deze hoogte twee verdiepingen hebben. Het schema bevat 
daardoor twee verdiepingen in één laag. 
 Over de gehele plint van de straat zullen winkels gelegen zijn 
met af en toe een toegang naar de boven gelegen woningen. De tweede 
laag zal voornamelijk voor parkeren zijn. De bovenste lagen onder 
het plateau zijn voor woningen en op het dek komt een park waar 
toegangen zijn naar de torens en flats. De markt vindt zijn plaats in het 
midden aan de voet van toren Anvers. De marktvloer bevindt zich op 
het onderste niveau en de volumes ateliers aan de zijkant omsluiten de 
ruimte.  Toegangen naar de markt zijn er vanaf de straat, het plein, het 
park en de boven gelegen lagen met grote brede trappen die opgaan in 
de massa van het geheel. 
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     PlATTEGRONDEN MARKT 

De marktvloer bevindt zich in de onderste laag (Niveau -2) van het 
ensemble, vanuit deze laag kunnen er vanaf de achterkant goederen 
aangeleverd worden. Toiletten bevinden zich in één hoek en op 
twee plekken zijn er liften die naar alle bovengelegen lagen gaan. 
Marktkraammachines bevinden zich tussen de kolommen in het midden 
van de ruimte. Vaste marktunits bevinden zich aan oost- en westzijde 
van de markt. 
 Niveau -1 bevat naast vaste units een houten zitgedeelte met 
zicht over de markt aangrenzend aan het plein dat een niveau erboven 
gelegen is. Aan de zijkanten van de markt bevinden zich ook vaste units 
die door loopbruggen en balkons te betreden zijn. 
 Niveau 0 is het niveau van de straat. Hierbij is er zicht over de 
markt. Vijf grote brede trappen leiden naar de onderste laag waarbij de 
markt in vier richtingen betreden kan worden, vanaf de noord-, zuid-, 
west- en oostkant. Ook op dit niveau zijn er vaste ruimtes die zowel over 
de straat als over de markt zicht hebben.
 Niveau 1, 2 en 3 zijn verdiepingen waar vaste ruimtes om de 
markt gelegen zijn die gebruikt kunnen worden als atelier, werkruimte 
of er kan gewoond worden. De onderste drie niveaus zullen meer voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden direct gelinkt aan de markt 
en de bovenste niveaus meer als rustige werk- en woonruimte. De 
markt wordt zo afgebakend waarbij de richtingen van de entrees vrij 
zijn gehouden en enkel loopbruggen van de ene naar de andere kant 
gaan. Op niveau 0 en 2 is er direct contact met de bestaande constructie 
in de vloer en op niveau 1 en 3 in het plafond. De plattegronden op 
pagina 126 en 130 geven een helderder en gedetailleerder beeld van de 
routing in deze volumes.

Niveau -1,  d i rect  z icht  op de marktv loer  en z i tgedeelte 

Niveau -2,  de marktv loer

n
n



NIveau 1,  atel iers 

Niveau 0,  straatniveau

n
n

NIveau 3,  atel iers  met gezamenl i jke ruimte in het  midden 

Niveau 2,  atel iers  met gezamenl i jke ruimte in het  midden 

n
n



     PlATTEGROND EN DOORSNEDE MARKT 

De plattegrond op deze pagina en de doorsnede op de volgende pagina 
geven de ruimtelijkheid van de markt goed weer. De marktvloer van 
zeven meter hoogte waarbij de markkraammachines kleine territoriums 
maken door uit te klappen. In het midden is de markt open en zijn de 
torens te ervaren bij een goede blik naar boven. Zeker vanaf een hoger 
niveau komen de torens steeds meer in het beeld. Aan beide zijden van 
de markt in oost-west richting geven de volumes beschutting op de 
marktvloer. De flat aan de westzijde doet ook mee in het spel van de 
ruimtes om de markt. Vanaf de straat zijn er verschillende zichtlijnen 
naar de lager gelegen markt. De grote trap aan de oostzijde verbindt alle 
lagen en via een onderdoorgang is er een toegang naar de marktruimte.  

n Niveau 0,  straatniveau





     PlATTEGRONDEN
     VOlUMES 

De plattegronden op deze pagina 
geven de stijgpunten in de 
volumes goed weer. Er zijn vanaf 
de straat (niveau 0) verschillende 
punten waar een trap via de 
ruimte van de markt langs de 
kolom naar boven gaat. Vervolgens 
gaat een tweede trap door naar 
boven tot in het centrum van het 
volume. Alle individuele ruimtes 
zijn geïsoleerd en hebben een 
binnenklimaat. Vanaf niveau 2 
is er in het algemene deel ook 
een binnenklimaat. Hierdoor 
kunnen de deuren naar deze 
gezamenlijke ruimte zonder 
problemen opengezet worden en 
vergroot dit de ruimtes. Vides in 
de bovenste laag zorgen ervoor 
dat er nog licht naar beneden valt. 
Op verschillende niveaus zijn er 
balkons die een zicht geven over 
de markt. In de ruimtes bevindt 
zich een pantry, toilet en als het 
een woning is ook een douche. Om 
de ongeveer 30 meter gaat er een 
leidingschacht naar beneden door 
alle lagen. 

Niveau -2 | 7000-P

Niveau 1 | 3500+P

Niveau -1 | 3500-P NIveau -0 | P=0

NIveau 2 | 7000+P Niveau 3 | 10000+P



     MARKTGEVEl 

De gevels die op de markt gericht zijn hebben grote openingen naar 
de markt die van vloer tot plafond lopen. De stijgpunten zijn grote 
openingen in de wand en zorgen voor een extra spel in de diepte van 
de gevel naast de kolommenwand die ervoor staat. Op sommige punten 
komt de trap voor de kolommenwand langs. De gehele gevel is van hout 
wat een warm karakter geeft in de markt waarbij het hout is uitgelijnd 
met de gevelopeningen en het stramien van de kolommen. 
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     STRAATGEVEl 

De straatgevel heeft achter de kolommenwand meer diepte over 
de verschillende lagen. De bovenste lagen liggen net achter de 
kolommenwand en de onderste lagen liggen verder verdiept. De 
gevelopeningen zijn de helft kleiner vergeleken met de openingen 
aan de marktzijde waardoor inkijk vanaf de straat lastiger is en er 
een geslotener karakter is. Niveau 0 ter hoogte van de straat heeft een 
houten gevel met grotere openingen waardoor de interesse van de 
passanten hier gewekt kan worden en mensen de markt en volumes 
makkelijker betreden. 
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     TECHNISCHE DOORSNEDE 

De technische doorsnede laat de bouwwijze zien van de volumes om de 
markt. De vloeren zijn gemaakt van massief houten prefab elementen 
die tussen de balken geplaatst worden. Deze panelen zijn van isolatie 
voorzien waardoor de vloer met weinig dikte uitgevoerd kan worden. 
De wanden zijn ook massieve prefab panelen en zelfdragend. De 
gevelbekleding is van Lariks hout, doorbehandelt aan de buitengevel 
en onbehandeld in de stijgpunten en gezamenlijke ruimtes binnen de 
volumes. De balustrades aan de marktkant zijn van hetzelfde hout als 
de gevels. De balustrade aan de straatkant is een platstalen hekwerk 
bevestigd aan de I-balk die de bestaande betonnen vloer draagt. De 
dakbedekking is van koper die aan de straatkant overgaat in de gevel 
met ribben. 

Aluminium vliesgevel met koperen afwerking 

Stalen profiel met 
platstalen hekwerk 

Bamboocomposiet vlonderplanken 137mm x 20mm 
novatop vloer paneel, balken 240x70mm, hoh 600mm
Plato hout Fraké 18x139mm, verticaal halfhouts geveldeel, voorbehandeld 

Beplating met koperlaag, roevendaksysteem stroken 270mm
Kingspan isolatie op afschot 150-50mm
novatop vloer paneel, balken 240x70mm, hoh 600mm
Wit stucwerk

Plat0 hout Fraké 18x139mm, verticaal halfhouts geveldeel, onbehandeld 
novatop solid wood panelen 116mm
Stucwerk wit

Stalen kozijn met koperen afwerking
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    IMPRESSIES 

Impressie vanaf  toren Sapporo over  de straat  met aan het  e ind de markt 

Impressie vanaf  de straat  met aan de rechterkant  de markt  en het  park in  de ver te 

Impressie vanaf  een loopbrug in de markt 



Impressie vanaf  het  park r icht ing de markt 
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     MAQUETTE 

De marktwand in maquette 

St i jgpunt  van niveau 2 naar 3 Niveau -1 met l icht inval  vanaf   de straat Koperen gevel  aan de straatkant 



REFLECTIE &  CONCLUSIE
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     REflECTIE M3 

Het onderzoek naar het modernisme in Parijs en de ideeën van de CIAM 
laten zien dat het modernisme een aanzienlijke invloed heeft gehad op 
het ontwikkelen van het 13e arrondissement waar het ensemble Les 
Olympiades is gelegen. Voor het modernisme is de industrialisatie van 
de maatschappij een belangrijke invloed geweest. Voor het ontwerp 
dat in dit verslag besproken is, zijn al deze eerdere ontwikkelingen 
samen met nieuwe elementen als de beleving met voornamelijk de 
stad op ooghoogte de belangrijkste invloeden. De verandering naar een 
experience maatschappij en de invloed van sociale media en moderne 
technologieën die misschien nog een ontastbare invloed hebben zoals 
Louis Aragon eerder beschreef, maar wat toch een concreet ontwerp 
heeft gevormd voor een deel van het complex. Het proces wat gevormd 
wordt door kennis, schetsen, tekeningen en maquettes kan gezien 
worden als een netwerk waarbij dit netwerk constant in beweging 
is geweest en nog steeds is zoals het rizoommodel van Deleuze. 
Bepaalde ruimtelijke begrippen uit het M3 worden gebruikt om de 
nieuwe situatie in Les Olympiades te vergelijken met de oude situatie 
waaruit uiteindelijk een conclusie wordt getrokken aan de hand van de 
onderzoeksvraag. 
 Naast het proces gaat het netwerk van worden ook over het 
worden van de ruimte. De markt die opent, waar mensen verzamelen en 
vervolgens ’s avonds weer sluit. Het openen en sluiten van de markt met 
de marktkramen als machine zorgt ervoor dat de ruimte anders gebruikt 
kan worden als er geen markt is. Een performance op de trappen van 
de markt zou een voorbeeld kunnen zijn. Verschillende mogelijkheden 
tot het gebruiken van een ruimte of object wordt ook wel zoals eerder 
besproken affordance genoemd. Voorheen zijn de lagen onder de 
grond al getransformeerd van een goederenstation naar een Aziatische 
groothandel. Dit geeft al een zekere mate van mogelijkheden, al is de 
ruimte er niet voor ontworpen en zorgt deze voor onmenselijke situaties. 
Er wordt gewerkt zonder daglicht en een luchtkwaliteit die beter zou 
kunnen. Wat er veranderd is door het ontwerp is dat de mogelijkheden 
voor de bewoners in het gebied duidelijkere mogelijkheden laat 
zien van gebruik. Het opklapbare van de marktkramen geeft al een 
flexibiliteit aan in ruimtegebruik en samen met de hoogteverschillen is 
er al snel een publiek en podium setting waarbij er een relatie ontstaat 
tussen publiek en acteur, ook wel theatraliteit genoemd. Het is aan de 
bewoners, bezoekers en marktkoopmannen hier een eigen invulling 
aan te geven met bijvoorbeeld evenementen. 
 Het lijkt dat meer mogelijkheden zijn ontstaan om de ruimte 
te gebruiken. Echter zijn er op het huidige plateau een oneindigheid 

aan mogelijkheden door de uitgestrekte ruimte. De vrijheid aan keuzes 
wordt dus eigenlijk meer ingeperkt, ofwel ingekaderd en duidelijker 
gemaakt voor bewoners, bezoekers of ondernemers. Naast het inperken 
van de mogelijkheden tot ruimtegebruik in de vorm van activiteiten 
wordt ook de ruimte op een andere manier dwingender. Op het plateau 
zijn het nu plantenbakken en kleine paviljoenen met straatverlichting 
die de mensen zouden begeleiden over het plateau. Echter zijn de flats 
te aanwezig en nemen ze de begeleiding over, maar komen dan tekort in 
door de enorme schaal. Door het plaatsen van de straat in het ensemble 
worden mensen vanaf het metrostation gedwongen door de straat te 
lopen. De dispositif, een object dat een handeling oplegt, van het nieuwe 
ontwerp is hierdoor veel sterker dan de bestaande plantenbakken en 
paviljoenen. De bezoekers hebben een keuze om toch nog over het 
resterende plateau te lopen, echter is de straat prominent aanwezig 
dat deze misschien weinig te kiezen overlaat en deze ruimte enkel een 
overgangszone naar de private woningen biedt. 
 Door de straat in het ontwerp worden de ruimte meer 
gereguleerd. In de bestaande verdeling van functies over het plateau 
wordt de ruimte tussen deze functies vaak uitsluitend gebruikt om van 
A naar B te gaan. Een gereguleerde ruimte waarbij de relatie tussen A en 
B bekend is, wordt ook wel striated space genoemd. Echter is de ruimte 
tussen A en B zo groot dat dit als smooth space, een heterogene ruimte 
waarbij de relaties onbepaald en onbeperkt zijn, ervaren kan worden. 
In de nieuw toegevoegde straat wordt de ruimte een route om van het 
metrostation naar Avenure d’Ivry te gaan. Echter is de straat ook een 
winkelstraat waar doorheen gestruind kan worden door winkelend 
publiek waardoor het ook een smooth space kan zijn. De ruimte is 
zowel verblijfplaats als transitieruimte waarbij flight lines zorgen voor 
de verandering in ruimte en daarmee vaak ook het ruimtegebruik. De 
definitie van een flight line is: “A line of flight or flight line connects any 
two terms or places, perhaps through association, or through distraction 
or through dreaming or the wish to escape” (A Kind of Space, 2014).
 In het huidige Les Olympiades en in het nieuwe ontwerp komt 
smooth en striated space voorbij, de twee kunnen ook niet zonder 
elkaar. Door de striation van de ruimte door de straat komen nieuwe 
mogelijkheden om smooth space te laten ontstaan. Deleuze omschrijft 
dit: how the forces at work within space continually striate it, and how in 
the course of its striation it develops other forces and emits new smooth 
spaces.  Of er meer wisseling tussen smooth en striated in de nieuwe 
straat voorkomen dan in het huidige Les Olympiades doordat de beleving 
van mensen meer gefocust is op de ooghoogte van mensen is niet te 
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zeggen. Dit is afhankelijk van de flight lines en perceptie van mensen.   
De hoogte die op sommige punten ervaren wordt wanneer naar boven 
gekeken wordt is nog hoger dan voorheen. Eerst de hoogte van de 
straatwanden en vervolgens nog een toren van 100 meter erboven. 
Een onderdoorgang zal dan een fijn vervolg zijn waarbij gefocust kan 
worden op lager gelegen lagen waarbij overstekende auto’s of de 
volumes om markt in de verte gespot kan worden. Kortom, er is veel te 
zien waardoor er veel mogelijkheden zijn voor een associatie, afleiding 
of dromen. Door deze verbindingen zou er een binding kunnen ontstaan 
met de plek. 

     CONClUSIE 

Het verhaal van een transformatie van een wijk in Parijs in het begin 
van de 21e eeuw, het ontwerp in dit verslag zou een verandering in een 
gebied moeten maken waar mensen bijeenkomen. De onderzoeksvraag 
gaat over een genuanceerde herwaardering van het modernisme 
samen met de herintroductie van de rue-corridor de basis voor de 
totstandkoming van deze nieuwe plaats zijn. 
 In het huidige Les Olympiades is er een plek voor de mensen 
bij Avenue d’Ivry en bij de loods tegen het plateau tussen de bebouwing 
waar de huidige markt gelegen is. Dit is voor de bezoekers een plaats 
of topos, bij deze plek hadden zij een binding, iedere week verzamelen 
vrienden en familie hier voor een dagje markt. Op het plateau gebeurde 
het tegenovergestelde, dit wordt enkel als transitieruimte gebruikt. 
Door de markt in het midden van het ensemble te plaatsen is in ieder 
geval de markt verplaatst naar een andere plek die meer centraal ligt. 
Hierbij is er niet direct een binding van de bezoekers en marktlieden, 
deze moet groeien als het worden van de ruimte. Een binding met de 
onderste lagen van het plateau was er wel voor de marktlieden van de 
Aziatische groothandel die hier gelegen is. De constructie die is blijven 
staan is een karakterbepalend element behouden in de nieuwe markt. 
Samen met de markt die op de onderste laag ligt blijft de werkplek voor 
marktlieden op een beschutte, maar zichtbare plek. Deze plek faciliteert 
in ieder geval de markt en logistiek is er geen onveilige situatie meer 
waarbij voetgangers en voertuigen elkaar kruisen. 
 De circulatielaag van het functionele ensemble is 
hergewaardeerd en ingezet om een ruimte te vormen en om als logistiek 
knooppunt te dienen waarbij aan opslag geen gebrek is. Behalve bij de 
markt zijn de onderste lagen over de gehele straat geherwaardeerd 
evenals andere punten van het functionalisme. De scheiding in functies 

is er nog steeds, echter nu boven elkaar geplaatst waarbij ze direct 
zichtbaar zijn en niet worden gescheiden door een flinke laag beton. Een 
rue-corridor is ingepast die in verbinding staat met het stratennetwerp 
van Parijs. Hierdoor zijn er stromen mensen vanaf de metro die door het 
gebied lopen. De markt in het midden van dit gebied heeft hierdoor aan 
doorstroming van mensen door het gebied geen gebrek.  
 Samenvattend, Les Olympiades sluit aan op het Parijse 
stratennetwerk waarbij de rue-corridor sturing geeft en de verschillende 
lagen blootstelt aan elkaar. In het midden is een ruimte gecreërd  met de 
karakterbepalende constructie behouden waar een markt gefaciliteerd 
wordt. 

     AANBEVElINGEN

Dit verslag laat een aanpak zien om een ensemble gebouwd volgens 
de functionalistische denkwijze te transformeren naar een vorm meer 
passende bij de huidige maatschappij. Momenteel worden er in Les 
Olympiades renovaties verricht om het er visueel beter uit te laten zien. 
In mijn ogen zijn deze renovaties niet verbeterend voor de beleving 
van het ensemble en de ruimte. Overigens zijn de lagen onder de grond 
onmenselijk om te werken zonder daglicht en een goede luchtkwaliteit. 
Een herontwikkeling van het ensemble was een ambitieus plan voor een 
afstudeerperiode van een klein jaar waarin keuzes soms snel gemaakt 
zijn en snel is ingezoomd naar kleinere schaalniveaus. Er zijn nog 
ontzetten veel losse eindes op grote schaal die meer onderzoek nodig 
hebben waardoor nieuwe ideeën zeker ontstaan. 
 Behalve Les Olympiades zijn er ontzettend veel andere 
modernistische complexen of gebieden op dezelfde manier gebouwd. 
Deze gebieden zouden op dezelfde manier behandeld kunnen worden. 
Door te kijken wat goed functioneert in de huidige maatschappij 
en waar behoeftes liggen in een gebied zouden door relatief kleine 
ingrepen maximale effecten bereikt kunnen worden. De historie, 
karakterbepalende elementen en nieuwe maatschappelijke behoeftes 
ingebed in bestaande stedelijke weefsels kunnen uitkomsten zijn voor 
modernistische complexen in plaats van het slopen. 
Ondanks de velen negatieve ervaringen die er geuit worden over 
modernistische steden hebben deze gebieden een groot deel van de 
vorige eeuw het straatbeeld van de new towns bepaald. De positieve 
punten behouden en de andere punten aanpakken, ofwel een 
genuanceerde herwaardering waarbij de mens en zijn beleving centraal 
staat kan oplossingen geven! 
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