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mijn familie voor hun steun gedurende het hele mastertraject. 
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Atelier Cologne Neustadt

Het afstudeeratelier ‘Cologne Neustadt’ is opgezet door 

dr. ir. Jos Bosman en is in februari 2014 gestart met zijn 

werkzaamheden. Binnen de faculteit bouwkunde zijn in 

voorgaande jaren verschillende afstudeerateliers geweest 

met Keulen als onderwerp. Het uitganspunt van dit atelier 

is de ringvormige stadsuitbreiding van Keulen, naar ontwerp 

van Hermann-Josef Stübben, waarvan de realisatie in 1881 is 

begonnen, maar die vandaag de dag nog volop in beweging 

en verandering is.

De Neustadt is een geheel nieuw stadsdeel die in c-vorm van 

Rijnoever tot Rijnoever om de oude binnenstad van Keulen is 

ontworpen. Keulen is van oudsher altijd een belangrijke stad 

geweest voor verschillende machthebbende over het gebied, 

maar de impact van de Neustadt is ongekend groot, al was 

het alleen al om het feit dat de geplande uitbreiding qua 

oppervlakte lichtelijk groter is dan de bestaande historische 

binnenstad.  De Neustadt was in termen van stadsplanning in 

het ontwerp van Stübben opgedeeld in verschillende wijken 

/ delen met ieder zijn eigen karakter, doelgroep en functie 

die het zou moeten vervullen binnen het gehele ensemble. 

Deze opdeling geschiedde vaak door middel van belangrijke 

aders en verkeersknooppunten die op hun beurt weer een 

verbinding legde met de oude binnenstad. 

De belangrijkste ader is de brede ringboulevard die ook van 

Rijnoever tot Rijnoever loopt en een omkadering voor de 

binnenstad vormt. Er kan gesteld worden dan de boulevard 

het uitgangspunt is van de Neustadt, waaromheen de overige 

wijken zijn ontworpen. Samen met deze boulevard werden de 

termen ‘de ring van Keulen’, ‘the Cologne ring’ en ‘die Kölner 

Ringe’ in het leven geroepen waarmee in de volksmond vaak 

de hele staduitbreiding aangeduid wordt. Wederom bestaat 

de ring ook uit verschillende segmenten (kamers) met ieder 

hun eigen karakteristieke eigenschappen. 

Het atelierwerk is opgedeeld in twee delen. Het eerste 

deel was een grondige analyse over de Neustadt en het 

fenomeen van de ‘Ring’. Hierbij is onderzoek gedaan naar de 

levensloop van de Ring. Hoewel er grootschalige en lokale 

veranderingen hebben plaatsgevonden tijdens en ver na de 

wederopbouw, en er nu weer toekomstplannen klaarliggen, 

blijft de originele structuur grotendeels behouden. Dit maakt 

de Ring een bijzonder mengsel van verschillende visies 

uit verschillende tijdperken, die op een bepaalde manier 

genesteld en geëigend zijn door het systeem. 

Het tweede deel van het afstudeerproces beslaat individuele 

ontwerpen die ieder atelier lid binnen de grenzen van 

de Neustadt heeft gerealiseerd. Het doel hierbij was 

om, met behulp van de resultaten van het voorgaand 

onderzoek, locaties binnen de Neustadt te selecteren die de 

mogelijkheid bieden voor een verantwoorde architectonische 

en stedenbouwkundige ingreep.
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periode is de auto ook een meer bepalende rol gaan spelen 

dan voorheen. Met de introductie van grote verkeersassen 

door het centrum en de verbreding van bestaande netwerken 

is deels afgestapt van het gedachtegoed van Josef Stübben. 

De stad Keulen wordt net als vele andere Duitse steden 

gekenmerkt door hun periode voor en na de tweede wereld 

oorlog. Hiervan is ook in Keulen de impact erg groot. De 

grootschalige vernietiging van prominente gebouwen en 

stadsstructuren hebben er toe geleidt dat het gezicht van 

de stad en de verschillende stadsdelen grote veranderingen 

hebben doorgemaakt. Het ene stadsdeel meer dan het ander 

maar de algehele status was min of meer het zelfde.

Het uitbreidingsplan van Stübben was, enkele wijzigingen 

daargelaten, tot voor de oorlog zo goed als helemaal 

uitgevoerd. De structuur van de aangelegde radialen en 

diagonalen was aangekleed en de wijken waren volgens 

een Baedeker reisgids uit 1929 levendig en bruisend. 

De ringboulevard deed zijn plicht en bracht Keulen een 

hele andere tendens en sfeer dan voorheen en werd 

langzamerhand de belangrijkste as binnen de algehele 

stadstructuur. De afwisseling van grote parken, pleinen en 

belangrijke gebouwen op strategische locaties zorgden 

ook voor een betere spreiding van de stedelijke activiteiten 

die voorheen noodgedwongen allemaal in het oude 

stadscentrum geconcentreerd waren. Zo resen er aan of 

vlakbij de ring verschillende musea, badhuizen, theaters en 

religieuze gebouwen.

Na de bombardementen van de tweede wereldoorlog 

heeft een groot deel van het oude Keulen plaatsgemaakt 

voor plannen die tijdens de wederopbouw zijn gemaakt. 

Stadsplanner Rudolf Schwarz heeft een belangrijk aandeel 

gehad in koers die stad is gaan varen. De wederopbouw was 

tevens ook een kans om nieuwe impulsen te introduceren 

in de stad, tegelijkertijd ging dit ook gepaard ging met 

economische moeilijkheden waardoor niet alles naar wens 

gerealiseerd kon worden. Wat uit ons onderzoek duidelijk 

naar voren kwam is dat de door Josef Stübben uitgetekende 

structuren van de Neustadt grotendeels zijn aangehouden, 

maar veranderingen in karakter hebben doorgemaakt. In deze 

Probleemstelling

fig 1 Fragment uit Baedeker - Handbook for Travellers
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wijken en nieuwe voorzieningen gepland. Door deze 

ingrepen op grote schaal wordt Betriebsgelände Zugweg 

ook losgesneden van zijn laatste houvast met de industrie 

en wordt een binnenstedelijke ruimte. Met de bouw van dit 

industrieel ensemble was men al voor de realisatie van de 

Neustadt begonnen, maar het lijkt er op dat Betriebsgelände 

Zugweg zich alsnog moet overgeven aan stedelijke 

veranderingen.

Het onderzoek van dit afstudeerverslag gaat over de 

benadering en behandeling van dit industrieel gebied en hoe 

dit stukje Keulen weer actief deel kan uitmaken van allereerst 

de Neustadt, en daarna ook de hele stad.

Jarenlang hebben de Neustadt en de ringboulevard concessies 

moeten doen en steeds stedelijke kwaliteit ingeleverd 

tegenover modernisatie, verandering van verkeersprincipes 

en algemene ontwikkelingen binnen de stadsgrenzen. 

In het nieuwe masterplan (2009) van Keulen dat bureau 

Albert Speer & Partners in opdracht van de gemeente heeft 

opgesteld, en de toekomstvisie ‘Leitbild 2020’, geniet ook de 

ringboulevard de nodige aandacht. Er wordt omschreven hoe 

het oude karakter van de ring hersteld kan worden en waar er 

ook lokale ingrepen mogelijk zijn. Het masterplan omvat ook 

aanbevelingen voor infrastructuur en de aanleg van nieuwe 

woongebieden en voorzieningen, voor bijvoorbeeld hoger 

onderwijs.

Het plangebied voor mijn individueel onderzoek en ontwerp 

bevindt zich vlakbij de zuidelijke grens van de Neustadt in 

stadsdeel Neustadt-Süd. ‘Betriebsgelände Zugweg’ zoals 

het officieel heet, is een industrieel eiland dat opgeslokt is 

door de wijk er omheen. Vanwege de grootschaligheid en 

monumentale status van de bebouwing heeft het gesloten 

gebied zich kunnen beschermen tegen wegdrukking door de 

oprukkende stad. Een ander wapenfeit in deze strijd was een 

groot industriegebied aan de overkant van het aangrenzend 

spoor. Op stedelijk niveau lijkt Betriebsgelände Zugweg een 

verlengde hiervan te zijn.

Stadsdeel Neustadt-Süd heeft zich in de afgelopen decennia 

gekenmerkt als het meest achtergebleven gedeelte van de 

Neustadt, uiteraard met uitzondering van de ringboulevard. 

Mede dankzij het nieuwe masterplan en gerichte acties van de 

gemeente probeert met hier een nieuwe draai aan te geven 

en hoopt men de stedelijke kwaliteit naar een hoger niveau te 

tillen. Aanbevelingen van het masterplan omtrent de aanleg 

van een metrolijn naar het zuiden is nu voltooid. In het plan 

moet het industriegebied het veld ruimen en plaatsmaken 

voor een nieuw woongebied genaamd ‘Parkstadt’. Rondom 

Parkstadt hebben de stedenbouwkundigen ook andere 



12

De termen erfgoed, cultuurhistorisch erfgoed of 

industrieelerfgoed herbergen vele aspecten en afsplitsingen 

in zich. De opvatting over deze termen kan per land, 

bestuursorgaan of gemeenschap verschillen. Daarnaast 

is er geen strikte regeling wanneer iets als erfgoed of 

monumentaal geclassificeerd kan worden. Monumenten 

hebben nu eenmaal geen leeftijdsgrens omdat redelijk jonge 

gebouwen ook van zodanige impact kunnen zijn op de stad 

of het gezicht van de wijk, dat ze door de maatschappij tot 

monument gerekend worden en bescherming genieten. 

Mede hierdoor zijn er verschillende benaderingen denkbaar 

voor de behandeling van voormalige industriegebieden en 

industrieelerfgoed. Een juiste afweging hiervan en een spel 

met bestaande en mogelijk nieuwe volumes is een mengsel 

dat goed moet worden gekneed. 

Voor Betriebsgelände Zugweg is het ook van belang dat de 

verandering past in het plaatje van Speer’s masterplan en 

de toekomstvisie die de gemeente in samenwerking met 

vele organisaties binnen Keulen heeft opgesteld. Zo kan er 

raakvlak gezocht worden met de gerichte aansturingen in 

Neustadt-Süd die al hebben plaatsgevonden of nog zullen 

plaatsvinden.

Deze overwegingen vormen de onderzoeksvraag als volgt:

“Welke benadering van erfgoed is het meest doeltreffend 

voor Betriebsgelände Zugweg en welke stedenbouwkundige 

en architectonische ingrepen kunnen er voor zorgen dat 

het gesloten industrieel gebied actief en openlijk deel gaat 

uitmaken van zijn omgeving?

Onderzoeksvraag
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CONTEXT
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oorlog in 1814 werd de stad onderdeel van het Koninkrijk 

Pruisen en werd enkele jaren daarna weer uitgeroepen tot 

militaire vestingstad. Het resultaat hiervan was de bouw van 

een netwerk van fortificaties en militaire bouwwerken in en 

rondom de stad. Ook de moderne transformatie van de stad 

werd in gang gezet en resulteerde in de bouw van hotels, 

cafés, expositiegebouwen en tevens ook het eerste theater.

De opkomende industrie veroorzaakte naast werkgelegenheid 

ook een mensenstroom naar de stad. De bevolking van de 

toch al dichtbevolkte stad steeg hierdoor harder als normaal. 

Tussen 1800 en 1850 is het inwonersaantal meer dan 

verdubbeld van 42.000 naar 101.000 inwoners. Dit resulteerde 

in een explosieve stijging van onder anderen de woningbouw. 

De bebouwing binnen de stadsmuren werd steeds dichter en 

deze ophoping had een grote impact op de leefkwaliteit  van 

de stad.Het ging zelfs zo ver dat er in 1870 op 1 vierkante 

hectare 235 mensen woonden, in tegenstelling tot 110 in 

de zelfde periode in Berlijn. Deze omstandigheden zorgde 

er voor dat een stadsuitbreiding noodzakelijk werd, maar 

tegelijkertijd waren er ook veel obstakels die overwonnen 

moesten worden voor men een uitbreiding zou kunnen 

realiseren. De eerste intenties voor een stadsuitbreiding 

hebben geleid tot wat later zou resulteren in de Neustadt. 

De geschiedenis van Keulen is onder te verdelen in 

verschillende tijdperken. Door de strategische ligging van 

deze locatie gaat de stichting van het huidige Keulen terug 

tot 38 voor Christus ten tijde van het Romeinse Rijk. Binnen 

het Romeinse Rijk kreeg Keulen op den duur een belangrijke 

status als handel- en militaire stad. Verschillende fortificaties, 

verdedigingstorens en de eerste brug over de Rijn die in 310 

gebouwd werd droegen hieraan bij.

Na het vallen van het Romeinse Rijk rond 450 begon er een 

andere wind te waaien voor Keulen. De stad kwam onder 

bewind van de Franken en genoot wederom een belangrijke 

status. De ligging van de stad zorgde er voor dat de Franken 

hun invloed in de regio konden uitbreiden. Keulen werd 

langzamerhand het centrum van hun rijk. De franken kregen 

ook religieuze invloed op de stad door een aartsbisschop 

aan te stellen. Keulen kreeg in 953 een religieuze status en 

de aartsbisschop kwam in een bestuurlijke positie over de 

stad. Dit leidde voor de bouw van 12 nieuwe kerken en enkele 

kloosters. 

Enkele machtswisselingen later luidde een stille revolutie, 

door een grote groep inwoners, in 1396 het einde in van 

de aristocratische overheersing van Keulen. Onder deze 

invloed werd de eerste universiteit en later ook een stadhuis 

gebouwd. Ongeveer 80 jaar later ontdeed de stad zich ook 

van bestuurlijke invloeden door de aartsbisschop en de kerk, 

en sloot zich aan bij het Hanzeverbond. Het Hanzeverbond 

was een samenwerkingsorganisatie tussen verschillende 

noord Europese steden die handelsrelaties onderhielden 

en ook invloed probeerden uit te oefenen op hun directe 

omgeving. 

De Franse overheersing in Keulen begon in 1794 en was 

per direct van negatieve invloed op het dagelijks leven. 

Meerdere culturele activiteiten werden verboden en 

gebouwen waaronder de universiteit werden gesloten. Na de 

Ontwikkelingen van & aan de ring
Het proces vanaf Stübben tot na de oorlog

fig 2 Stadsbeeld Keulen 1531



19

fig 3 Kaart van Keulen 1855

Aanloop tot Neustadt

Het proces dat leidde tot de stadsuitbreiding startte in 1864 

toen de eerste vergaderingen plaatsvonden over mogelijke 

locaties op gronden buiten de stad. Grote stukken grond waren 

eigendom van particulieren en zo goed alles daarbuiten was 

eigendom van het ministerie van defensie. Het ministerie van 

defensie classificeerde gebieden in de eerste straal van 425 

meter buiten de stadsmuur als ‘verboden voor activiteiten’, 

binnen een straal van 350 meter daar omheen werden alleen 

tijdelijke gebouwen toegestaan. Dit rijtje ging door een straal 

van 1,8 kilometer vanaf de stadsmuur en vermoeilijkte de 

situatie. Pogingen van de burgemeester om stukken land op 

te komen liepen op niets uit.

Nadar het ministerie van defensie besloot dat het systeem 

van fortificaties niet meer werkt als verdedigingsmiddel kwam 

er meer vaart in het proces en werden de onderhandelingen 

in 1874 weer in het geheim hervat. Het ministerie had in 

de eerste instantie harde eisen omtrent het behoud van 

stadsmuur maar deze verzwakten na verloop van tijd weer. 

Het stadsbestuur startte een ontwerpwedstrijd waar ook 

Josef Stübben met meerdere plannen aan deelnam, en deze 

uiteindelijk ook won. In het jaar 1881 kwam de stad eindelijk 

in het bezit van de benodigde grond voor de uitbreiding, 

en in dat zelfde jaar werd ook Stübben aangesteld als 

stadsbouwmeester. Hij begon met het uitwerken van zijn 

concepten, dat resulteerde in gedetailleerde tekeningen van 

bepaalde gebieden die hij cruciaal achtte binnen het hele 

plan. Zodoende werd de Neustadt en de ringboulevard leven 

in geblazen.
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Tot de 2e wereldoorlog

Het bouwproces van de Neustadt is begonnen met de 

sloop van de stadsmuur rondom Keulen. Een volgende 

stap was het graafwerk ten behoeven van de aanleg van 

verschillende leidingen en voorzieningen. Hierna werd het 

wegennetwerk aangelegd en de percelen verdeeld. De bouw 

van de Neustadt was tegelijkertijd ook een goudmijn voor 

speculanten die betrokken waren bij de verkoop van een 

groot deel van de percelen. Uiteindelijk werd pas in 1883 

begonnen met de bouw van woningen nadat een groot deel 

van de straten voltooid was. Het noordelijke deel van de 

Neustadt liep vertraging op doordat onderhandelingen met 

de spoorwegmaatschappij enige tijd stagneerde. Ook het 

zuiden van de Neustadt volgde pas later, hier was een laatste 

fort van het ministerie van defensie de hoofdoorzaak. 

Tijdens de bouw van de Neustadt waren bouwvoorschriften 

uit 1870 nog steeds van kracht. In een later stadium werd dit 

ongeschikt geacht en werd hier een aanpassing in gedaan. 

Dit bracht met zich mee dat de maximale bouwhoogte voor 

straten breder dan 9 meter lichtelijk omhoog ging, en ook 

dat er ook straatbreedtes vanaf 6 meter werden toegestaan, 

waar het minimum voorheen op 9,42 meter bepaald was. 

Samen met een tweede wijziging in 1888 werden deze 

regels afgeschaft en werd besloten dat maximaal 75% van de 

percelen binnen de Neustadt bebouwing werd toegestaan. 

Het vervallen van bepaalde restricties zorgde er voor dat 

het gebied aantrekkelijk werd voor winkels en andere 

commerciële activiteiten. In 1905 werd er wederom weer een 

regelement ingevoerd om extreme dichtheid in bepaalde 

gebieden tegen te gaan. Een belangrijke regel daarbij was 

dat minimaal 25 tot 30% van het perceel onbebouwd moest 

blijven, zo probeerde men genoeg openbare ruimte tussen 

de blokken te garanderen. 

fig 5 Regels voor verschillende straatprofielen

fig 6 Bouwblokken en villa’s
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fig 7 De ringboulevard en segmentdoorsneden 1886
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Binnen twintig jaar na de start van de bouw was bijna de hele 

Neustadt volgebouwd, met uitzondering van enkele gebieden 

waarvoor nog ontwikkelingen bezig waren. Opmerkelijk is 

dat onder deze gebieden twee villawijken vallen, Villenviertel 

en de Sachsenring, waarvan in de eerste instantie juist werd 

verwacht dat ze makkelijk verkocht zouden worden. Hoewel 

de laatste tekeningen uit de hand van Stübben uit 1895 

dateren, werd er lang door ontwikkeld tijdens de opvulling 

van de percelen. Het plan van Stübben omvatte op enkele 

uitzonderingen na geen specifieke gebouwen. Wel werd 

aangegeven wat de mogelijke locaties konden zijn voor 

prominente gebouwen en welk karakter bepaalde delen in 

de Neustadt zouden krijgen. Op deze manier heeft hij de 

architectuur indirect weten de beïnvloeden. 

Het inwonersaantal van de Neustadt groeide zoals verwacht 

erg snel. Waar de teller in 1890 op ongeveer 35.000 stond 

schoot hij tot 1920 naar 136.000 inwoners. Dat was destijds 

bijna net zo veel als de oude binnenstad met 155.000 

inwoners. Vanaf 1910 tot 1920 deden ook verschillende 

netwerken voor openbaar vervoer hun intrede. 

fig 8 Hohenstaufenring omstreeks 1900
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Na de 2e wereldoorlog

Tijdens de 2e wereldoorlog is heeft ook Keulen moeten lijden 

onder hevige bombardementen. Grote delen van de stad zijn 

verwoest als gevolg van de 262 bombardementsvluchten 

die boven de stad zijn uitgevoerd. Deze aanvallen hadden 

ook 5000 gewonden en 45.000 doden tot gevolg. Het totale 

aantal dat de stad tijdens de inval is ontvlucht wordt geschat 

tussen 135.000 en 150.000 van de destijds 700.000 inwoners.  

Bij het herstelproces van de stad is het van essentieel belang 

dat er een duidelijk veld is om in te werken en alle delen weer 

bereikbaar zijn. De puinhoop die ontstond tijdens de oorlog 

is lange tijd blijven liggen, met uitzondering van enkele 

straten die werden schoongemaakt door winkeleigenaren en 

omwonenden. Het duurde lang voordat er een officieel plan 

op tafel lag voor de wederopbouw. In de tussentijd gold er 

een bouwverbod maar werd er de opbouw van kleine delen 

van de stad niet tegengehouden. Doordat het puinruimen te 

lang duurde riep de burgemeester in 1946 de bevolking op 

om vrijwillige te helpen met de werkzaamheden.

De foto hiernaast toon hoe groot de schade destijds is 

geweest. Een groot deel van het oude stadscentrum en de 

Neustadt was verwoest.

fig 9 Keulen na de bombardementen



26

Rudolf Schwarz werd in 1947 aangewezen als stadsplanner en 

heeft het eerste gestructureerde plan na de oorlog opgezet. 

Schwarz kreeg de titel ‘algemene planner van Keulen’ en 

gaf leiding aan departementen voor planning, wetenschap 

en techniek. Een van de eerste dingen die hij deed was het 

bespreken van de situatie met mensen van verschillende 

disciplines. Deze discussie leidde tot een besluit over de 

manier waarop men om moest gaan met beschadigde 

gebouwen; lichtbeschadigde herstellen, zwaar beschadigde 

behoeden voor compleet verval, ernstig beschadigde 

opnieuw bouwen met de zelfde materialen. 

Het plan van Schwarz omvatte een heel vooruitstrevende 

visie over de manier waarop het nieuwe Keulen zou moeten 

werken. Op elk niveau van de stad maakt hij onderscheid in 

functies, toegankelijkheid, groenvoorzieningen etc. Keulen 

zou volgens hem een stad met twee kernen moeten zijn, 

de historische ‘Altstadt’ en een industriële kern, met een 

sterke verbinding. Hij was voorstander van de concentratie 

van functies als opera, theater en musea in een relatief klein 

gebied, en meerdere deelgebieden met elk een kerk, school 

en winkelgebieden. Voorbereiding op zwaarder autoverkeer 

behoorde ook tot de aandachtspunten. 

Nieuwe en moderne architectuur kon de inwoners van Keulen 

aangenamere plaatsen en sferen bieden om te wonen. Deze 

moderne bouwblokken zorgden echter, door de opkomst 

van bredere autowegen, voor minder openbare ruimtes. 

Ook openbaar groen heeft hieronder te lijden gehad. Voor 

de ruimtelijke problemen stelt Schwarz galerijen en arcades 

voor waar winkels of entrees van gebouwen aan gesitueerd 

kunnen worden. Deze extra ruimte voor voetgangers zorgt er 

ook voor dat voetgangers zich droog en comfortabel kunnen 

bewegen.

fig 10 Hohenstaufenring omstreeks 1900

fig 11 Hohenstaufenring omstreeks 1900

fig 12 Het masterplan van Schwarz
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Leitbild 2020 en het nieuwe masterplan

Voor het stadsbestuur van Keulen was het mislopen van de 

titel Europese Culturele Hoofdstad van 2010 de aanleiding 

om nieuwe strategieën te ter verbetering van de positie van 

Keulen op sociaal en cultureel gebied. Leitbild is een plan dat 

in 2003 is opgesteld door subcommissies met verschillende 

expertises. In dit vergaande actieplan worden verschillende 

aspecten besproken. Kunst, cultuur sport en jongeren krijgen 

binnen dit actieplan veel aandacht:

Keulen als kunst en cultuurmetropool 

Kunst en cultuur zou gemakkelijker een plek moeten vinden 

binnen Keulen. Keulen biedt ruimte voor de ontwikkeling 

van talen en vrijheid voor subcultuur, denkt en handelt 

met de regio en maakt gebruik van de mogelijkheden 

van de Rijn. Behoud van de leidende positie binnen de 

beeldende kunst en de kunstmarkt is van groot belang. Er 

moet internationaal aandacht gewekt worden voor thema’s 

als muziek, theater, dans, literatuur, fotografie en film met 

innovatieve evenementen, tentoonstellingen en festivals. Een 

goed functionerend netwerk van individuen en instellingen 

staan garant voor het succes van de voorziening in culturele 

evenementen. 

Verbeteren levenskwaliteit door kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn essentiële onderdelen van de sociale 

basisbehoeften en belangrijk voor het verhogen van de 

levenskwaliteit voor alle inwoners. De cultuurindustrie wordt 

gepromoot als een onderdeel van de totale economie. De 

stad wil creatieve woon- en werklocaties met veelzijdig 

aanbod creëren en dit afstemmen op behoeften vanuit de 

maatschappij. Ook van groot belang is de toegankelijkheid 

van cultuur gerelateerde activiteiten voor alle groepen 

binnen de samenleving.

fig 13 Leitbild 2020 ‘Kölns Weg in die Zukunft’
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Keulen als sportstad

Naast de culturele activiteiten is er volgens de commissie ook 

noodzaak om extra aandacht te besteden aan voorzieningen 

voor sport, recreatie en vrijetijd. Wederom weer voor alle 

leeftijdscategorieën en doelgroepen. Dit zijn ook belangrijke 

elementen in de samenleving en dragen bij aan persoonlijke 

ontwikkeling, zelfontplooiing en zijn bevorderend voor de 

gemiddelde gezondheid. Het integreren van sportfaciliteiten 

binnen de infrastructuur kan de ruimtelijke kwaliteit van 

stadsdelen en wijken vergroten. Sport is ook een opmerkelijke 

economische factor voor Keulen en heeft aandeel in de 

‘branding’ van de stad.

Stedenbouwkundige aanbevelingen

Leitbild geeft ook een oordeel over de samenstelling van 

een aantrekkelijk stedenbouwkundig plan. Mensen uit de 

gemeenschap, investeerders en ook politici waren bezorgd 

over het imago van de stad, dit resulteerde in besprekingen 

over strategische kwesties. Aan de orde komen; verbetering van 

openbare ruimtes, het stedelijk wonen en intergenerationele 

woonvoorzieningen. Er moet structureel gewerkt worden 

aan de verbetering en de ontwikkeling van nieuwe openbare 

ruimtes. Het stedelijk wonen kan gestimuleerd worden door 

middel van gemengde gebouwfuncties voor wonen, werken 

en recreatie. Verouderde structuren binnen de stad kunnen 

vernieuwd worden met soortgelijke systemen. Sommige 

delen van de stad hebben te weinig flexibele stedelijke ruimtes 

die plaats kunnen bieden voor ontspanning, ontmoeting en 

activiteiten.

Fase Speer-plan

Naar aanleiding van het plan Leitbild uit 2003 kreeg het 

bureau Albert Speer & Partner in 2007 de opdracht om 

een stedenbouwkundig masterplan uit te werken. Veel 

aanbevelingen van de commissies komen terug in het 

plan en krijgen voor het eerst gedaante op kaart en in 

3d. Het masterplan van Speer resulteerde in een totaal 

van 2.000.000 m2 brute vloeroppervlak als aanvulling of 

herstructurering voor de stad. In het plan wordt elk stadsdeel 

op grote of kleinere schaal aangescherpt. Voor wat betreft 

de ringboulevard doelt Speer met zijn plan gedeeltelijk op 

herleving van de Stübben principes. 
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plannen wordt al lange tijd gesproken over het wegwerken 

van deze nare status en strategische ingrepen die hieraan 

kunnen bijdragen. In het kader van deze werkzaamheden zijn 

verschillende grote straten vernieuwd. Zo zijn de Teutoburger 

Straße en de Rolandstraße, die parallel lopen aan de 

ringboulevard, vernieuwd en is er meer plaats gekomen 

voor groen. Buiten deze twee straten zijn ook op veel 

locaties stoepen vernieuwd en hebben slechte kruispunten 

plaatsgemaakt voor groene rotondes. Iets waar men ook 

structureel aan werkt is de herindeling van stoepen waardoor 

er op de hoeken van kruispunten ruimte wordt gecreëerd 

voor verblijf of terrasjes voor een café in de plint. 

Dit gebied was in het plan van Stübben ook niet aangeschreven 

als ‘high class’ maar toen lag de standaard van de gebouwen 

een stuk hoger en was het verschil tussen de klassen in de 

stadsdelen minder hard voelbaar als nu. 

Net na de oorlog kreeg het gebied een impuls maar dit 

zakte in de decennia daarna weer terug. In gemeentelijke 

Het plangebied voor mijn individueel onderzoek en ontwerp 

bevindt zich vlakbij de zuidelijke grens van de Neustadt in 

stadsdeel Neustadt-Süd. ‘Betriebsgelände Zugweg’ zoals 

het officieel heet, is een industrieel eiland dat opgeslokt 

is door de wijk er omheen. De Südstadt heeft binnen de 

volksmond een negatief te noemen karakter en is hierdoor 

minder populair op het gebied van huisvesting, cultureel 

aanbod en commerciële activiteiten. Naarmate je van de 

ringboulevard afwijkt en verder het stadsdeel intrekt merk 

je vanzelf dat de sfeer in de wijken beduidend anders is ten 

opzichte van andere stadsdelen in de Neustadt. Hoewel het 

noorden van de Neustadt ook niet commercieel is en veelal 

uit woonblokken bestaat heerst er meer orde en rust in. De 

straten in het zuiden zijn soms opvallend kaal en er is vaak 

ook weinig openbare ruimte tussen de bouwblokken. Te 

smalle straten zitten meestal ook vol met langs geparkeerde 

auto’s. 

Karakter van de Südstadt (Neustadt-Süd)
Kenmerken en beleid

fig 14 Straatbeeld Vondelstraße Neustadt-Süd

De Bonner Straße is een belangrijke straat die de ringboulevard, 

via de Südstadt, verbindt met zuidelijkere delen van Keulen. 

Deze straat is zich aan het ontwikkelen als commerciële as. 

Er komen steeds meer winkels in de plint. De aanleg van 

een nieuw stuk metro met stations aan het begin en einde 

van de straat geeft deze ontwikkeling een extra impuls. 

Door ook aandacht te besteden aan culturele faciliteiten 

wordt de variatie in programma verhoogd. Tegelijkertijd 

heeft het stadsbestuur nieuwe richtlijnen opgesteld voor 

geïnteresseerden die zich op deze as willen vestigen. Hierin 

is opgenomen dat gok- en spelhallen, nachtclubs, kantoren 

fig 15 Meer groen, stoep en horeca Rolandstraße
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en showrooms geweerd zullen worden. De reden hiervoor is 

om de as toegankelijk en interessant te houden voor een zo 

breed mogelijk publiek uit de hele stad. 

Een andere ontwikkeling is dat heel recentelijk is een 

voormalig brandweerkazerne uit begin 1900 omgebouwd tot 

theater / filmhuis met een groot restaurant op de begane 

grond. Doordat de kazerne op den duur was ingekaderd door 

woningen kom je nu in een doorsnee straatje plots een mooi 

monumentaal gebouw met publieke functies tegen. Dit is in 

ieder geval zeker niet vreemd voor de Südstadt.

fig 16 Ontwikkeling Bonner Straße

De Südstadt is naast dit alles misschien ook het enige 

stadsdeel dat open staat voor experimentele projecten. Er 

worden steeds meer voorzieningen getroffen voor creatief 

onderwijs. Een ander opmerkelijk project is het gebruik van 

‘Fort I’ als jongerencentrum en bouwspeelplaats. Fort I is 

in 1830 gebouwd als onderdeel van de binnenste ring van 

verdedigingsforten van Keulen maar dient nu samen met 

een deel van het Friedenspark als creatieve ontmoetingsplek 

en speelplaats voor jongeren en kinderen. Deze faciliteit 

past goed in de Südstadt en zou bij afwezigheid een gemis 

zijn voor een grote stad als Keulen. Er is volop ruimte voor, 

soms ruige, creatieve binnen en buitenactiviteiten waar ook 

in samenwerking onderwijsinstellingen gebruik van wordt 

gemaakt.

Het zuidelijkste deel van de Südstadt kenmerkt zich door 

het aangrenzende spoor als een achterkant van de stad. De 

groengordel houd hier op te bestaan en maakt plaats voor 

bedrijventerreinen. Ook opmerkelijk is dat er hier redelijk 

veel blokken zijn die meer dan één functie hebben. Vaak is 

dit te wijten aan het feit dat sommige delen van de percelen 

al bebouwd waren voordat het plan van Josef Stübben werd 

uitgevoerd.

fig 17 Restaurant in voormalig brandweerkazerne fig 18 Spoorgebied ‘achterkant‘ van de Neustadt
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Enkele jaren na het plan Leitbild 2020 kreeg het bureau van 

Albert Speer de opdracht om een nieuw masterplan voor 

Keulen uit te werken.  Bijna 60 jaar na het plan van Rudolf 

Schwarz was er weer de behoefte aan een nieuw masterplan. 

Verschillend met vorige plannen is dat dit keer niet alleen het 

stadsbestuur maar ook de industrie, commerciële sector en 

de Kamer van Koophandel van Keulen invloed heeft gehad in 

de totstandkoming. Een jaar na publicatie van het plan wordt 

het door de gemeenteraad aangenomen als leidraad voor 

directe en toekomstige interventies in Keulen.

Dit stedelijk masterplan schetst belangrijk thema’s en 

doelstelling voor de toekomstige ontwikkeling van de stad 

voor de komende 20-25 jaar. Het plan behandeld diverse 

economische, sociale, toeristische en infrastructurele 

aspecten en stelt concepten voor in het kader van de huidige 

visies van zowel burgers als de overheid. In het plan wordt 

ook gezocht naar evenwicht tussen soms tegenstrijdige 

wensen van het bedrijfsleven en het stadsbestuur. De mens, 

bewoner van Keulen, staat centraal in de benadering van het 

bureau. De nadruk wordt gelegd op het grote potentieel 

die de stad heeft en het maximaal benutten hiervan. De 

aanbevelingen wordt onderverdeeld in: stadsruimte van de 

Rijn, ringboulevard, groengordel, noord-zuid as, oost-west 

as, binnenstad en de rechterkant van de Rijn

Voor elk gebied worden er interventies voorgesteld op 

verschillende schaalniveaus. Deze variëren van interventies in 

de infrastructuur tot de vorming van totaal nieuwe gebieden 

en wijkgezichten. Ook op kleine schaal worden er voorstellen 

gedaan in de vorm van kleine blokken of aanvulling en 

voorzetting van bestaande structuren. Interventies in de 

deelgebieden hebben eider hun eigen karakter maar zijn op 

grotere schaal toch weer onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Er worden ook uitspraken gedaan over het analysegebied 

van dit afstudeeratelier. Na enkele lokale en van elkaar 

afzonderlijke ingrepen op de ringboulevard, licht er na jaren 

weer een plan die het geheel aanpakt. 

Toekomstvisie Albert Speer
Het nieuwe masterplan van Keulen

Er hebben verschillende stadsplanners aan de ring gewerkt. 

Ze hadden allemaal andere achtergronden en hun ideeën 

pasten in de gedachtegang van hun tijd. Het voorstel van 

AS&P over de Neustadt zinspeelt op het herstellen van de 

boulevardeigenschappen die na de tweede wereldoorlog 

verdwenen zijn. In grote lijnen lijkt het op het herstellen van 

sommige principes van Josef Stübben. Een uitgebreid groen 

netwerk is lange tijd een belangrijk karakter van de ring 

geweest. Op de duur is het groen in verval geraakt en werd 

op sommige plaatsen zelfs als obstakel gezien. De sterke 

connectie tussen groengebieden en de ring als groene as is 

steeds afgenomen. Ondertussen zijn ook veel pleinen totaal 

vervormd en hebben hun eigenschappen verloren. Dit zijn 

veelal de effecten van infrastructurele veranderingen die nu 

teruggedraaid zullen worden om de pleinen het groen en 

pleingevoel terug te geven. Een nieuwe groene impuls en 

herstel van verbindingen is een belangrijk punt uit het plan. 

Belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van delen van 

de tramlijnen onder de grond.

In de naoorlogse periode zijn de straatprofielen aangepast 

om de opkomst van auto’s en elektrische trams op te kunnen 

vangen. Dit resulteerde in minder plek voor voetgangers. Er 

is vaak geen vloeiende overgang waardoor er steeds abrupt 

een verandering plaats vind als je de ring van begin tot eind 

doorloopt. Het voorstel van AS&P om het ringgevoel te 

versterken lijkt hierdoor erg voor de hand liggend, de ring 

mist op dit moment een verbindend element.

De meest opvallende ingrepen in de Neustadt zijn enkele 

woonblokken in het noorden, de toevoeging van een 

tweede ring van gebouwen aan het mediapark, het kruispunt 

op Rudolfplatz en een nieuw kader met gebouwen in 

de groengordel. Wat betreft de Südstadt zelf zijn de 

aanbevelingen minder opvallend dan die voor prominentere 

locaties, maar zeker niet minder belangrijk zoals de aanleg 

van een metrolijn richting zuidelijkere delen van de stad die 

ook verder loopt dan de Neustadt.  

fig 19 Het masterplan van Speer



33



34

Industrialisatie in Keulen

De geschiedenis van de industriële revolutie gaat terug tot 

het Engeland van halverwege de 18de eeuw. Mede door 

de ontwikkeling van industriële stoommachines kwam de 

omschakeling van handmatig vervaardigde goederen naar 

machinaal vervaardigde goederen op gang. Hoewel niet 

iedereen het eens was met de invoering van machines, 

versnelde het proces van industrialisatie en waaide ook over 

naar het Europese vasteland. De voorheen kleinschalige 

ambachtelijke werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken 

en vormden zo samen een grootschalige industrie.

Toen in grote delen van Europa de industrialisatie begon 

op te rukken werd Keulen hierdoor ook sterk beïnvloed. De 

ligging en stadsstructuur van Keulen leidde er toe dat er 

een alternatieve oplossingen moesten komen in verband 

met ruimtegebrek en het fortificatiesysteem. Dit systeem 

creëerde een dubbele gordel om de stad waar binnen 

een straal van enkele kilometers weinig tot niet gebouwd 

kon worden. Onder anderen door terugval tijdens Franse 

overheersing en vermindering van de handel was meegaan 

met de industrialisatie belangrijk voor de stad. 

Deze situatie werd opgelost door meerdere dorpen rondom 

de stad om te bouwen tot industriële dorpen. Dit leidde er 

zelfs tot dat sommige dorpen harder groeide dan de stad 

zelf. Voor de spreiding van de industrie werd er een strategie 

aangehouden waarin was bepaald dat zware industrieën 

vooral in kleine dorpen gehuisvest werden. Dichterbij de 

stad was er weer plaats voor industrie vaak gerelateerd 

aan voedsel, kleding en papierproductie. Zo ontstonden 

de zelfstandige stadjes Deutz, Kalk, Ehrenfeld en Mülheim. 

Deutz en Kalk werden in 1881 officieel onderdeel van Keulen, 

Ehrenfeld en Müllheim volgden later pas. Wat wel opmerkelijk 

is dat voor de incorporaties al vaak meer dan 50% van de 

grond eigendom was van mensen uit Keulen.

De industrialisatie en ‘pioniersgebouwen’
Prominente gebouwen in de Neustadt

fig 20 Keulen omstreeks 1900

Deutz  1.
Kalk  2.

Ehrenfeld  3.
Mülheim  4.
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Pioniersgebouwen

Door deze ontwikkeling is het gebied rondom de binnenstad 

lange tijd vrij geweest van gebouwen. Tijdens de planning 

va de Neustadt kwam hier echter verandering in. Op oude 

kaarten zien we dat voor de aanleg van de Neustadt basis, of 

heel kort daarna, er op sommige plaatsen al gebouwen staan. 

Deze gebouwen zijn in sommige gevallen tegelijkertijd met 

de eerste woningen gebouwd. Onderzoek heeft uitgewezen 

dat een groot deel van deze gebouwen de basisbehoeften 

van de wijk of soms hele stadsdelen vormen. Het feit dat ze 

er zo vroeg bij waren en grote invloed hebben gehad op de 

ontwikkeling en het gemeenschappelijk belang vormt deze 

gebouwen tot zogenaamde ‘pioniersgebouwen’. Veel van 

deze gebouwen genoten een speciale status die toestemming 

gaf om als het ware een hap uit bepaalde percelen te 

territorialsieren en af te wijken van strikte Stübben regels. 

Enkele pioniersgebouwen die ik heb kunnen achterhalen zal 

ik nader toelichten. 

fig 21 Locaties ‘pioniersgebouwen’

Centrale Zugweg  1. 
Militaire kazerne  2.

Hohensteufenbad  3.
School Mauritiuswall  4.

Brandweerkazerne  5.
Augusta ziekenhuis  6.
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De water- en elektriciteitscentrale op Betriebsgelände 

Zugweg zijn de eerste nieuwe gebouwen in het plangebied 

van de Südstadt. De planning van een nieuwe centrale 

gaat terug tot het jaar 1863. Er was toen der tijd nog geen 

locatie bekend maar ondernemers adviseerden de gemeente 

over de noodzaak van dergelijke installaties. Uiteindelijk is 

de huidige locatie gekozen en waren er in 1882 al 3 grote 

gebouwen gereed. Deze gebouwen waren toen der tijd 

volgens de oude perceelgrenzen georiënteerd. Na uitvoering 

van Stübben ’s plan stonden ze ten opzichte van de nieuwe 

percelen erg schuin en met de voorgevels ver van de straat 

gepositioneerd. Deze centrale voorzag de Neustadt en 

waarschijnlijk ook andere delen van Keulen van elektriciteit en 

schoon drinkwater. De centrale heeft enkele veranderingen 

ondergaan maar de functie werd behouden.

De ‘Fußartilleriekaserne’ is een oude kazerne tegenover 

Betriebsgelände Zugweg. Voor de eerste wereldoorlog 

werden de troepen die verantwoordelijk waren voor de 

vestingen en forten ook wel, vestingartillerie of fußartillerie 

genoemd. Deze troepen waren ook verantwoordelijk voor 

de wapens binnen de forten. Voordat de kazerne naar de 

Südstadt verhuisde stond hij op een belangrijke plek waar 

vervolgens het voormalig hoofdpostkantoor van Keulen 

werd gebouwd. De kazerne is in 1890 in gebruik genomen 

waardoor hij misschien geen pioniersgebouw is voor de 

Neustadt, maar de Südstadt werd pas veel later helemaal 

volgebouwd waardoor de hap die de kazerne destijds uit het 

perceel nam nu nog steeds zichtbaar is.

fig 22 Centrale Zugweg

fig 23 Militaire kazerne  
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Een ander gebouw dat er ook vroeg bij was is het 

Hohenstaufenbad (van architect Alfred Müller) aan de 

gelijknamige Hohenstaufenring. Dit segment tussen de 

Hahnentor tot de voormalige Weyertor kreeg deze naam 

toegewezen na aanleg in 1882. Hygiëne is een belangrijk punt 

in de basisprincipes van Stübben die hij ook in zijn boek ‘Der 

Städtebau’ beschrijft. Vanuit dit oogpunt waren openbare 

badhuizen van groot belang voor de nieuwe stadsuitbreiding. 

Stübben bemoeide zich persoonlijk met de realisatie van dit 

badhuis dat in 1883 werd voltooid en na de aanleg van de 

ringweg tevens ook één van de eerste gebouwen was. In 

dat zelfde jaar had slechts 3% van de woningen in Keulen 

een badkamer wat het belang hiervan benadrukte. Stübben 

veroorzaakte ook grote publiciteit met een artikel over 

de spa-industrie in oude en moderne tijden met speciale 

aandacht voor het nieuwe badhuis. Later in 1896 schreef hij 

nog een boek met als titel ‘Hygiene des Städtebaues’. Het 

badhuis was niet alleen een pioniersgebouw maar destijds 

ook toonaangevend op andere vlakken.. Helaas heeft dit 

gebouw de tweede wereldoorlog niet overleefd en werd in 

1958 definitief gesloopt en verwijderd.  

fig 24 Hohensteufenbad
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In de boeken ‘Der Städtebau’ van Stübben en ‘Die Kölner 

Neustadt’ van Hiltrud Kier wordt geschreven over twee 

scholen die in 1885 aan de Salierring en aan de Mauritiuswall 

zijn gebouwd. Op enkele foto’s na is hier weinig informatie 

over beschikbaar. 

De eerste brandweerkazernes van de Neustadt zijn ook vroeg 

in het proces gebouwd. De kazerne in het noorden vlakbij 

Ebertplatz en de kazerne in het zuiden aan de Vondelstraße 

worden ongeveer gelijktijdig gebouwd. Met zo veel nieuwe 

huizen en inwoners ontstond ook de noodzaak van nieuwe 

brandweerkazernes die strategisch verdeeld werden over 

de Neustadt. Beide hebben het tot op de dag van vandaag 

overleefd, hoewel de kazerne in het zuiden meer van zijn 

originele structuur heeft behouden. Na verplaatsing van 

de brandweer naar andere locaties kwamen de gebouwen 

leeg te staan. De kazerne in het noorden dreigde gesloopt 

te worden maar dient nu als creatieve ontmoetingsplek en 

evenementencentrum. De kazerne in het zuiden is recentelijk 

omgebouwd naar theatergebouw en restaurant.

fig 25 School Mauritiuswall  

fig 26 Brandweerkazerne
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fig 27 Augusta ziekenhuis  

Van het ziekenhuis Augusta is de precieze bouwdatum niet 

te achterhalen, wel staat er op kaartmateriaal uit 1886 al 

een complex op die locatie, naast een stuk van een oud fort 

dat niet gesloopt werd. De eerste foto’s die op het internet 

te vinden zijn dateren uit 1889. Krankenhaus Augusta 

was naast ziekenhuis ook een verpleeghuis. Vandaag de 

dag zijn er nog steeds overblijfselen te vinden van het 

oude fort. Tegenwoordig staat er nieuwe gebouwen van 

wetenschappelijke instituten verbonden aan de universiteit 

van Keulen.
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Al 133 jaar staan de historische Jugendstil-gebouwen aan 

de Zugweg overeind. Voor bewoners van de Südstadt is dit 

gebied in de loop der jaren bijna symbolisch geworden en 

wordt door velen beschouwd als typisch voor dit stadsdeel. 

Vanuit sommige opzichten doet de industriearchitectuur 

met zijn gotische elementen eerder denken aan een 

religieus gebouw dan een energiecentrale. Het evenzo 

interessante binnenterrein van dit gebied is jammer genoeg 

niet toegankelijk voor het publiek. Op enkele jaarlijkse 

evenementen na opereert het als een gesloten doos. 

De voorste 2 gebouwen die 90 jaar lang het gezicht naar de 

stad hebben gevormd zijn ontworpen door architect Henry 

Deutz en voorzien van typerende gele bakstenen. Dit zijn 

tevens ook de oudste gebouwen binnen het geheel. Alle 

gebouwen die er later bij zijn gekomen zijn voorzien van rode 

bakstenen.

De energiecentrale was van cruciaal belang voor de 

ontwikkeling van niet alleen de Neustadt maar ook van 

de stad zelf. De eerste gebouwen op het terrein dienden 

voor het drinkwatertoevoer met daarin grote pompen die 

verbonden waren met de bronnen. Enkele jaren later is hier 

de eerste wisselspanning elektriciteitscentrale van Duitsland 

gebouwd. Nadat het stadsbestuur instemde met overname 

van de van oorsprong Engels firma ‘Imperial Continental Gas 

Association’ werden hier ook faciliteiten voor gasvoorziening 

aan toegevoegd. Dit berdrijf was sinds 1841 ook 

verantwoordelijk voor onder anderen de stratenverlichting 

die op gas brandden. 

‘Betriebsgelände Zugweg’ object in het stadsdeel

fig 29 Plattegrond bedrijventerrein

Waterpompgebouw  1. 
Werkplaats  2.

Machinehuis  3.
Boilerhuis en werkhal  4.

Hoofdgebouw  5.
Kantoor  6.

Oude toegangspoort 7. 12

3

4
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fig 28 Gevel hoofdgebouw
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fig 30 Luchtopname Südstadt

fig 31 Vogelvlucht vanaf de Bonner Wall
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De ontwikkeling van het gebied heeft in de eerste 15 jaar 

eigenlijk nooit stilgestaan. Met tussenpozen van een aantal 

jaar zijn er werkplaatsen en opslagplaatsen gebouwd 

of gesloopt. Wonderbaarlijk genoeg hebben de drie 

belangrijkste gebouwen van het ensemble de oorlog met 

minimale schade kunnen overleven. Een tweetal gebouwen 

die op oude foto’s te zien zijn hadden waarschijnlijk minder 

geluk. De werkplaats en het pomphuis aan de Bonner 

Wall hebben ook zware schade geleden en zijn in minder 

gedetailleerde vorm hersteld.

Tot de jaren ’80 hebben de gebouwen moeten lijden onder 

achterstallig onderhoud. Ook genoten ze geen speciale 

beschermde status vanuit de gemeente waardoor er telkens 

wijzigingen werden gedaan die de authenticiteit schade 

hebben toegebracht. Zo werden bij het machinehuis-gebouw 

meerdere torentjes gesloopt en monumentale raampartijen 

dichtgemetseld. Halverwege jaren ’90 werd er eindelijk een 

renovatie gestart en werden het gebied op veel punten weer 

hersteld. 

fig 32 Gesloopt opslaggebouw naast de oude toegangspoort

Met de bouw van een nieuwe grote centrale elders in Keulen, 

door eigenaar en regionale netbeheerder RheinEnergie 

A.G., komt er langzamerhand een einde aan de actieve rol 

van de energiecentrale. Recentelijk heeft het bestuur van 

RheinEnergie A.G. besloten om de elektriciteit gerelateerde 

activiteiten met ingang van 2017 stop te zetten. Ook de office 

diensten zullen gecentraliseerd worden binnen een nieuw 

hoofdkantoor. Deze planning valt ongeveer samen met het 

voorstel van Speer om na een planfase binnen 5 jaar over 

te gaan tot uitvoering van de gebiedsontwikkeling Parkstadt 

en omgeving Bonner Wall, waar onderin ook Betriebsgelände 

Zugweg aan grenst. 

RheinEnergie is binnen de regio een grote sponsor op het 

gebied van kunst, cultuur, sport en vrijetijd. Mede doordat ze 

een eigen cultuurfonds hebben stellen ze en aantal keren per 

jaar de deuren van het bedrijfsterrein open voor organisaties 

als de ‘Theaternacht’ of sportieve activiteiten op het 

binnenterrein. Het machinehuis-gebouw dat voor een groot 

deel leeg staat wordt tijdens dit evenement omgevormd 

tot tijdelijk theater. Door dit soort evenementen heeft het 

normaliter gesloten gebied enige band op weten te bouwen 

met mensen uit de buurt of elders uit Keulen.
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fig 33 Handschets uit 1890
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Wegtrekkende industrie

Vandaag de dag hebben veel steden en regio’s te maken 

met wegtrekkende industrie wat transformatie in stedelijk 

weefsel veroorzaakt. Oude industriële gebouwen of 

gebieden zoals Betriebsgelände Zugweg worden daarnaast 

vaak ook gekenmerkt door een ongrijpbare sfeer die door 

veel mensen gewaardeerd wordt maar tegelijkertijd ook 

moeilijk in woorden te vatten is. Nader onderzoek hierover 

zou wellicht kunnen leiden tot betere inzichten. De vraag 

hierbij is of het doorgronden van de waardering kan leiden 

tot aanknopingspunten voor architecten om die sfeer en de 

kwaliteiten die het met zich meebrengt te kunnen regisseren 

binnen een nieuw ontwerp. Ook belangrijk hierbij is de balans 

tussen benadering van het erfgoed, diens locatie en het 

beoogde programma en doelgroep.

Met leegstand op komst zijn industriële panden en 

locaties aantrekkelijke objecten voor herontwikkeling en 

programmering. Door het vertrek van de industriële gebruiker 

lijden deze panden in zeker mate aan identiteitsverlies. De 

locatie daarbij is een ander belangrijk gegeven. De industriële 

gebouwen staan door stedelijke groei nu vooral in de stad 

in plaats van voorheen daarbuiten te hebben gestaan. De 

opgave voor deze regio’s is dan het inpassen van een nieuw 

positief gebaar zonder ontkenning van het oude imago. 

De vaak grote en architectonisch bijzondere gebouwen zijn 

aantrekkelijk en hebben een herkenbaar karakter. In veel 

gevallen gaat het om grote hoogtes en vrije overspanningen 

waardoor eventuele transformatie naar een nieuwe functie 

gemakkelijker is. Het opknappen en laten herleven biedt 

mogelijkheid tot waarde verbetering voor de buurt of 

stadsdeel. Het toekennen van centrale en maatschappelijke 

functies aan de gebouwen zal het gebied doen transformeren 

tot een levendig deelcentrum. Dit zal niet alleen in positieve 

zin bijdragen aan het dagelijks leven in de buurt, de omgeving 

van het her-ontwikkeld gebied wordt ook aantrekkelijker voor 

Benadering industrieel erfgoed

allerlei initiatieven en bedrijfjes om zich er te vestigen. Het 

voornemen van Keulen om de Südstadt rijker uit te rusten 

dan alleen wonen wordt bij deze ook tegemoetgekomen.

Aan de overkant van de Rijn in Mülheim staat ook een 

voormalig elektriciteitscentrale. Nadat de centrale buiten 

gebruik werd gesteld besloot de stad eind jaren ’80 om de 

panden nieuw leven in te blazen. In 1991 begon het complex 

aan zijn nieuwe bestaan als concert- en evenementencentrum. 

De combinatie van industrieel erfgoed en publieke functies 

bleek bij deze goed te werken, de zalen stroomden vol en 

het gebied kreeg bekendheid. In 2007 werden de panden 

wederom gerenoveerd. Op dit moment bieden ze ruimte 

voor concerten, lezingen en tentoonstellingen.

fig 35 E-Werk Mülheim

fig 36 Een van de evenementhallen



51

Geschiedenis van bescherming en behoud erfgoed

Het beschermen en behouden van gebouwen met bepaalde 

monumentale of cultuurhistorische waarde is geen nieuw 

gebruik binnen de westerse samenleving. Hierbij zijn 

verschillende benamingen en gradaties te bedenken als 

behoud, reparatie, restauratie, reconstructie, hergebruik en 

herbestemming. 

De oorsprong van monumentenzorg gaat terug tot het Rome 

van de vijftiende eeuw. De toenmalige paus, Pius II, bracht 

een regelement uit dat het afbreken of beschadigen van 

openbare gebouwen of historische ruïnes verbood. Naast dit 

verbod werd ook geprobeerd bepaalde monumenten voor 

zover mogelijk te herstellen. 

De manier van restaureren en renoveren zoals we die nu 

kennen is begonnen bij romantici uit het begin van de 

negentiende eeuw in Engeland en Frankrijk. In die periode 

werd ook de uitspraak ‘conserveren is beter dan repareren, 

repareren beter dan restaureren, restaureren beter dan 

reconstrueren’ gedaan door de Franse archeoloog en 

kunsthistoricus Adolphe Napoléon Didron (1806–1867). Later 

werd deze uitspraak opgenomen in het Charter van Venetië 

uit 1964. In deze charter wordt de filosofie verwoord die 

bepaalt hoe men dient om te gaan met de restauratie en 

conservatie van waardevolle monumenten en gebouwen.

Wederom een Fransman en architect Eugène Viollet-le-Duc 

(1814-1879) was één van de eersten in Europa die op een 

gestructureerde wijze beschadigde monumenten en ruïnes 

documenteerde om ze vervolgens in hun middeleeuwse staat 

te reconstrueren. Vaak ging het om vandalisme tijdens en na 

de revolutie. Hij maakte als het ware een wetenschap van het 

restaureren. Het Château de Roquetaillade vlakbij Bordeaux is 

een van zijn vele projecten.

fig 37 Château de Roquetaillade, Bordeaux
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Erfgoed en monumenten

Als cultuurhistorisch erfgoed worden veelal sporen uit 

het verleden gezien die nog steeds zichtbaar en tastbaar 

aanwezig zijn. Straten, gebouwen en soms zelfs begroeiing 

vertellen samen het verhaal van een locatie en bepalen 

de afleesbaarheid. We kunnen er aan ontleden hoe een 

eeuwenoud kruispunt van verschillende wegen uitgroeide 

tot een dorp of zelfs stad, wat het bevolkingsprofiel was en 

hun manier van samenleven. Erfgoed is meer dan alleen een 

verzameling van overblijfselen en herinneringen uit vervlogen 

tijden. Het bepaald in zijn geheel voor een groot deel onze 

identiteit. Het behoud hiervan is van algemeen belang en 

heeft wetenschappelijke, sociale en maatschappelijke waarde.

Onder monumenten worden vaak onroerende goederen 

verstaan. Monumenten zijn overblijfselen van kunst, 

cultuur, architectuur of nijverheid die van algemeen 

belang zijn om hun wetenschappelijke, industrieel-

archeologische, sociaal-culturele, artistieke of historische 

waarde. Een nadere onderverdeling kan gemaakt worden 

in bouwkundige monumenten, landschapsmonumenten 

en natuurmonumenten. Een bouwkundig monument 

is het toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen 

of heeft op andere manieren een speciale betekenis en 

waarde als vertegenwoordiger van een bepaalde periode 

of gedachtegoed. Ook redelijk jonge gebouwen kunnen 

in sommige gevallen tot monument gerekend worden. Zo 

genieten er tal van gebouwen in Keulen een beschermde 

status vanwege hun rol in de wederopbouw. 

fig 38 Kölnisches Stadtsmuseum in Zughaus uit 1600 
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Benaderingen

In de regio Keulen zijn er meer dan 30.000 geregistreerde 

monumenten (niet alleen onroerend goed) die worden 

beschermd door wetgeving. Veel van de regelgeving omtrent 

het behoud hiervan wordt bepaald door de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen. Meer dan andere regio’s in Duitsland, 

wordt Noordrijn-Westfalen gekenmerkt door zijn technische 

en industriële geschiedenis waaronder ook het Ruhrgebied. 

Gemeentes binnen de deelstaat hebben soms zelf aangepaste 

regelgeving. Binnen deze regelgeving zijn verschillende 

manieren voor benadering van het erfgoed mogelijk. 

‘Erhaltung’

Behoud wordt gedefinieerd als de handeling of het proces 

van het aanbrengen van de maatregelen die nodig zijn om de 

bestaande vorm, integriteit en materialen van een historisch 

pand te behouden. Dit is, inclusief tijdelijke maatregelen voor 

bescherming en stabilisatie, gericht op lopend onderhoud 

en reparatie van historische materialen en eigenschappen 

in plaats van uitgebreide vervanging en nieuwbouw. Nieuwe 

toevoegingen aan het exterieur zijn geen onderdeel van 

deze behandeling. Er wordt in geval aangenomen dat het 

historisch weefsel grotendeels heeft weten te overleven.

‘Rehabilitierung’

Rehabilitatie is gedefinieerd als de handeling of het proces 

voor het mogelijk maken van gepast gebruik van het 

desbetreffend gebouw. Dit door middel van reparatie, 

aanpassingen en mogelijk nieuwe toevoegingen, waarbij 

tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het behoud 

van gedeeltes of functies die van historische, culturele of 

architectonische waarde zijn. Hierbij is minimale verandering 

van ruimtelijke verhoudingen gewenst. Net als bij het behoud 

zijn bij rehabilitatie de bouwmaterialen en karakter bepalende 

kenmerken beschermd. Men gaat er echter wel van uit dat 

historisch weefsel dermate beschadigd is dat reparatie en 

vervanging vereist is.

fig 39 Eigelsteintor

fig 40 Oud havenbedrijf
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‘Restaurierung’

Restauratie wordt gedefinieerd als de handeling of het 

proces van nauwkeurige beeltenis van de vorm, functies en 

het karakter van een gebouw zoals deze voorkwam in een 

bepaalde tijdsperiode. Dit door middel van het verwijderen 

van functies die er in andere periodes bij zijn gekomen, 

en de reconstructie van eigenschappen die eventueel in 

andere restauratieprocessen verloren zijn geraakt. Voor zeer 

oude gebouwen wordt gekozen voor restauratie van zijn 

belangrijkste periode. Hierbij is grondig onderzoek vereist 

naar de originele materialen en functies.

‘Wiederaufbau’

Reconstructie wordt gedefinieerd als de handeling of het 

proces van beeltenis door het opnieuw bouwen van de vorm, 

functies en detaillering van gebouwen en landschappen die 

de tand des tijds niet hebben overleefd. Bij reconstructie 

wordt gekozen voor een tijdsperiode waarover voldoende 

informatie beschikbaar is voor een nauwkeurige replica op, 

indien mogelijk, de historische locatie. Bij het ontbreken van 

de originele materialen kunnen deze vervangen worden door 

andere toepasselijke materialen. Regels voor het vaststellen 

van de reconstructie condities zijn streng om verkeerde 

beeltenis te voorkomen.

fig 42 St. Anna kerk 

fig 41 Haus Saaleck
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Strategie voor Betriebsgelände Zugweg

Gezien de staat van de gebouwen op het terrein en het 

redelijk recente onderhoud lijkt de benadering van behoud 

het meest voor de hand liggen als het om fysieke verschijning 

gaat. Bij de laatste werkzaamheden heeft men geprobeerd 

om het gevelbeeld waar mogelijk te herstellen. De conditie 

van de binnenkant van de gebouwen is echter niet geheel 

duidelijk door de simpele reden dat toegang voor bezoekers 

niet mogelijk is. Met behulp van beschikbare foto’s en de 

gevelbeelden is de indeling en het gebruik tot op zekere 

hoogte wel te achterhalen. 

Ondanks de ontoegankelijkheid is de industriële uitstraling 

erg typerend voor de wijk. De gebouwen hebben zich een 

plek geëigend in het straatbeeld, het behoud hiervan is een 

uitgangspunt voor de ontwerpopdracht. In combinatie met 

de herstructurering van het terrein, het herbestemmen van 

volumes die behouden zullen worden, de lokale invloeden 

van Speer en de ambitie van de Südstadt zal er gezocht 

worden naar een oplossing waarin alle aspecten een plek 

zullen krijgen. 

Herbestemmen, waarom?

We zijn ons meer bewust geworden van de cultuurhistorische 

waarde van gebouwen. Het besef dat we in de afgelopen 

decennia veel waardevolle gebouwen hebben verloren 

is nu hoger dan tevoren. Bepaalde objecten binnen de 

stadsstructuur zijn van groot belang voor de identiteit van de 

gemeenschap. Praktische en interessante herbestemmingen 

van gebouwen, in het bijzonder die met architectonische 

of stedenbouwkundige waarde, als vuurtorens, pakhuizen, 

kerken of industriële gebouwen genieten momenteel ook 

grote publieke belangstelling. Het hergebruik heeft in de 

eerste instantie behoud van het beeld tot doel. Dit resulteert 

vaak in projecten waarbij het exterieur wordt gerestaureerd 

of behouden, terwijl tegelijkertijd de binnenkant van de 

gebouwen wordt uitgehold of aangepast om de nieuwe 

functie te kunnen onderbrengen. Tot slot spelen ook sociaal-

economische aspecten een rol. Het oudste stukje Neustadt 

dat voor het eerst openbaar toegankelijk zal worden brengt 

naast een economisch impuls ook nieuwe mogelijkheden 

voor socialisatie met zich mee. Er kan een dialoog ontstaan 

tussen de Südstadt en de rest van Keulen.

fig 43 Toren machinehuis 
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De grootschalige aanbevelingen die het Masterplan van Speer 

voor Keulen doet zijn eerder al beschreven. Er zijn echter ook 

tal van minder grote ingrepen die van directe invloed zijn 

op de Südstadt, maar minder uitgebreid aandacht hebben 

gekregen in de publicatie.

Het masterplan doelt in de eerste plaats op een actiever 

gebruik van de groengordel om de Neustadt heen. Op de 

tweede plaats willen ze de groengordel herstellen en vanaf 

de noordelijke naar de zuidelijke Rijnoever laten doorlopen. 

Verder naar de Südstadt is het groen momenteel helemaal 

verdwenen. De groengordel houdt vanaf de Eifelwall op 

met bestaan en maakt plaats voor bebouwing. Hier wordt 

een groene doorgang van ten minste 150 meter breedte 

voorgesteld. Op verschillende punten worden ook voorstellen 

gedaan voor de bouw van hoge volumes. Er wordt een nieuw 

visueel kader en een duidelijkere grens tussen de groengordel 

en de verstedelijking daar weer buiten gecreëerd. De mate van 

nieuwe bebouwing is vanaf het noorden van de groengordel 

tot iets onder het midden ongeveer gelijk. In het zuidelijke 

deel maakt bestaande bebouwing plaats voor groen, waar 

weer op strategische wijze bebouwing aan gesitueerd 

wordt. Een belangrijk doel is het actiever gebruiken van de 

groengordel. 

Ook wordt gesproken over een nieuwe universiteitscampus 

ter hoogte van de Luxemburger Straße. Dit is niet de enige 

impuls op het gebied van onderwijs. De Universiteit voor 

Toegepaste Ingenieurswetenschappen in stadsdeel Deutz 

kampt al lange tijd met ruimtegebrek. In het masterplan 

word voorgesteld dat de bouw van een nieuw gebouwenpark 

rechts onder Parkstadt hier antwoord op kan bieden. Zo 

ontstaat er ook een link met de nieuwe universiteitscampus 

iets verderop in de groengordel.

De industriële gebouwen en de goederenhallen beslaan 

sinds een lange tijd een zeer groot oppervlak direct aan de 

Speer ‘touch’ op verschillende schalen

rand van de Südstadt. De Parkstadt en het voornemen om 

de onderbroken groengordel te herstellen gaat deze situatie 

veranderen. Met de Parkstadt wordt een nieuwe aangename 

manier van wonen gecreëerd. De fundamenten hiervan zijn 

de link met het groen en goede bereikbaarheid. 

Ook aan de verbinding met de Südstadt en de nieuwe 

commerciële as, Bonner Straße, wordt aandacht besteed. Er 

komt een nieuwe weg en brug die de Parkstadt verbind met 

de linkeronderhoek van het plangebied van mijn ontwerp. 

Plannen op infrastructureel gebied houden niet op bij deze 

nieuwe weg. Ook op grote schaal worden voorstellen gedaan 

die voor een deel al uitgevoerd zijn en invloed hebben op het 

plangebied Betriebsgelände Zugweg. Speer duid de nieuwe 

metrolijn, vanuit het centrum naar het zuiden, aan als cruciaal 

voor de ontwikkeling en bloei van de Südstadt. Uiteraard 

wordt er zo ook een connectie gecreëerd met nog zuidelijkere 

delen van de stadsregio. Een nieuwe uitstapstation op het 

spoorkruispunt met de Bonner Straße is de volgende stap 

in de opwaardering van de infrastructuur. Het station zal er 

voor zorgen dat de zuidelijke regio ook van buiten de stad 

makkelijk te bereiken is, of juist andersom. Dit komt ook ten 

gunste van de universiteit en de connectie richting stadsdeel 

Deutz.

Het masterplan omvat voor de Südstadt ook kleine 

toevoegingen die soms zelfs niet in het rood gekleurd zijn. 

Er worden enkele volumes toegevoegd aan de overkant van 

mijn ontwerplocatie. Een groter volume verschijnt naast de 

nieuwe weg tussen Parkstadt en  Bonner Wall. Opmerkelijk is 

dat veel kleinere gebouwen op bepaalde locaties over de hele 

stad wel rood gekleurd worden. Het plan van Speer omvat 

een hoop van deze kleine toevoegingen die de bestaande 

blokken afmaken. 

fig 44 Zuidelijk deel van het Masterplan
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1. groengordel door laten lopen

2. parkstadt

3. gebouwenpark universiteit

4. nieuwe verbinding / brug

5. nieuwe metrolijn

6. uitstapstation op brug
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Ruimtelijke analyses ‘Betriebsgelände Zugweg

Metrolijn als grote impuls

De aanleg van de metrolijn vanaf het centrum naar 

zuidelijkere delen van Keulen bevorderd de bereikbaarheid 

van het gebied. Deze ontwikkeling is ook belangrijk voor de 

omliggende wijken. Een betere bereikbaarheid maakt het 

aantrekkelijker om in de Südstadt te wonen en komt ook ten 

goede van de ontwikkeling van commerciële activiteiten in de 

buurt. Ook het onderwijs in de regio is hier enthousiast over.

Naast de metrolijn die recht naar beneden loopt wordt er een 

nieuwe lijn gepland die vanaf de halte Bonner Wall richting 

de Rijn gaat en vervolgens naar het zuiden toe de kade volgt. 

Deze lijn zal ook verre zuidelijke delen van Keulen makkelijker 

bereikbaar maken.

fig 45 Nieuwe metrolijn als impuls voor het zuiden
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Verstedelijking van de industriegebieden

Na de planfase van de Parkstadt blijft Betriebsgelände 

Zugweg over als laatste stuk industrie binnen de grenzen van 

de regio binnenstad. Als na enkele jaren ook hier de huidige 

functies vervallen kan het terrein met gepaste ingrepen na 

133 jaar weer aan de stad geschonken worden.

Het spoorgebied staat open voor nieuwe ontwikkelingen 

die ook door het stadsbestuur ondersteund worden. 

Betriebsgelände Zugweg heeft dankzij de vele gebouwen de 

capaciteit om verschillende functies te kunnen huisvesten.

 

In het plan van Speer wordt gesproken over attractiegebieden 

tussen de Neustadt en de groengordel. In het noorden en het 

midden wordt er nieuwbouw geadviseerd waarin sociale en 

culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor het zuiden 

wordt gesproken over een kunsthal in combinatie met 

eventueel een markthal of gastronomie.  In dit kader kan 

Betriebsgelände Zugweg onderdeel uitmaken van deze visie.

fig 47 Wegtrekken van industrie en overname door de stad

fig 46 De industriele gebieden rondom het spoor
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Lijnen / Oriëntatie

Doordat de eerste gebouwen al voor de aanleg van de 

Neustadt werden gebouwd zijn er twee soorten lijnen die 

heersen in het spel. De gevels die georiënteerd zijn aan de 

blauwe lijnen vertegenwoordigen de oude perceelverdeling. 

De gebouwen aan de rode lijnen zijn er later bij gebouwd. 

Deze zijn tegelijkertijd ook georiënteerd op de lijnen die 

Stübben heeft uitgestippeld. Het voorste gebouw die er in 

de jaren ’60 bij is gebouwd is op zijn beurt weer georiënteerd 

op het hoofdgebouw. Interessant is dat het laatste stuk van 

het gebouw met een hoek ook aansluiting zoekt met het plan 

van Stübben en de overige bebouwing uit de omgeving.
Legenda

Stübben assen

Oude percelen 



Overeenkomsten bouwstijl

Als we de bouwstijlen van de verschillende gebouwen 

vergelijken is er een bepaalde hiërarchie te omschrijven. De 

eerste gebouwde gebouwen onderscheiden zich van de rest 

door hun hoog detail niveau en bouwstijl. De gedetailleerde 

gevel en afwisseling van materialen straalt een bepaalde 

status uit die ten tijde van de bouw belangrijk was. Ook waren 

deze twee gebouwen het gezicht naar de drukke staat, die 

een belangrijke as is binnen de Südstadt. De gebouwen die er 

later bij zijn gebouwd vertonen onderling weer overeenkomst. 

Er is tevens ook gelijkenis met een schoolgebouw aan de 

overkant van de straat. Het gebouw wat er in de jaren ’60 bij 

is gekomen heeft een stijl die voor zijn tijd modernistisch was. 

Ook het tweede schoolgebouw aan de overkant van de straat 

toont hier gelijkenis mee. 

Legenda

Type 1

Type 2

Type 3 



Toegangen gebouwen en terrein

De gebouwen op het gesloten terrein hebben meestal geen 

toegangen vanaf de straat. Dit versterkt het gevoel van 

afzondering van de wijk. De toegangen zijn bereikbaar via het 

binnenterrein of de smalle gebieden tussen de gebouwen. 

Het terrein zelf is omringd met gevel, muur of hekwerk. De 

toegangen zijn onder te verdelen in drie gradaties. Er is een 

enkele hoofdtoegang die het personeel en de bezoekers 

gebruiken. Deze ingang is voorzien van toegangspoorten 

met wachter. Een tweede ingang hiernaast wordt veelal 

gebruikt door medewerkers die te voet of met de fiets zijn. 

De overige drie toegangen worden facilitair gebruikt. 
Legenda

Toegang gebouw

Toegang terrein 1.

Toegang terrein 2.

Toegang terrein 3. 



De barrière

Halverwege jaren ’60 is het laatste gebouw aan dit ensemble 

toegevoegd. Het gebouw heeft enkele grote ruimte voor 

stadstellers en bestaat verder uit kantoorruimtes en facilitaire 

voorzieningen. De positie van dit gebouw heeft lange tijd als 

dekmantel gewerkt voor het geen wat zich er achter afspeelt. 

Dit gebouw heeft lange tijd het industrieel gezicht van de 

wijk verborgen, hij blokkeert door zijn hoekvorm pal het 

zicht op het terrein en de twee oudste en fraaiste gebouwen 

van het ensemble. Ook zorgt de schuine oriëntatie voor het 

ontstaan van ongebruikte smalle stroken groen.
Legenda

Weg binnenterrein

Onbenut groen 

Visuele barrière 

fig 48 De visuele barrière
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Betriebsgelände Zugweg is een belangrijk element 

van de Südstadt en is ooggetuige geweest van de vele 

ontwikkelingen die de stad en de wijk hebben doorgemaakt. 

Uit verschillende artikelen, websites van organisaties als 

‘Meine Südstadt’ en tevens ook lokale organisaties is op te 

maken dat men, ondanks het gesloten karakter, toch trots 

is op de centrale en dit als belangrijk element van de wijk 

ziet. Ook door het feit dat het ensemble monumentale status 

geniet is er gekozen voor behoud en herbestemming van de 

bestaande gebouwen.

De bepaling van het programma komt voort uit verschillende 

bronnen als Leitbild 2020, het masterplan van Speer en ook 

beleid van de stad omtrent de injectie van variatie in de 

Südstadt. Betriebsgelände Zugweg heeft de potentie om 

verschillende functies binnen het gebied onder te brengen 

en zijn karakter als ensemble om te vormen tot een ensemble 

van creatieve, culturele en commerciële publieke functies.

Betriebsgelände Zugweg wordt omgetoverd tot ‘Energie 

Kwartier’. Het voormalig pompgebouw (1) krijgt de nieuwe 

functie kunsthal. Het gebouw wordt vrij overspannen en 

heeft een nokhoogte van ongeveer 25 meter en verleent 

zich goed voor deze functie. Ook het voorstel van Speer 

voor een dergelijke functie zuidelijk van Keulen wordt bij 

deze beantwoord. De voormalige werkplaats (2) krijgt de 

functie jongeren- en sportcentrum. Binnen dit ensemble is 

het erg belangrijk dat ook jongeren hun eigen plek krijgen 

voor allerlei activiteiten. In de buurt zijn veel scholen en 

met de komst van nieuwe universiteitsgebouwen is deze 

functie zeker niet misplaatst. Ook het feit dat er volgens 

wijkorganisaties te weinig plaats is waar jongeren zich kunnen 

ontplooien heeft hierbij een rol gespeeld. Het gebouw kan 

voor deze gemixte functies deels worden voorzien van een 

tussenvloer. Het voormalig machinehuis (3) wordt een aantal 

keer per jaar als tijdelijk theater gebruikte voor verschillende 

evenementen, en zal ook de functie theater krijgen. Ook 

Programmabepaling & Ontwerp

dit gebouw heeft grote overspanningen zonder centrale 

steunpunten waardoor hij gemakkelijk vrij indeelbaar is. Het 

voormalig boilerhuis (4) en de aangrenzende werkhal zal 

ruimte bieden voor ondernemingen en creatieve werkruimte 

aan de achterkant. Het voorste gedeelte wordt op dit moment 

ook als kantoorruimte bezet en zou zonder grote ingrepen 

in de originele structuur een soortgelijke functie blijven 

vervullen. De grote werkhal kan als sfeervolle werkruimte 

gebruikt worden. Het voormalig hoofdgebouw (5) van de 

energiecentrale krijgt de functie ‘Minibib’. De Minibib is een 

initiatief van het stadsbestuur in Keulen die er voor zorgt dat 

er naast de centrale bieb ook in verschillende delen van de 

stad kleinere locaties zijn waar buurtbewoners terecht kunnen 

voor boeken, studie en ontmoeting. Door circulatie is het 

assortiment aan boeken steeds verschillend. Het stadsbestuur 

heeft op verschillende locaties pilots gedraaid met behulp 

van tijdelijke gebouwen. Het project sloeg aan en blijkt erg 

populair te zijn waardoor er word gedacht aan vaste locaties. 

Ook in de Südstadt was er een pilot in de Volksgarten niet ver 

van Betriebsgelände Zugweg vandaan. Het kleinst gebouw in 

het ensemble (6), door het nieuwe ontwerp een object op het 

plein, zal omgevormd worden tot paviljoen. 

1
2

3

4
5

6
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weer opgedeeld door het oude toegangsgebouw die ook 

blijf behouden. De invloed van het bestaande op het nieuwe 

wordt versterkt door verdere inbraak in de volume in de vorm 

van relatief korte overstekken. De aanpassing aan bestaande 

structuren gaat voort met stukken van de oude muur die 

om het terrein heen heeft gestaan. De verspringing in de 

volumes geldt als een reactie hierop en tevens als knipoog 

naar de verspringing tussen de overige gebouwen die niet 

altijd strak aan de straat zijn opgetrokken. 

Na de inpassing van oude elementen, introduceren deze 

overstekken, samen met het paviljoengebouw, een nieuw 

thema in het ontwerp. Ook in de woontoren aan het plein 

zit een overstek die er tegelijkertijd ook voor zorgt dat er in 

de straat geen onaangename sfeer ontstaat door een hoog 

volume te dicht aan de stoep. Het derde overstek bevind zich 

in de voorste punt van het gebouw. Deze punt is ontstaan 

door stedenbouwkundige inpassing en volgt de assen van de 

straat en de blokken ernaast. De onderkant van dit overstek 

geldt als visuele entree van het plein en het gebied bij 

benadering vanaf de Bonner Straße. Dit is tevens de drukste 

as van de Südstadt. 

Alle overstekken hebben gemeen dat ze een monumentaal 

element van het ensemble inkaderen. Het overstek in de 

punt kadert het voormalig hoofdgebouw en het plein in, de 

middelste overstekken het oude toegangsgebouw en het 

overstek van de toren doet dit op zijn beurt ook. Een ander 

aspect van de toren en zijn overstek is dat hij de tweede 

hoofdtoegang tot het gebied accentueert. Met de komst 

van de metro en een nieuwe uitstaphalte in de toekomst, 

wordt deze toegang erg belangrijk. De toren is daarnaast 

ook een gebaar richting de hoogbouw dit op komst is in het 

spoorgebied en aan de overkant in Parkstadt. 

Het ontwerp

De grondslag van het ontwerp ligt in het openbreken van het 

terrein naar de stad toe en het toevoegen van de derde as aan 

het driehoekvormige ensemble van monumentale industriële 

gebouwen. Door deze ingreep krijgt het gebied een totaal 

ander karakter. Het verwijderen van het kantoorgebouw uit 

de jaren ’60 zorgt er voor dat het industriële gezicht weer 

zichtbaar wordt vanaf de straat. Op deze manier creëer ik ook 

een nieuwe stedelijke ruimte die ook wordt teruggegeven 

aan de wijk in de vorm van een nieuw plein. 

Met de nieuwe ruimte wordt er ook evenwicht geschapen met 

de overkant van die straat waar zich een dicht gebied met 

bomen en een speeltuin zich bevind. Het nieuwe paviljoen op 

het plein is een aangename toevoeging aan de belangrijke as 

die dwars door de hele Südstadt loopt. Het industrieterrein 

is in het ontwerp geen verscholen object meer, maar maakt 

juist actief deel uit van het stedelijk weefsel. Ook centraal in 

het gebied is er ruimte voor een nieuw plein en groengebied. 

Binnen de dichte stedelijke structuur van de Südstadt zijn 

deze twee nieuwe ruimtes een aangename toevoeging. 

Naast alle publieke en commerciële functies wordt het 

ensemble afgemaakt met een drietal volumes die aan de 

derde as van de driehoek zijn gesitueerd. Deze nieuwe ‘wand’ 

die zich uitrekt tot aan de Roland Straße zorgt er ook voor 

dat er een nieuwe straat ontstaan die er voorheen eigenlijk 

nooit is geweest. De nieuwe gebouwen hebben commerciële 

ruimtes in de plint en woningen in de bovenverdiepingen. 

Onder het gebouw is een parkeergarage gesitueerd om de 

extra parkeerlast van de woningen en de nieuwe publieke 

functies op te kunnen vangen. 

Bij de vormgeving is rekening gehouden met meerde 

aspecten van het gebied. Door het ritme van twee gebouwen 

per as te herhalen zijn er in principe twee langgerekte 

volumes ontstaan. De tweede volume wordt op zijn beurt 
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De entrees van de gebouwen zijn aan de zijkanten gesitueerd. 

Hierdoor ontstaan er net als bij de bestaande bebouwing  

‘tussengebieden’ die naast secundaire toegangen tot het 

gebied, ook voor de toegangen naar de gebouwen zorgen. 

De gebouwen hebben intern verschillende systemen, de ene 

heeft een centrale schacht en trappenhuis, in het tweede 

gebouw worden de woningen ontsloten door een centrale 

gang. Er zijn verschillende types woningen in de gebouwen 

die samen met de overstekken soms ook groter en kleiner 

worden. Er is variatie van studio’s tot gezinswoningen met 

twee slaapkamers. Voor de indeling van de woningen is 

veelal gestreefd naar een vrije open structuur. Het gevelbeeld 

wordt gevorm door herhalende raamopeningen die als 

reactie op de overstekken en de indeling variaties vertonen. 

Een belangrijk element is ook het zonweringssysteem. Dit 

systeem bestaat uit 2 of 4 panelen die afzonderlijk van elkaar 

open en dichtgeklapt kunnen worden. Dit zorgt er voor dat 

het gevelbeeld niet statisch is. 

De materialisatie bestaat uit antracietgrijze tegels voor de plint 

en rode baksteen met een 50% geschaafde en 50% gebroken 

structuur voor de bovenverdiepingen. Deze baksteen heeft 

een formaat van 495mm breed bij 48mm hoog en vormt met 

zijn verschijning een spil tussen de klassieke structuur van de 

bestaande baksteengebouwen en de nieuwbouw.
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Bestaande situatie
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Nieuw masterplan
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Gebouw 1 begane grond (1:200)
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Gebouw 1 verdieping 1 (1:200)



79



80

Gebouw 1 verdieping 3 (1:200)
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Gebouw 1 verdieping 6 (1:200)
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Gebouw 1 doorsnede 1 (1:200)
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Gebouw 1 doorsnede 2 (1:200)
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Gebouw 1 doorsnede 3 (1:200)
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Gebouw 2 begane grond (1:200)
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Gebouw 2 verdieping 1 (1:200)
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Gebouw 2 verdieping 2 (1:200)
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Gebouw 2 verdieping 3 (1:200)
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Gebouw 2 doorsnede 1 (1:200)
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Parkeergarage
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Gebiedsdoorsnede
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Gebouw 1 westgevel (1:200)
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Gebouw 1 oostgevel (1:200)
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Gebouw 1 zuidgevel (1:200)
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Gebouw 1 tussengevel (1:200)
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Gebouw 1 noordgevel (1:200)
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Gebouw 1 tussengevel (1:200)
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Gebouw 2 westgevel (1:200)
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Gebouw 2 oostgevel (1:200)
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Gebouw 1 zuidgevel (1:200)
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Gebouw 1 noordgevel (1:200)
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Detail doorsnede
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Reconstructie machinehuis (theater) westgevel
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Reconstructie machinehuis (theater) zuidgevel
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Reconstructie machinehuis (theater) noordgevel
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Reconstructie machinehuis (theater) oostgevel
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