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Inleiding 
Atelier NAAST in haar gezamenlijke onderzoek naar NAAST 
de verstandhouding tussen twee NAAST elkaar architectonische 
aan de hand van formele kenmerken. De resulterende bundel 'Atelier Naast, de 

van de (Bergstra, T. et zes categorieen 
waartoe een verstandhouding gerekend kan worden: degeneratie, 
diversificatie, mutatie en dissonantie. 

Affiniteit met mutatie als methode v~~r NAAST maakt dat het 
onderzoek van dit afstudeerwerk zich hier specifiek op richt. Twee extremen 
representatiefvoor deze methodiek zijn Aldo van en Aldo Rossi. Beiden waren 
werkzaam als zowel architect als theoreticus. Onderzoek naar en beoordeling van het 
werk van deze twee extremen maakt het mogelijk om een aan te 
nemen. Samen met de locatie resulteert dit in de 

Welke middelen kunnen worden voor het van een mutatie aan de 
Middenlaan te Amsterdam gerelateerd aan het werk van Aldo Rossi en Aldo 

'Mutatie is de herinterpretatie van de de kern wordt 
het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote mate transformeert. 

De van de kern bevat niet aileen aspecten van de nnJn::nrnn 

maar tevens van een nieuwe kern waarin het dus verschilt van 
Deze zorgt voor een van de oorspronkelijke kern. Daardoor leidt 
deze betekenisontwikkeling in afwijkende richting tot mutatie. Het karakter van de oude 
kern blijft herkenbaar in de getransformeerde kern, zodat er geen sprake van dissonantie 
is.' T. et al., lon) 



;et afstudeerwerk antwoord op deze door zowel de 
mtwerpmethodiek als het gedachtegoed van Rossi en Van Eyck te en 
:e illustreren. Een beschouwing van het van beide extremen wordt 

vaneen een 
van een aantal architectonische 

~OSSifS ontwerpmethodiek met betrekking tot NAAST architectuur wordt beschreven 
~an de hand van het Bonnefantenmuseum te Qud Gasthuis te 
1et bouwblok aan de Schutzenstrasse en Friedrichstadt in Berlijn. Van 

wordt aan de hand van voor het stadhuis in 
teAmsterdam. 

fen behoeve van het afstudeerontwerp is een ontwerphouding aangenomen, 
3erelateerd aan Aldo van en Aldo Rossi. Na de van de formele 

van het ontwerp, wordt de gekozen methodiek toegelicht in het 
loofdstuk 'Mutatie als methode'. 







De stad als ruimtelijke structuur 

De stad als artefact 

10 

Kenmerkend voor zijn gedachtegoed is Aldo Rossi's benadering van groot naar klein. 
De basis voor Aldo Rossi's ontwerpen wordt immers gevormd door zijn beeld van de 
stad, welke hij ziet als een rUimtelijke structuur. Deze wordt bepaald door de vorm 
(de architectuur) en de geografie (de locatie). De relatie tussen vorm en geografie, 
de architectuur en haar plek, wordt omschreven als de 'locus' en wordt bepaald 
door ruimte en tijdj de topografische ligging, de vorm van de architectuur en de 
geschiedenis van de plek. 

De geschiedenis van een plek wordt gekenmerkt door monumenten, het 
stratenpatroon en de stadsplattegrond. 

ruimte 
locus 

= vorm + geografie 
= relatie (vorm + geografie) 
= ruimte + tijd 
= vorm + geografie + tijd 

De locus kenmerkt sam en met de architectuur, de permanenties en de geschiedenis, 
de complexe structuur van stedelijke feitenj de stad. Rossi hecht waarde aan het 
behoud van deze structuur, aan de traditie van de vorm op een bepaalde plek. 
Gekozen is voor het woord 'traditie' vanwege Rossi's voorliefde voor het behoud van 
de associaties en herinneringen, naar aanleiding van gebeurtenissen uit het verleden, 
die horen bij een vorm op een bepaalde plek. 

Rossi beschouwt de stad, naast een ruimtelijke structuur, als een artefact. Opzettelijk 
vervaardigd door de mens heeft de stad als artefact een aantal consequenties. 

Ten eerste speelt de factor tijd een rol in de stedelijke ontwikkeling. Langs de 
tijdscoordinaat worden vergelijkbare verschijnselen aan elkaar verbonden die 
homogeen van aard zijnj stedelijke elementen worden onderverdeeld in groepen met 



een vergelijkbare veranderlijkheid in de tijd. staat in contrast met 
de permanentie van elementenj IAIr.{)n.(l",nl~'1"I 

Ten tweede benadrukt Rossi de ruimtelijke continu'fteit van de stadj 
homogeniteit in elementen binnen een omgeving. Dit 
maakt een mogelijk van het welke een stad beslaat in 
onderzoeksgebieden. 

Ten derde bevat de structuur enkele elementen die het 
ontwikkelingsproces kunnen vertragen of versnellen en door hun aard van groot 
belang zijnj primaire elementen. 

Rossi onderscheidt drie hoofdfuncties in de stad: de 
en de vaste activiteiten. De vaste activiteiten, waaronder 

en zaken- en universiteiten, 
enzovoort vallen, verhouden zich tot de primaire elementen zoals de woonfunctie tot 
de woongebieden. 

Prima ire elementen hebben een collectief karakter omdat ze voor en door 
de tot stand Daarnaast worden ze door de 

van de plattegrond en het bouwlichaam op een plek. 

De zijn echter 
hun bewoners of de herinnering daaraan 
de stad is vervaardigd. 

omdat hun vorm de van 
Ze vormen de materie waaruit 

Middels een morfologische analyse kan men een fragment van het 
definieren met van andere elementen van het ,r"""r,., 

het In een onderzoeksgebied heerst 

dynamiek 

11 



Woongebieden 

en sociale homogeniteit welke resulteert in T\lr,I"II("If1 homogeniteit,omdat 
homogeniteit in levensvormen tot komt in huizen van hetzelfde type. 

Rossi ziet de stad als een met een karakteri een 
morfologie. In een stad bestaan aileen daar amorfe zones, waar juist een 

transformatieproces plaatsvindt. Ze wijze van spreken de dode 
momenten in de stedelijke dynamiek. De worden gekarakteriseerd door 
de primaire elementen welke gezamenlijk de hoofdstructuur van de stad vormen. 

Rossi pleit voor polarisatie van het een en een private 
verloren gaat. 

kunnen worden, verliezen 
sfeer die in nauwe relatie met elkaar staan zonder dat de 

hem aan betekenis. Zoals bij iSI bestaat er een harde grens 
tussen de extremen maar komen ze het sterkst tot uiting wanneer ze 
worden aan hun tegenpool. Hoe sterker de des te 

gebied. 

De zijn vanwege hun omvang voor de zichtbare vorm van de 
Qnt<Hcm de leefgewoonten van de bewoners. 

van de verhouding tussen en met 
Deze analyse speelt zich af op zeer kleine 

het schaalniveau van de mens, met een extreem privaat karakter. De typologie van de 
is wat onderzocht dient te worden omdat het de relatie tussen vorm en 

Het is immers de idee van de wat 
het dichtst bij haar essentie staat. 



Primaire elementen kenmerken gezamenlijk de structuur van een stad doordat ze 
afzonderlijk een kern van een rUimtelijk transformatieproces zijn geweest. Dergelijke 
vormen (architectuur) waren immers in het verleden de basis voor de ontwikkeling 
van de omliggende ruimtelijke structuurj latere bouwwerken hebben zich rondom 
deze prima ire elementen gegroepeerd . Deze verbinding van geconstrueerde feiten en 
natuurlijke feiten vormt de fysieke structuur van de stad . De ligging van een stad en de 
reden van haar oprichting in het verleden zijn gerelateerd aan elkaar. Daarom zijn de 
geografie van een stad en haar geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Prima ire elementen gaan een verbinding aan met de plek waar ze opgericht wordenj 
ze anticiperen op de geografie of zijn getuige van belangrijke gebeurtenissen 
waardoor ze refereren naar de geschiedenis. De relatie met de plek, de locus, is 
dermate sterk dat het ontwikkelingsproces wordt vertraagd. Bij monumenten is dit 
ontwikkelingsproces zelfs stilgelegd. 

Onder de primaire elementen met een geografisch karakter schaart Rossi niet aileen 
'de aangraei van gebouwen random een of andere voor-stedelijke kern' (door Arthur 
E. Smailes, aangehaald door Aldo Rossi) voortgekomen uit de geografie, maar ook 
primaire elementen welke het 'plan' vormden waaruit de stichting of herstructurering 
van een stad(sdeel) leidt. 

Zowel primaire elementen waar de geografie een directe aanleiding vormt (rivier, 
berg, weg, etc.) als primaire elementen die zelf een structurerend element worden, 
hebben volgens Rossi een geografisch karakter. 

Monumenten worden gekenmerkt door hun permanentie en hun collectieve aard . 
De relatie tussen de vorm en een gebeurtenis maakt het de moeite waard om een 
monument te behouden. 

Primaire elementen 

Monumenten 

'3 



NAAST architectuur 
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Een monument kan immers door middel van zijn vorm herinneringen aan een 
uit het collectieve oproepen. Oaarnaast kan de vorm 

tot rituelen. Rossi stelt dat rituelen de de herinnering aan 
in stand houdt. 

ntlilJ",rnr"nn;>\/", in de bestaande stad definieert Rossi ten eerste het 
sqe~bIE!d waarbinnen de locatie ligt. Oit kan onderscheiden worden 

structuur vanwege zijn morfologie; grenzen van het gebied 
worden door een stratenpatroon binnen het onderzoeksgebied 
of andere structurerende middelen op het niveau van de stad. 

morfologiei stratenpatroon en 
v~~r de bouwvorm) resulteert in 

in sociale zin betreft vergelijkbare leefgewoonten 
Rossi benadrukt hiermee de 

relatie tussen en tussen vorm en leefgewoonten. Bij ontwerpopgaven 
in de bestaande stad streeft Rossi daarom een voortzetting van de typologische 

in het na. 

Rossi's voor altijd op de geografie en in de 
bestaande stad ook op de tot de woongebieden kunnen 
primaire elementen worden onderscheiden door hun uitzonderlijke karakter in het 
stedelijk weefsel. Hun vorm valt direct op in de stadsplattegrond door bijvoorbeeld 
een rooiliJn. Tevens is de vorm in volumetrisch opzicht afwijkend. 

Met tot de monumenten benadrukt Rossi de werkelijkheid omdat 
tot het historische vooraf bepaald kan worden. Rossi stelt 

dat een monument aileen kan worden wanneer men over een architectuur, 
een stijl beschikt. Architectuur hij als van de materie en het 



)ntwerpen van de materie op basis van formele wetten. 

)eze wetten hebben overeenkomsten met Rossi's definitie van het type; 
:le idee van de architectuur, wat het dichtste bij haar essentie staat. Bij 

in de bestaande stad hij terug op de formele wetten van het 
dit doet hij zowel bij de woongebieden (typologische homogeniteit) als de 

elementen. 
Rossi zoekt oplossingen voor compositieproblemen in de directe omgeving omdat 
deze wordt bepaald door de architectuur. Ten aan deze 

bepaalde formele wetten welke maken dat de stad een bepaald 

Primaire elementen zijn bepalend voor het karakter van de stad. De de relatie 
tussen vorm en is in het van de primaire elementen bijzonder 
sterk. Primaire elementen 'verankeren' als het ware de structuur aan de 
ondergrond. 

Behalve de van formele wetten die karakteristiek voor de gebouwde 
zet Rossi ook de 'ritus' in het van een monument. Rossi's 
voor elementen bevatten immers elementen met een ritueel 

karakter. De monumentale trap en de toren in het Bonnefantenmuseum 
zijn voorbeelden hiervan. 

Geconcludeerd kan worden dat bij een mutatie in de stad Rossi zich laat leiden door 
de typologie en bijbehorende formele wetten kenmerkend voor de directe omgeving. 
De relatie tussen bouwvorm en het van de mens, zoals de en 
rituelen, komen immers tot uitdrukking in die typologie. heeft een 
conservatief karakter omdat hij de tradities in vorm en gedrag, karakteristiek voor de 
plek, wil vQortzetten in zijn architectuur. 









Afb. 3 Locatie Bonnefantenmuseum 

Tegenover de oude binnenstad van Maastricht, op de oostelijke oever van de 
Maas is in 1995 het Bonnefantenmuseum gerealiseerd . Daar waar zich voorheen 
een industrieterrein bevond, is de nieuwbouwwijk Ceramique verrezen . Het 
Bonnefantenmuseum geeft ruimte aan een collectie beeldende kunst uit zowel het 
verleden als het heden. 



Bonnefantenmuseum 
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Afb.4 Bonnefantenmuseum: begane grond 
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Afb. 5 Bonnefantenmuseum: 1e verdieping 
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Afb. 6 Bonnefantenmuseum: 2e verdieping Afb, 7 Bonnefantenmuseum: 3e verdieping 



Afb.8 Bonnefantenmuseum: doorsnede AA' 
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Alb . 9 Bonnefantenmuseum: entreegevel Alb. 10 Bonnefantenmuseum: gevel aan het water 



Anticipatie op de geografie 
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Alb. 11 Hoofdvleugels Bonnefantenmuseum 

Aldo Rossi's beeld van de stad wordt ten eerste bepaald door de geografie. In 
Maastricht, de stad aan de Maas, wordt de geografie en daardoor het beeld van 
de stad gekenmerkt door het water. De stad als rUimtelijke structuur, een artefact 
vervaardigd door de mens, is immers al in zijn oorsprong gepositioneerd ten 0pzichte 
van het natuurlijke element de Maas. Heden ten dage definieert het nog steeds 
de rUimtelijke configuratie van de stad . De locatie van het Bonnefantenmuseum, 
de oostelijke oever van de Maas, he eft zelfs een directe (visuele) relatie met dit 
geografische element. 

Rossi positioneert daarom de drie hoofdvleugels loodrecht ten opzichte van de Maas. 
De balkvormige volumes nemen daarmee een open houding aan, gericht naar het 
water. 



Associatie 

Afb . 12 'Algemeen perspectief' Bonnefantenmuseum door Rossi 
(Ferlenga, 2001) 

Hoewel het Bonnefantenmuseum te midden van een indertijd nog niet gerealiseerde 
nieuwbouwwijk ontworpen is, anticipeert Rossi toch op de morfologie . Waar 
Ceramique zich nu bevind, lag immers in het verleden een industrieterrein. 

Schetsen waarop het Bonnefantenmuseum naast (fictieve of oorspronkelijke) 
fabriekshallen aan de Maas is afgebeeld, laten Rossi's associatie met de historische 
bebouwing zien. 



Traditie en associatie 

Afb . 13 Bonnefantenmuseum met de toren aan het water 

Rossi's associatie met de industrie aan de Maas komt ook tot uiting in de markante 
toren aan het water. Middels deze silo profileert het Bonnefantenmuseum zich als 
primair element aan de Maas. De archetypische vormentaal doet immers vermoeden 
dat er vaste activiteiten plaatsvinden. 

Omdat de vorm van de silo niet direct afgeleid kan worden van de omliggende 
bebouwing uit het heden of verleden, komt deze waarschijnlijk voort uit Rossi's eigen 
associatie. Dit is in tegenstelling tot de vormgeving van de drie hoofdvleugels omdat 
daarin wei invloeden van historische typologieen te herkennen zijn. 

De vormgeving van het Bonnefantenmuseum blijkt dus deels aan te sluiten op de 
volumetrische traditie terwijl het ook elementen bevat welke voortkomen uit Rossi's 
idee van de stad. 



Routing & assen 

Afb. '4 Bonnefantenmuseum : 'verbindingsstukken' 

De assen intrinsiek aan de drie hoofdvleugels loodrecht op de Maas zijn met 
elkaar verbonden aan de voorzijde, gericht op Avenue Ceramique. Naast dat deze 
verbindingsstukken een interne routing mogelijk maken, vormen ze samen met 
de uiteinden van de balkvormige volumes een voorgevel. Het plein waaraan het 
Bonnefantenmuseum gelegen is, wordt hiermee afgebakend terwijl het open karakter 
naar het water toe behouden blijft . 

27 



Ritus 

Alb. lslmpressie 'ritus' Bonnefantenmuseum door Aida Rossi 
(Ferlenga, 2001) 

De routing binnen het Bonnefantenmuseum heeft een ritueel karakter omdat deze 
over lange symmetrische assen loopt en gemarkeerd wordt door kenmerkende 
formele middelen. De inwendige toren bij de ingang en de enorme theatrale 
trap begeleiden de bezoeker immers op dramatische wijze naar de silo en hoger 
gelegen museumzalen. Middels deze 'ritus' uit Rossi zijn verlangen om van het 
Bonnefantenmuseum niet aileen een primair element, maar ook een monument te 
maken. 
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Architectuur als reflectie van de menselijke aard 
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Afb. 17 'Tree and leaf ' door Aida van Eyck 
(Eyck, 20 0 8, P.443) 

Aldo van Eyck ontwerpt van klein naar groot. De mens staat immers centraal in Aldo 
van Eycks ontwerpen. Architectuur vormt de begrenzing in de omgeving van de 
mens. In Van Eycks ontwerpen draait het om de menselijke inhoud en is de vorm een 
gevolg daarvan. De mens wordt door Van Eyck beschouwd als constant gegeven in 
ruimte en tijd. De mens, uit welke cultuur dan ook, bevat immers menselijke aspecten 
welke universeel zijn. Naar aanleiding van geografische, klimatologische, culturele 
of religieuze omstandigheden worden bepaalde aspecten van de mens uitgelicht. 
De menselijke aspecten die benadrukt worden varieren per samenleving, maar zijn 
universeel. 

De menselijke aard bevat verscheidene aspecten waaronder enkele contrasterend 
ten opzichte van elkaar zijn. Van Eyck vergelijkt deze wederkerige menselijke 
aspecten met rUimtelijke aspecten welke (wederkerig) toegepast kunnen worden in 
de architectuur. Met zijn architectuur streeft Van Eyck een reflectie van de menselijke 
aard na waarin de mens zichzelf kan herkennen. 

Poetisch legt hij een vergelijking tussen de wederkerigheid in de ademhaling van de 
mens en de wederkerigheid die hij in architectuur zou willen zien: 

'Man breathes in and out. There is no man on earth who can breathe either in or out. You 
go out and you go in - you have a closed and an open space. Man breathes in and out. It's 
simply fundamental that man does both - he always will.' (Eyck, 2008, P.199-200) 

Wat Van Eyck hiermee bedoelt is dat de mens in zijn aard - in zijn gedrag - niet pol air 
is maar varieert tussen extremen. Van Eyck wil ruimte scheppen waarin de mens zich 
tussen dergelijke extremen kan bewegen en waarbinnen varierend gedrag mogelijk 
is. Een mens voelt zich immers niet gemakkelijk wanneer een gebouw bijvoorbeeld 
aileen maar openbare ruimten bevat. Met een openbare ruimte bedoel ik een ruimte 
waarin men altijd en overal zichtbaar is, waarin men zich niet kan terugtrekken. 



Van Eyck tracht complementaire of tegengestelde aspecten of kwaliteiten van 
ruimten bijeen te brengen in een ontwerp. Antipolen brengt hij bijeen in architectuur 
en brengt hij bijeen als 'tweelingfenomenen'. Voorbeelden van tweelingfenomenen 
zijn open - gesloten, binnen - buiten, oud - nieuw, groot - klein, vee I - weinig, ver 
- dichtbij, eenheid - veelheid, eenvormigheid - verscheidenheid, heel - deel, gelijk -
verschillend, rust - beweging, orde - chaos, ruimte - materie, individu - gemeenschap. 
Hij stelt dat dergelijke tweelingfenomenen betekenisloos worden wanneer een van de 
twee aspecten veri oren gaat. 

De relatie tussen groot en klein, stad en huis, stelt Van Eyck analoog aan de relatie 
tussen boom en blad . (Zie afb. XXX 'Tree and leaf' door Aldo van Eyck) 

Deze indirecte vergelijking schept verwarring; Van Eyck vergelijkt een huis niet met 
een blad en een stad niet met een boom hoewel dit mogelijk wei zo lijkt te zijn. Hij 
speelt middels deze analogie in op het gevoel voor klein en groot om uit te leggen hoe 
hij een huis relateert aan de stad en omgekeerd. 

Van Eyck stelt dat elk huis een kleine stad zou moeten zijn en elke stad een groot 
huis. Stad en huis verschillen immers in grootte en niet in de structuur. Seiden 
zouden volgens Van Eyck een verzameling plekken moeten zijn waarin tegengestelde 
ruimtelijke aspecten zijn gecombineerd. 

Van Eycks ontwerpmethodiek wordt gekenmerkt door 'een diaiectiek, berustende op 
wederkerigheid en geiijkwaardigheid' (Ligtelijn, 1.999, p.1.88) en tracht hiermee een 
rijkdom van kruisverbintenissen te creeren. Deze ontwerphouding komt voort uit Van 
Eycks afkeer voor de absolute benadering van polariteiten. 

Tweelingfenomenen 

Groot en klein 

Kruisverbintenissen 
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Esthetiek van het grate aantal 

Identifying devices 

34 

Doordat de stad net zoals een huis dient te bestaan uit een verzameling 
plekken, ontstaat ervanwege de afmetingen van de stad een groot netwerk van 
tweelingfenomenen. Van Eyck erkent dat wanneer de stad - het aantal - dermate 
groot wordt, problemen optreden. De identiteit van de stad kan namelijk niet 
representatief zijn voor een oneindig gebied. De identiteit van het ene gebied kan 
immers niet 66k voor een ander gebied gaan gelden, omdat een dergelijke identiteit 
volgens Van Eyck gekoppeld is aan een bepaalde configuratie. Daarnaast kan deze 
configuratie worden aangetast doordat het stedelijk gebied wordt vergroot. Dit heeft 
namelijk tot gevolg dat de bij de stad horende stromen mensen en goederen ook 
worden vergroot. 

Om deze redenen pleit Aldo van Eyck voor grote structurerende elementen -
identifying structures - welke samen een helder, groot en samenhangend netwerk 
over de gehele stad vormen. Dit netwerk zorgt voor samenhang tussen de kleinere 
configuraties en zorgt voor een gelokaliseerde algemene kenmerkende stedelijke 
identiteit. Daarnaast pleit Aldo van Eyck voor een stad waarbij typisch stedelijke 
elementen niet gecentreerd zijn op een plek, maar homogeen verdeeld over de stad 
met haar verschillende stadsdelen. Stadsdelen krijgen daardoor varierende specifieke 
identiteiten. Van Eyck benadrukt dat hem geen gedecentraliseerde, maar een 
polycentrale stad voor ogen staat. 

Van Eyck ziet identifying devices als structurerende middelen welke een identiteit 
vaststellenj waaraan een identiteit ontleend kan worden, maar ook waar de mens zich 
ten opzichte van kan orienteren. identifying devices kunnen nieuwe of historische 
artefacten zijn ofvoortkomen uit de natuur en in meer of mindere mate intensief 
benut. In het verleden was het vaak een kerk, een paleis, een grote muur, een haven, 
een kanaal, een belangrijke straat of plein, maar vaak ook een rivier, vallei, heuvel of 
een zeekust. 



Opvallend is datVan Eyck het niet nodig acht om nieuwe identifying devices in oude 
steden te realiseren . In het kader van de stadsuitbreidingen stelt hij dat nieuwe 
identifying devices de oude in de binnenstad nog niet kunnen vervangen. De oude 
binnenstad dient in dat geval als donor voor de stadsuitbreidingeni de steriele 
nieuwbouw wordt in leven gehouden door de oude binnenstad . 

Ondanks het vaak steriele karakter van nieuwbouw, ziet Van Eyck aanpassingen en 
vernieuwingen in de stad als noodzakel ijke handelingen van de mens. Het toevoegen 
en aanpassen van bouwwerken in de stad zietVan Eyck als de creatieve potentie en 
spontane initiatieven van zijn inwoners. 

Wei geeftVan Eyck aanbevelingen voor het ingrijpen in de stad . Mutaties in steden 
zouden moeten worden vormgegeven met meer inleving, subtieler, meer omzichtig 
en meer organisch. De resultaten van dit continue proces moeten een reflectie zijn 
van collectieve gedragspatronen. 

Van Eyck is tegen de imitatie van de naaste bebouwingj hij vindt het overnemen van 
de typologie zinloos en zwak. Wei moet er lering uit worden getrokken . 

NAAST architectuur 
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Alb. 19 Locatie Moederhuis 

De herbestemming van het oorspronkelijke Hubertushuis en een additie door Aldo van 
Eyck wordt het Moederhuis genoemd. Een opvangtehuis voor ongehuwde ouders met 
hun kinderen aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam. Gerealiseerd tussen 1973 en 
1981; bestaande uit twee negentiende-eeuwse panden en nieuwbouw. 
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Moederhuis 
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Afb. 20 Moederhuis: voorgevel 
(Ligtelijn, '999, P1984 



'-

Alb. 21 Moederhuis: begane grond 
(Ligtelijn, '999, P'90) 

Alb. 22 Moederhuis: begane grond 
(Ligtelijn, '999, P191) 

4' 



A 

.t 

42 

lwtC'de 'Itmflttpr"'Q 1 h 
? I .... ' 1Idt"" 
~ ~"1~ 

• I 
>-

A' 

Afb. 23 Moederhuis: 1e verdieping 
Afb. 23 Moederhuis: 2e verdieping 

(Ligtelijn, '999, P192) 

duck v .. ..!d(cu I ... 

1lfJ1fl"l:jllft1l'lQ'Wr1 ... , 

Afb. 24 Moederhuis: 3e verdieping 
Afb. 25 Moederhuis: 4e verdieping 

(Ligtelijn, '999, P192) 



Afb. 26 Moederhuis: doorsnede AN 

(Ligtelijn, '999, P192) 
Afb. 27 Moederhuis: doorsnede SS' 

(Ligtelijn, '999, P194) 
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Ruimtelijk concept 
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Afb . 28 Ruimtelijk concept Moederhuis 

In het ontwerp voor de uitbreiding van het Hubertushuis, het Moederhuis, staat de 
aansluiting tussen nieuw en oud centraal. Het vrijgekomen kavel aan de Plantage 
Middenlaan 29 & 31 wordt doorVan Eyck ingevuld zodanig dat het bouwblok 
doorbroken wordt . De rooilijn verspringt immers daar waar de nieuwbouw aan 
de oost- en westzijde elkaar ontmoeteni daar waar zich een glazen trappenhuis 
bevindt. Dit resulteert in een onderbreking van de straatgevel en een doorkijk naar 
de binnenplaats. Van Eyck introduceert hiermee een nieuwe verdeling in volumes, 
ongelijk aan de grens tussen nieuw en oud . 



Nieuw en oud 

Afb. 29 Aansiuiting Moederhuis op het bestaande Hubertushuis 

Het bestaande Hubertushuis op Plantage Middenlaan 33 & 35 wordt doorVan 
Eyck grotendeels intact gelaten. Vloeren en gevels worden behouden terwijl het 
interieur een vernieuwde indeling krijgt. De hoge zijwand tussen oud en nieuw 
wordt symmetrisch geperforeerd. Van Eyck vindt immers de richting parrallel aan de 
Plantage Middenlaan even belangrijk als de traditionele as van voor naar achter. De 
drie panden vormen samen immers een huis. De tussenwand die in het verleden een 
scheiding was, vormt nu de schakel tussen nieuw en oud. (Ligtelijn, 1999, p.l88) 

Daarnaast legt Van Eyck de voordeur dieper het bestaande pand in. Hierdoor ontstaat 
een semi-openbaar tussenportaal welke bereikbaar is via zowel het nieuwe als het 
oude. Deze elegante routing maakt dat de overgang tussen nieuw en oud, maar ook 
tussen binnen en buiten, minder hard is. 
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Inpassing structuur 
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Afb, 30 Structuur Moederhuis 

Van Eyck benadert de ontwerpopgave nadrukkelijk als een inpassing, De ruimte 
tussen Plantage Middenlaan 27 & 33 wordt zorgvuldig ingevuld met nieuwe 
bouwvolumes waarin de menselijke maat en de uit de omgeving herkenbare 
korrelgrote herkenbaar blijft. In de additie aan de oostzijde worden zelfs de 
vloerhoogtes van het bestaande Hubertushuis doorgezet. Met de nieuwbouw aan de 
westzijde introduceert Van Eyck echter een nieuwe afwijkende structuur, 



Mutatie van typologische elementen 

Alb. 31 Doorsnede dokterswoning (Jan Rietveld); trappenhuis gemarkeerd 
(Eyck, 2008, P,l03) 

Van Eyck zet een aantal formele middelen in om de nieuwe structuur in te passen 
in de bestaande stad. De eerder genoemde voortzetting van de bestaande 
verdiepingsvloeren maakt een routing parallel aan de Plantage Middenlaan mogelijk. 
Er ligt dus geen programmatische scheiding op de grens tussen de nieuwbouw en het 
oorspronkelijke Hubertushuis. 

De hoogteverschillen tussen deze verdiepingsvloeren en die van de nieuwe structuur 
aan de westzijde, worden overbrugd met een trappenhuis. Opvallend is dat Jan 
Rietveld vergelijkbaar handelt in zijn ontwerp van een dokterswoning in Ameide . Daar 
wordt namelijk een glazen trappenhuis ingezet als verbindend element tussen twee 
bestaande huizen. Deze methodiek van Jan Rietveld lijkt te zijn overgenomen door 
Van Eyck in het ontwerp van het Moederhuis. (Zie afbeelding 'Moederhuis, doorsnede 
AA') 

AI in oktober 1950 uit Van Eyck immers zijn bewondering voor deze intermediair in het 
artikel 'Kind en stad' gepubliceerd in Goed Wonen. (Eyck, 2008, p.102-105) Ook in Van 
Eycks ontwerp voor het stadhuis in Deventer zien we dit principe terug. 
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Afb. 32Voorgevel Moederhuis: plint gemarkeerd 
{Ligtel ijn, 1999) 

Het derde formele middel dat wordt ingezet is de plint . In de gevel van het 
Moederhuis zien we immers een betonnen plint welke aansluit op de bel-etage 
structuur het bestaande. Ook in de nieuwe vloerenstructuur wordt dit toegepast . 

Naast dat deze plint het basement vormt van de nieuwbouw, geeft het ook ruimte 
aan trappen en bordessen voor de entrees. Hoewel deze afwijkend zijn in materiaal 
en vorm, hebben ze hetzelfde effect als de negentiende-eeuwse plinten, trappen en 
bordessen. Deze elementen begeleiden immers de overgang van buiten naar binnen. 

Dergelijke soepele overgangen zijn een handelsmerk van Van Eyck . Zijn ontwerpen 
geven je het gevoel dat je al binnen bent voordat je de werkelijke grens tussen buiten 
en binnen overschrijdt. Naast het toepassen van niveauverschillen en overkappingen 
wordt vaak de rooilijn deels naar binnen gelegd, zodat de bezoeker al door het 
gebouwvolume omsloten wordt, voordat hij of zij bij de voordeur is. 



Sequentie 

o 

Afb . 33 Overgang tussen nieuw & oud, binnen & buiten, gemarkeerd 
(Ligtelijn, 1999) 

Aan de interne sequentie wordt zeer veel zorg besteed; de overgangen tussen nieuw 
& oud en binnen & buiten worden zo soepel mogelijk vormgegeven. Daar tegenover 
staat de manier waarop nieuw en oud zich ten opzichte van elkaar verhouden in het 
exterieur. De gevel van de nieuwbouw is immers sterk afwijkend van de bestaande 
negentiende-eeuwse bebouwing . 
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Repetitie 
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Alb. 34 Repelitief element: kindervertrekken Moederhuis 
(Ligtelijn, 1999) 

Het belang dat Van Eyck hecht aan de interne sequentie wordt zichtbaar in de 
plattegronden van zijn ontwerpen. Van Eyck ontwerpt ruimtes als begrenzingen 
rondom de mens. Het feit dat dergelijke ruimtes veelvuldig terugkomen in een 
ontwerp, suggereert dat de bUitengrenzen van het ontwerp, de eindvorm, een gevolg 
zijn van de (gerepeteerde) binnenruimten . 

In het ontwerp voor het Moederhuis valt er een repetitie van kindervertrekken te 
onderscheiden. De configuratie van ruimten ten behoeve van vier kinderen, is zo 
ontworpen dat repetitie mogelijk is. Een principeschets van Van Eyck zelf maakt dit 
dUidelijk. 

Het repetitieve in Van Eycks werk komt vermoedelijk voort uit zijn visie op de 
relatie tussen groot en klein. Waar hij ook in 'Tree and leaf' op doelt is dat, m.b.t. 
architectuur, een verschil in schaalniveau geen verschil in structuurvereist. De 
korrelgrootte van een groot gebouw zou immers hetzelfde moeten zijn als dat van een 
klein gebouw, omdat de menselijke maat centraal staat. Dit heeft een repetitie van 
ruimtelijke configuraties, plekken, tot gevolg. De menselijke maat blijft vanwege deze 
repetities zichtbaar in de eindvorm. 
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Gelokaliseerde identiteit 
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De identifying devices van Van Eyck kunnen gemakkelijk verward worden met Rossi's 
elementen. Beide begrippen immers ruimtelijke elementen waar 

de mens zich ten van kan orienteren. Ze fungeren als herkenningspunten 
binnen een ruimtelijke structuur of netwerk. 

Na een verdere verkenning van deze valt er ten eerste een fundamenteel 
verschil te onderscheiden. Zowel artefacten als natuurlijke elementen 
kunnen namelijk tot identifying devices behoren. Rossi schaart echter aileen 
artefacten onder de elementen. Van identifying devices die zijn 
voortgekomen uit de natuur kunnen wei vergeleken worden met wat door Rossi tot 
geografie bestempeld is. 

of historie is, naast een vorm, 
elementen kenmerkt. Rossi definitie van 

primaire elementen sterk in tegenstelling tot Van Identifying devices zijn in 
beginsel begrenzingen in de ruimte rondom de mens; zowel artefact als natuurlijke 
elementen. nemen enkel een bijzondere in omdat ze in hun configuratie een 

identiteit 

Rossi noemt in zijn definitie van elementen de vorm, en 
historie. Begrippen die in relatie tot elkaar uitgelegd kunnen worden als de locus. De 
locus staat immers voor de relatie tussen de architectuur en haar plek ten opzichte van 
de en historie. Deze relatie is bijzonder sterk in het geval van de primaire 
elementen. Deze locus van de primaire elementen is met de identiteit 
die verleend wordt door identifying devices. 

Van Eyck is van mening dat nieuwe devices de oude in de bestaande stad 
niet kunnen vervangen. Deze ziet hij immers als steriele nieuwbouw. Opvallend is 
echter dat veel van Van ontwerpen voldoen aan de omschrijving van Rossi's 



primaire elementen! Ze kunnen immers 'worden onderscheiden door hun vorm 1 en (. . .) 
door hun uitzonderlijke karakter in het stedelijk weejsel.1 

(. • .) HetzeiJde geldt vanuit een 
volumetrisch gezichtspunt.' (Rossi, 2002, p.J.J.J.) 

Rossi ontwerpt echter met voorbedachten rade primaire elementen. Indien de 
locatie een uitgesproken geografie heeft, reageert Rossi ten eerste hierop met zijn 
ontwerp.] Hij tracht hiermee een sterke locus te creeren. De tijd (historie) zal uitwijzen 
of Rossi hierin slaagt. Wanneer de geografie niet nadrukkelijk aanwezig is, zal Rossi 
formele weten toepassen welke hij associeert met het gewenste typei de idee van de 
architectuur. 4 

WanneerVan Eyck ingrijpt in de bestaande stad, besteedt hij veel zorg aan de 
aansluiting tussen nieuw en oud. Met antipolariteit als uitgangspunt, tracht hij deze 
overgang zo geleidelijk mogelijk vorm te geven. In zijn ontwerp voor het Moederhuis 
zet hij de structuur van het bestaande Hubertushuis door in een aanbouw waarin de 
oude verdiepingsvloeren worden voortgezet. Hieraan verbindtVan Eyck vervolgens 
een trappenhuis welke het betreden van een nieuwe vleugel mogelijk maakt. De 
verdiepingshoogten hiervan wijken immers af van de bestaande negentiende-eeuwse 
panden. 5 

Van Eyck's ontwerp voor het Moederhuis veroorzaakt een overgang in volumes daar 
waar het trappenhuis is geplaatst. Deze formele grens ligt nadrukkelijk niet op de 
grens tussen nieuw en oud. Tevens perforeert Van Eyck de bestaande zijwand ter 
plaatse van deze grens op een manier welke aansluit op de stijlkenmerken van het 
originele negentiende-eeuwse pandi symmetrisch en hierarchisch. Een vergelijkbare 
aanpak valt te onderscheiden in zijn ontwerp voor het stadhuis in Deventer. 6 

Van Eyck muteert op de typologie in de omgeving. De typologische elementen 
welke hij overneemt uit de naaste bebouwing, zet hij in om de overgang naar een 

Typologie 
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Vorm & gedrag 
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nieuwe structuur vorm te en bordessen 
verwerkt in de nieuwbouw waardoor de van buiten naar binnen en van 

nieuw naar oud als geleidelijk ervaren wordUln aanzicht wijkt het exterieurvan de 
nieuwbouw echter sterk af van het bestaande waardoor de grens tussen nieuw en oud 
dUidelijk zichtbaar is. 

Opvallend is datVan erg veel moeite doet om de interne sequentie tussen nieuw 
en oud als een geleidelijke overgang vorm te geven. De formele middelen die vanuit 
een bescheiden ingezet worden om het bestaande in ere te hebben 
namelijk een sterk uiterlijk. Het kleur- en maken immers 
dat naast het niet-traditionele volume, de nieuwbouw van het Moederhuis is 
te onderscheiden. 

Rossi tracht wei de volumetrische traditie en beeldentaal van een plek 
ook een nieuwe structuur introduceert. Met gevels 

naar de traditionele uit de omgeving. 
Hoewel vormentaal vaak echter uit eigen associatie lijkt voort te komen, sluiten 
zijn ontwerpen wei qua ritmiek en (deels in) materiaalkeuze aan op het bestaande.8 

Rossi aan te willen sluiten op de traditionele relatie tussen vorm 
en gedrag. In deze traditie behoren vaste activiteiten tot de elementen en 
het wonen tot de woongebieden. Rossi benadrukt in het bijzonder de verschillende 
gewoonten en die bij deze twee vormen horeni wn,nnnm,n 

representeren immers de en monumenten maken rituelen 
mogelijk. Polarisatie van het collectieve en individuele is hetgeen waar Rossi 
uiteindelijk op aanstuurt. 

Van Eyck heeft echter een vernieuwende kijk op de relatie tussen vorm en 
Passend in ziet hij het individuele als een onderdeel van 



het collectieve. Een huis zou als een kleine stad moeten en een stad als een groot 
huis. Hierin dienen ruimtelijke die komen aan 
zowel het collectieve als het individuele, gecombineerd te worden. Op stadsniveau 
betekent dit een polycentrale stad waarin identifying devices homogeen verdeeld 

l\Jaast de afwijkende houdingen ten opzichte van de relatie tussen vorm en 
hebben de Aldo's verschillende benaderingswijzen. 

Van Eyck stelt immers de mens centraal in zijn Architectuur, op welke schaal 
dan ook, vormt de begrenzing in de ruimte rondom de mens. Met de mens als 

ziet hij de polycentrale stad met homogeen verdeelde identifying 
devices als ideaal. Diezelfde identifying devices worden zoals Rossi 
dat wei doet bij Identifying devices zijn 
structurerende elementen die ervoor zorgen dat de mens niet verloren raakt in de 
stad. 

Primaire elementen worden beschreven. Rossi deelt stad 0Pi 

natuur & artefact, verblijven & transport, individueel & collectief worden gepolariseerd 
in verhaal en architectuur. Rossi's werk is immers sterk hierarchisch opgebouwd. 

ontwerpen bestaan uit gerelateerd aan elkaar door middel 
van assen en De mens vormt een pion in dit 
strategische spel. 
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1 Van Evt~·~ !Ju!getWll"'hui~ Is 'ndertJJd bu ilen 
her stedelij ·,,~ek.1 gereailseetd Vanw~e do 
u1uonderll)ke '{()elpnnt, heeft her Burgerwee!ihll's 
In ~05S1 sop r"k de poumtre ornll,,1 beg'" van ee!l 
onrNrl<kelrnl} Ie marKNen In dat geva) zou M~t antwerp 
al5 prima" element kunoen gaan fungeren en bepaJ nd 
''In voer dt (latere) orn Ikkelrng v~n hel omli9gende 
5tedeJIJ~e we~ke l 

Vanuit hel volume!r isd,,, gezlchtspunt is het antwerp 
vOO' het Burgerw~'5hlJl~ "chlet nlel z.o prom air 
aan,~ezI9 vanwege dp gering" hoo9~ Dlt samen 
mEl de 9roolte In ~u".ontale Zln, maakt dat de 
to€srhauwer ae UIl'Zonderlllke varm In Zlin geMe,,1 
niet Kan waar nemen. De kleine ko{(e lgroone van de 
"Ieugels dlagl!<1 raan bil dat I,e Burgerweeshui, 
nie! <if don1inan e houdlfl9 .an eel1 pnmalr element 
aanneem!. Her nabljgelegen Olymp,)ch stadrcn doe! drr 
b1jvoorbeekl wa l 

Afb. 37 Locatie Burgerweeshuis 
Afb. 38 Aanzicht Burgerweeshuis 

(Ligtelijn, 1999) 

2 Van Eyck 's Moederhuis Is geJl'an5eerd In I.'('n 

besraanM 5tedelljke wnrex! De te<ugh lJkende roc llijn 
van de voorgevel maakt dar Ontwerp een ulO'OoderIIJ~ 
karal<:t~ If. het 5tedeItJ~ weefsel hee . Daarnaast (5 

het vl oederhUIS opvalkmd rn olumetrisch opzicht en 
kleu'gebrUlk ",,,arooo, he! :lowel als Drimair "lernent en 
,dentlfy,ng J1!vlce kan fungare!') 

Afb.39 Aanzicht Moederhuis 

(Ligtelijn, '999. P18S) 

3 BIJ 2 "WEI h .. Bonnefan erm~um In Maa5trich 
pis he Oud Gas hvis te Hassel word rfe groglalie 
gekenmerlct docr nabiJgelegen '~ ~ter De silovormlge 
loren van he! Bonnefamenmuseum Is dire, I aan hel 
water geleg.en telWlJI de nieuw gebouwde toren on de 
'ol<sel' Val' het Oud Gasthui~ de toegang varmt vanul l 
ht?t !ch erg~tegert gebied. Ondanks dit verschll on 
orienta Ie refereren berde 'orMS, dllec of il1dlrect, naar 
df, geografie He Bonnerantenmuseum vorm Imm~r> 
een directe relat ie met het water, het Oud Gasthuis 
mar keerl de kanaalkom, eell vorm voortgekomen UII de 
geografie, het Nal<'r 

Afb. 40 In passing Oud Gasthuis 
(De Gregorio & Partners. z.d.) 



I\lfrdo De Gregorio: 'Hel nleuwe projecr krel?g een 
h e rkennln9~elemerrt, een faro n, alS /iaken die de grel1S van 
de stad mar/(eerr en o!> or ienlerlng5punt 1.0. '1 'he! wijd5e 
vuiten ', de kGlUlfllkom.' 

Alb. 411mpressie Oud Gasthuis aan het water 
(De Gregorio & Partners, z.d.) 

4 I let bouwblok aar. d~ xh~!Zen5 " >se oogl dl~ 
een arcnltectonische collage vanweg" de grote 
~arlaUe in stUlkel,merken en de opdeling van dl' 
!level "alg~n~ de OO ISP, onkellJl.e pel ~elmuctuur, 
Ondanks deze ogen,duJnlijke wiliekeurtghe,rl, bevatten 
HlJwel aile afzonderllJke (meuwe) gevel, dezelfde 
'Jerd ,epingshoegten en hebben dezellde totale hoagIe 
De gevel die verNiJst naar een Ro n,elns palazzo vermt 
fuer fen l,rtzondenr'lg op. D" grate Ililriatle In de gevel 
komI wei avereen met de mog.IIJ e vaflat,t' In funct,e--; 
He! bOt)wblok ~eeft rUlmt" aan onder ander1! wonlngen, 
kantoren en wmkels 

R0551legttimeert ~IJ n toepas51ng van een veelheld aan 
·terW1JZjng"n al. e~~ ontw'"'Jlmethodle\; kenmtf t>nd 
voor Be, ilJnse arcn,tecten waaronder Scnlurer en 
Schinke l. 'Dit.dee, waarb~ op versdlillende mamuen 
diverse verwijltngen gehflntef:rd l'lord",;, 'S overigens oak 
Ie !odell bJ/ tw~e "'tesTers von de Ber/yose archlte<:lvuI, 
Scll/uter en S,hinkt:l, die ollder andere om den! reden lot 
de meesc be!itudeerde. en mtereS5cmrste ard ll teCCell van 
de hedendaagse archltectuur behoren.' (Ferienga, 2001, 

0 .4 02) 

Alb. 42 Bouwblok aan de Sch0tzenstrasse 
(Ferlenga, 2001, P406) 

R~si'S ontwerp voor Fr,elirid'lstad t, ee~ bouwblok 
In Berliln me! en k~1 een woon UOClle, kent een 
vergell)kbare opdel1ng van het bouwbtok a s het 
antwerp liar> d~ Schutze nstr.as~e. De ~ar;atfe in vorm 
en stljlke"melken lien we ecntt'r nlPot terug In de ge.t'I~ 
,.,.;0 Fried,,'hs:tadl Drt ontwef'p ken Immel; een e'gen 
(eenduldlge) vormentaalln baKsteer. en glas met 
groen~ atcenren; een 'e~nhe i d5arch'teClUu, ' met et'n 
eenduldigE funrne . (Fer[pf)ga, :.tOOl , P·9ti-99) 

OO~ bl) de be.prekmg "an dlt ontwerp ver NiJs! RO SS I 

naa, 'Dvltse meesters ', dlt keer naar M,e. van der Rohe 

en Schil'k~1. oaamaast ben druk t Rossi " In visl~ 01' 
woomgbouw: 'M deu ideeen behor€fl lot de ( on ' ill vitell 
v1n de wOlllnglJouw, ,lit lU,(""90ngen alilid op de begone 
gfond plancst, en die vltzirht op de Win en de in wendl~ 
gebouwen Diedt. aeze archrtecwur bestaat viI bah teen en 
glas. "" urI kopefg roMe daJ.£Il. ' ( Ferlen9~ , ><lOI , P.98""99l 

"I: ""· t fit :: I" '. lit . , ~ I 1i , . :t 
I lit · ,r :', , ~ , ; 
. __ . H ' 

Alb. 43 Bouwblok Fnedrichstadt 
(European Commission Culture Programme, z.d.) 

59 



60 

6 In van Ey(k'~ on\werp voor he sr.adhlJiS In Deventer 
worden een aantal van de te slopen hlStonsche 
woonhLJlZen behouden De 0,e(g809 IU5,en dlt 
bp5taande I'n d~ ni"uwbou' wordl gellom,d door 
een trappenhv,s7oals Ie zien'~." de doo~ned~ . Eer> 
verdit!pingsl1cogtf van ~el besraande wordl hler 
docrge'Zet I~ e flIe"wbot;w; oe begane grond van h t 
bestaande. De ollerig€ '1erdiepmgshcogten van de 
nieuwboow maken (leel uil lidO een oieuw~ autonoml! 
5 ructuUl . Ho !fapp~llnuis I~ net form~1e mlddel daJ hp.! 
NAAST elka., bestaan van er nleu,v~ ~n oude mogellJk 
rnaak(. 

l' -"" -..... n_ --
Afb. 44 Stadhuis Deventer: dwarsdoorsnede 
Afb. 45 Stadhuis Deventer: Noordwest gevel 

(Ligtelijn, '999, P147) 

7 Zle " ksl 'Muratle van YPolog.sche eiemen en' er 
'Sequenue' op P.~7·50 

8 Ross. relateert 1.'Jo oM'uerp voor het 
Bon"efanlenm useum aan bebouwing die zlel in 
!let vru-1ede'l op die loea ~ b.>vcnd. Dea/beeldrl1g 
''''gemeen p .Spectl" 'op P· 25 geef! een impressie 
van Rossi'> associatle De silovormige toren aan hel 
vaTe. w Orat eCh er ".el benadrukt 10 deze aibeefding 
te,wil' deze in werkt'lilkheid erg beeldbepalend is . Deze 
vorm sluft irnmEls met ailn or de 'Jorme"taal van de 

orspronkel'Jke bebouwmg, maar lijk VOOrl ~ b mell 
urt Rossi's aS50Clabe met de plek. 

D schl)nbaar "'" Iekeurige ritmlek in het bouwblok aan 
de Schutte nstrass~ IS I'et form~i" m.dde l w, t Ingezet 
word om <lall te slulten op de "aastgelEgen b~boU<'ilng . 
De mate(laall«!ul.e Is irmner'i erg ,ontfosle rend .o.v. 
de om9.,,09 Daamaa5t IS de vanat,. in stiJlkenmerken 
levens oiet te herreid!!n uit de directe omgp'" ng Ie 
afbeeldlng BOlJwblok aan de SchCmen>t,asse op pXX.) 

In tegenst IIIn9 tOt de gevek van he! bouwblok aan de 
Schuttensrr<lsse bevanen de qevels van fri~dri chstadl 
een au toflOnlQ ,'itmiek. Hie, VOl mt de materj9alkeu'Z~ , 

hpt baksteen melseiwerk, de aanslultin cp de 
ornge1Jlng. De sthl"pe puntdakpn en de eno/me 
kolommen Zl)'l ROS51'; (e 'ge innige) ,nbreng. (Zie 
aiVee lding SOllwblok Fnednchsradt op P.59) 











Afb. 47 Locatie ontwerp 

De locatie van het ontwerp ligt aan de Plantage Middenlaan ter plaatse van de 
huidige huisnummers 11,13 & 15. Deze drie kavels waren er oorspronkelijk twee . De 
breedte van de straatgevel komt daardoor overeen met twee enkele panden of een 
tweelingpand welke veelvuldig voorkomen in de nabije omgeving. 
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Plantage Middenlaan te Amsterdam 
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Het ontwerp is gelegen aan de Plantage Middenlaan in de Plantagebuurt te 
Amsterdam. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van zowel 
cultuur als natuur binnen een negentiende-eeuwse woonwijk. Artis, de Hortus, het 
Zoblogisch museum en de lindebomen die de Plantage Middenlaan begeleiden geven 
de wijk van oudsher een groen karakter. 

Daarnaast biedt de Plantage ook ruimte aan cultuur in de vorm van theaters, studio's 
en musea . Onder andere het Koninklijk Theater Carre, De Hollandsche Schouwburg en 
het Verzetsmuseum zijn hier gevestigd. Deze typisch stedelijke elementen, eventueel 
primaire elementen te noemen, geven het gebied een bepaalde identiteit; een 
specifiek karakter. De Plantage wordt daarom ook wei 'museumkwartier in het groen' 
genoemd. 

Deze bijzondere configuratie van openbare voorzieningen te midden van een 
woonwijk was echter in eerste instantie niet zo gepland. Tijdens de vierde uitleg 
(stadsuitbreiding van Amsterdam) stagneerde immers de bouw van woningen, 
waardoor als alternatief het vrijgemaakte gebied ter plaatse van de Plantage werd 
opgevuld door chique volkstuinen en uitgaansgelegenheden. Pas later, eind ~ge eeuw, 
kreeg de woonwijk zijn hUidige omvang met de Plantage Middenlaan als hoofdstraat. 
Locaties met een dergelijke kenmerkende identiteit worden door zowel Rossi als Van 
Eyck geromantiseerd waarbij de visies op (anti)polarisatie echter sterk verschillen. 
De configuratie van grootstedelijke functies en negentiende eeuwse woningen komt 
daarom tegemoet aanVan Eyck's ideaalbeeld.ln zijn stad zijn stedelijke elementen 
immers niet gecentreerd op een plek, maar zijn verdeeld over de stad waardor 
stadsdelen varierende specifieke identiteiten hebben. Bovendien streeft hij een 
verzameling van private en openbare ruimten na . 



Ook de dag heeft de haar weten te behouden. 
steeds meer commerciele functies zich in deze Winkels en 

cafes nemen hun intrek in herenhuizen waarvan de entree zich op maaiveld bevindt. 
Herenhuizen met een worden opgesplitst in of krijgen een 
hotelfunctie. De hUidige behoeften komen niet meer overeen met de typologie van 
weleer, terwijl men de karakteristieken van de Plantage wil behouden. 

Het komt tegemoet aan deze tendens door binnen een ruimte te 
bieden aan zowel als een praktijk voor homeopathie. Uitgangspunt 

is Aldo van Eyck's methode voor mutatie. Een herinterpretatie van 
van is wat het ontwerp wil 
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Alb. 48 Ontwerp aan de Plantage Middenlaan 
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Afb, 49 Voorgevel ontwerp Afb, So Achtergeve l ontwerp 
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Alb . 51 Plattegrond souterrain en begane grond 

Praktijk voor homeopathie: 
1 . uitgiftebalie . 2 . personeelsruimte . 3. toilet· 4. spreekkamer 

5. patio 

Appartement souterrain: 
6. hal· 7. toilet· 8. woon· en eetkamer . 9. keuken - 10. slaapkamer· 11. badkamer· 
12 . private buitenruimte 

13. trap naar gezamelijke tuin 

_ gevelprincipe 
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Afb. 52 Plattegrond begane grond en bel-etage 

Appartement bel -etage: 
1 . hal- 2. toilet - 3. woon- en eetkamer - 4. keuken - 5. slaapkamers - 6. badkamer -7 · 
prive balkon 

8. trap naar gezamelijke tuin 
9. patio 

_ gevelprincipe 
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Afb. 53 Plattegrond verdieping 2 • 5 

Appartement verdieping 2 - 5 
1. hal- 2. toilet - 3. eetkamer - 4. loggia - 5. woonkamer - 6. keuken -7. slaapkamers-
8. badkamer - 9. atelier/werkplek 

10. trap naar gezamelijke tuin 
11. patio 

_ gevelprincipe 



Zowel de praktijk voor homeopathie als vijf appartementen bevinden zich 
direct achter de voorgevel. Het wonen beslaat de hoofdstructuur met gelijke 
verdiepingshoogten van 2.60 m welke uitgezet is vanuit de bel-etage op 1900 boven 
maaiveld. 

De homeopathiepraktijk vormt hier grotendeels een uitzondering 0Pi de uitgiftebalie 
(commerciele ruimte) en de personeelsruimte liggen immers op maaiveld en hebben 
een verdiepingshoogte van 4.50 m. De spreekkamer die bij de praktijk hoort, ligt 
echter verdiept achter de voorgevel. 

Het appartement in het souterrain is het zesde appartement en grens als enige niet 
aan de voorgevel. De achtergevel van dit appartement ligt dieper het kavel in dan de 
rest van de achtergevel. De vloer van dit appartement loopt door naar buiten welke 
vorm geeft aan een private buitenruimte . Het achterste deel van de kavel is een 
gezamelijke tuin voor bewoners van de appartementen. 

Op de bel-etage bevindt zich een L-vormig appartement met een private buitenruimte 
in de vorm van een balkon in de achtergevel. De vier hoger gelegen appartementen 
hebben daarentegen een private buitenruimte in de voorgevel. Deze appartementen 
zijn O-vormig. 

De centraal gelegen patio ontsluit de appartementen via een trap en een lift naar de 
entree in de voorgevel. Deze buitenruimte kan tevens via de personeelsruimte van de 
homeopathiepraktijk betreden worden . Een tweede ontsluitingsmogelijkheid is via de 
trap in de achtergevel . Deze leidt de bewoners naar een gezamelijke tuin . 
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Alb. S4 Impressi e Voo(gevel 

In het belang van het behoud van de (uiterlijke) sequentie tussen het ontwerp en 
de NAASTe bebouwing wordt de ritmiek van verticale elementen doorgezet in het 
oostelijke gedeelte van de voorgevel (voor de toeschouwer rechts). Tevens vormt een 
verdieping op bel-etage niveau het uitgangspunt voor de hoofdstructuur. Ook intern 
wordt hierdoor de sequentie van het wonen aan de Plantage Middenlaan behouden. 
Het vanaf de straat niet direct binnen kunnen kijken is een kwaliteit van de bel-etage. 
Dit is echter aileen van toepassing op het souterrain en de bel-etage verdieping 
vanwege haar orientie ten opzichte van de menselijke maat in de straat. Dit betekent 
dat hoger gelegen verdiepingshoogten niet overgenomen worden; hier wordt een 
eigen typologie ge·l·ntroduceerd. 



Alb. 551mpressie entree 

Daar waar de bel-etage niet tot de voorgevel reikt, bevindt zich de entree naar de 
patio en de commerciele ruimte van de homeopathiepraktijk. De gevel wijkt hier 
terug om de overgang van buiten naar binnen te versoepelen. De trap die de toegang 
vormt naar de patio die de appartementen ontsluit, vormt een drempel voor de 
ongenodigden. Dit in tegenstelling tot de entree van de openbare functiej parallel 
aan de straat, in een transparante gevel, is erg laagdrempelig. tezamen vormen beide 
entrees een compositie binnen de gevelcompositie. 

Tegelijkertijd heerst er eenheid in de gevel door de introductie van een kleinere maat 
in de vorm van het taatsraam. De afmetingen hiervan zijn afgeleid van NAASTe 
kozijnen en komen terug in zowel de gesloten als de transparante geveldelen. Het 
framewerk welke de natuurstenen gevelbekleding inkadert sluit in haar afmetingen 
hierop aan . 

Naast de vanuitVan Eyck's optiek gewenste verdeling van het gevelvlak/ heeft deze 
materiaalkeuze meer relief in de gevel tot gevolg. Dit samen met de uitwendige 
constructie en de naar binnen gelegen kozijnen maakt dat de overgang tussen binnen 
en buiten begeleid wordt op de manier karakteristiek voor de bebouwing aan de 
Plantage Middenlaan. In de NAASTgelegen negentiende eeuwse herenhuizen zijn de 
gevelopeningen immers zorgvuldig vormgegeven. De balkons en erkers uit de nabije 
omgeving worden geherinterpreteerd in de loggia's en de teruggelegen rooilijn . 
De taatsramen en de dynamiek wat dat met zich meebrengt vormen een nieuwe 
toevoeging aan het bestaande straatbeeld. 
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Afb. 56 Impressie uitgiftebalie praktijk voor homeopath ie 

De entree naar de homeopathiepraktijk ligt op straatniveau . De toegangsdeur bevindt 
zich in een terugwijkende glazen pui, parallel aan de straat.ln deze commerciele 
ruimte is de uitgiftebalie gesitueerd. 

De homeopathiepraktijk wordt grotendeels omsloten door een hoge glazen gevel 
die tegelijkertijd de bezoekers naar de patio begeleidt. Deze gevel wordt ter plaatse 
van de patio regelmatig onderbroken door een dichte wand waarachter zich de 
hoofddraagconstructie bevindt. Ter plaatse van de achtergelegen personeelsruimte is 
de ruimtescheidende wand geheel dicht geworden. 
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Alb. 57 Gevelprincipe A Alb. 58 Gevelprincipe B 



Afb.59 Blik op de patio vanuit de gang tussen de spreekkamer en uitgiftebalie 

De bijbehorende spreekkamer ligt verdiept aan de straatzijde. In contrast met de 
commerciele ruimte, heeft deze ruimte een intiem karakter. Het lagere plafond en 
de kleine ramen in de voorgevel, net boven maaiveld, maken dat de patient zich niet 
bekeken voelt . 

De toegang hiernaartoe wordt verschaft door een trap langs de glazen pui welke 
de homeopathiepraktijk van de patio scheidt. Deze smalle maar hoge doorgang 
versoepeld de overgang tussen de commerciele en de meer intiemere ruimten van 
de praktijk. Tegelijkertijd wordt de patient een blik gegund op de patio; de collectieve 
ontvangsthal van de appartementen. Dit werkt andersom uiteraard ook zo o Deze twee 
semi-private ruimten zijn visueel met elkaar verbonden; niet fysiek. 

Vanuit de personeelsruimte kan de patio echter wei fysiek betreden worden. De 
relatie van het personeel met het gebouw is immers meer vertrouwd dan dat van 
bezoekers aan de homeopathiepraktijk. 



Alb . 60 Impressie eetkamer 

Bepalend voor het ontwerp van de hoger gelegen appartementen is de relatie tussen 
binnen en buiten met de gevel als intermediair. Soepele of juist drempelverhogende 
overgangen tussen binnen en buiten zijn vormgegeven in een aantal gevelprincipes. 
Hoewel er meerdere variaties opgenomen zijn, bevatten aile gevels dezelfde 
vormentaal. De 'kleine maat' komt overal in terug, net zoals de gekozen materialen. 
Globaal gezien, liggen de representatieve ruimten aan de voorgevel en de prive
vertrekken aan de achtergevel. De entree naar het appartement ligt in een nis aan 
de centrale patio, waardoor je binnenkomt op de grens tussen prive en (relatief) 
openbaar. 

Ais gast betreedtje na binnenkomst via de hal de eetkamer; de meest representatieve 
ruimte binnen het appartement. Dit vertrek ligt achter de formele gevel met de 
loggia's en is hier sterk op gericht. 
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Alb. 61 Gevelprincipe C 

De loggia vormt een verblijfsplek, een buffer, tussen binnen en buiten. De 
kokerprofielen die (extern) de hoofddraagconstructie en (intern) stijlen voor de 
kozijnen vormen, zijn ver uit elkaar geplaatst. Dit gevelprincipe heeft de grootste 
diepte. Een eventuele barriere, het hekwerk, ligt aan de buitenzijde van de gevel 
waardoor het naar buiten treden niet belemmerd wordt. De bijbehorende sequentie is 
extravert en past daarom goed bij de formele gevel. 



Afb . 62 Impressie woon ka mer 

Aaneensluitend ligt de woonkamer, afgezonderd van de eetkamer middels een 
kastenwand . De woonkamer staat in open verbinding met de keuken, welke zich 
om de hoek bevindt. Daar waar de woonkamer overgaat in de keuken verspringt de 
voorgevel. 



Alb. 62 Taatsramen in de gevel 

Deze voorgevel bevat kozijnen met een, twee of drie verdiepingshoge taatskozijnen 
naast elkaar . De gevel is hier relatief diep omdat zowel binnen als buiten 
stalen kokerprofielen de gevel begrenzen. Aan de bUitenzijde betreft dit de 
hoofddraagconstructie, aan de binnenzijden zijn het de stijlen waartegen de kozijnen 
en framewerk waarin het natuursteen is ingelegd, zijn bevestigd. 



Alb. 63 Gevelprincipe D 

De taatsramen draaien naar buiten toe open wat zorgt v~~r extra dynamiek in de 
representatieve gevel. Dan pas wordt het aan de binnenzijde gelegen hekwerk 
zichtbaarvanaf de straat. Deze fysieke barriere maakt het onmogelijk om zich 
te begeven in hetzelfde vlak als (of door) de gevel. Het geeft de achtergelegen 
keuken een licht introvert karakter. Hoewel tegenwoordig de keuken steeds vaker 
als verblijfsruimte voor gasten fungeert, heeft het immers een informeler karakter 
dan de eetkamer. De diepte van de gevel vermindert de zichtbaarheid hiervan in de 
representatieve gevel. 

Hetzelfde principe is toegepast waar de woonkamer van het appartement op de bel
etage aan de voorgevelligt. Ook hier is een lichte introvertheid gewenst omdat deze 
op een hoogte ligt waarop men eventueel naar binnen kan kijken vanuit de straat. 



AIb.64 Woonkamer aan de patio AIb . 6S Gevelprincipe E 



Afb.66 Uitzicht vanuit keuken op de patio 

De geve,1 tussen de woonkamer en de patio is relatief transparant. Omdat vrijwel al 
het relief (hekwerk en stijlen) naar de buitenzijde van de gevel is gebracht, oogt het 
interieur strak en de buitengevel informeler. Wanneer de taatsramen open staan, 
verandert dit beeld uiteraard. Interactie met passerende buren of naderend bezoek is 
dan mogelijk. 

De pui tussen keuken en slaapvertrekken vormt de overgang tussen een zeer gesloten 
gevel enerzijds en een informele en interactieve gevel anderzijds. Het heeft daarom 
hetzelfde strakke interieur als de gevel tussen de patio en de woonkamer. Enkel de 
mogelijkheid tot interactie, middels te openen taatsramen, ontbreekt. Een visuele 
relatie is er weI. 

85 







Mutatie op NAAST architectuur met Aldo van 
ontwerpmethodiek uitgangspunt 

Wanneer Aldo van een ontwerpopgave binnen de bestaande stad realiseert, 
introduceert hij een geheel eigen vormentaal met een afwijkende typologie. stelt 
dat men de bestaande typologie juist niet klakkeloos moet overnemen, maar dat 
men er wei van dient te leren. De sequentie, de van het 
architectonische element in relatie tot het menselijke worden door hem 
gelijk aan de kern. Zijn herinterpretatie hiervan wordt gekarakteriseerd door 
een aantal formele middelen. 

In het van NAAST architectuur is een formeel middel in het opvallend, 
namelijk het Dit zet Van Eyck immers in als verbindend element tussen 
het bestaande en de nieuwbouw. Een verdiepingsvloer van het bestaande wordt in de 
nieuwbouw voortgezet tot in het trappenhuis. Op deze manier is de tussen 
nieuw en oud als een overgang vormgegeven. 

Het is niet functioneel aan NAAST vanwege de mening 
dat nieuwbouw in de bestaande stad geen donor behoeft. Desondanks wordt de 
voor de Middenlaan kenmerkende om een 
soepele overgang te creeren tussen het nieuwe ontwerp en de bestaande bebouwing. 
De wordt daar waar het toe doet met betrekking tot de 

maat: op souterrain & niveau. Dit betekent dat hoger 
niet overgenomen worden; hier wordt een typologie 

geYntrod ucee rd. 

In aansluiting op het wordt de ritmiek in de ,...,,,.ct,,,, 
(deels) doorgezet in de nieuwe gevel. Binnen dit stramien maakt een verdeling in 
kleinere vlakken dat de een kleinere korrelgrootte heeft dan de 
bebouwing. Vergelijkbaar met Van werk wordt ook in het ontwerp aan de 



Plantage Middenlaan een kleinere maat ge'I'ntroduceerd voor de inpassing van NAAST 
architectuur. De afmetingen hiervan zijn afgeleid van NAASTe kozijnen en komen 
terug in zowel de gesloten als de transparante geveldelen. Het framewerk welke de 
natuurstenen gevelbekleding inkadert sluit in haar afmetingen hierop aan. Hierdoor 
heerst eenheid in de gevel terwijl de ritmiek van verticale elementen over de breedte 
varieert. Tevens zijn de terugwijkende rooilijn en het repetitieve element terug te 
vinden in het afstudeerontwerp. 

Mutatie van typologische elementen als ontwerpgereedschap is iets watVan 
Eyck lichtelijk doet bij onder andere het Moederhuis. De plint en bordestrappen 
worden gemuteerd overgenomen uit de omgeving, mede doordat nieuw en oud 
functioneel geschakeld zijn. Dit is daarom slechts een randverschijnsel in Van Eyck's 
ontwerpmethodiek. 

In de ontwerpmethodiek toegepast op het afstudeerverslag neemt de mutatie van 
typologische elementen echter een belangrijkere plaats in. Karakteristieke elementen 
uit de NAASTe bebouwing zoals plint, balkon en entree worden gemuteerd toegepast. 
De centraal gelegen toegangen naar de openbare en private functie vormen 
immers tezamen een compositie binnen de gevelcompositie. Dit refereert naar 
tweelingpanden in de nabije omgeving. 

Balkons en erkers uit de nabije omgeving worden geherinterpreteerd in de loggia's en 
de teruggelegen rooilijn. De taatsramen en de dynamiek wat dat met zich meebrengt 
vormen een nieuwe toevoeging aan het bestaande straatbeeld . 
De vormgeving van de plint is hetgeen wat Aldo van Eyck anders had gedaanj hij zou 
een uniforme gevel toepassen over de volle hoogte terwijl het afstudeerontwerp 
variaties bevat. Ten grondslag hieraan ligt een verschil in standpunt ten opzichte van 
overgangen tussen prive en openbaar. 
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Afb.68 Relief in de gevels aan de Plantage Middenlaan 



Mutatie op werk van Aldo van Eyck 
vrijwel aile overgangen zo mogelijk tracht vorm te geven, 

ontwikkeld vanuit de nn'\I;>TTln dat er bestaan 
in mogelijke relaties tussen twee extremen. Private en openbare ruimten hoeven 
namelijk niet per se in harmonie, middels een overgang, verbonden te zijn. 
Functies met contrasterende ruimtelijke eisen komen immers NAAST elkaar v~~r in 
de stad. 

De overgangen/sequentie binnen het afstudeerontwerp daarom niet overal even 
zoals in Van Eyck's werk. Omdat het afstudeerontwerp hiermee de kern van 

werk herinterpreteert, is het naast een mutatie op de aan de 
Middenlaan (NAAST een mutatie op Aldo van werk. Het 

afstudeerontwerp kan gezien worden als een hedendaagse 

go 
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Afb.67 Variatie aan plinten 





Samenvatting 
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Atelier NAAST beschrijft in haar gezamenlijke onderzoek naar NAAST architectuur, 
de verstandhouding tussen twee NAAST elkaar gelegen architectonische artefacten 
aan de hand van formele kenmerken. De resulterende bundel 'Atelier Naast, de 
grammatica van de analogie' beschrijft zes categorieen waartoe een dergelijke 
verstandhouding gerekend kan worden: degeneratie, erosie, diversificatie, 
modificatie, mutatie en dissonantie. (Bergstra, T. et aI., 20n) 

Affiniteit met mutatie als methode voor NAAST architectuur, maakt dat het 
individuele onderzoek zich hier specifiek op richt. Twee extremen representatief voor 
deze methodiek zijn Aldo van Eyck en Aldo Rossi . Beiden waren werkzaam als zowel 
architect als theoreticus. Onderzoek naar en beoordeling van het werk van deze twee 
extremen maakt het mogelijk om een ontwerphouding aan te nemen. Samen met de 
gekozen locatie resulteert dit in de onderzoeksvraag: 

Welke middelen kunnen worden ingezet voor het ontwerp van een mutatie aan de 
Plantage Middenlaan te Amsterdam gerelateerd aan het werk van Aldo Rossi en Aldo 
van Eyck? 

Hierbij geldt: 'Mutatie is de herinterpretatie van de kern, de kern wordt opnieuw 
samengesteld waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote mate 
transformeert.' (Bergstra, T. et aI., 20n) 

Het afstudeerwerk geeft antwoord op deze onderzoeksvraag door zowel de 
ontwerpmethodiek als het gedachtegoed van Rossi en Van Eyck te beschrijven en 
te illustreren. Een beschouwing van het gedachtegoed van beide extremen wordt 
gegeven naar aanleiding van een literatuuronderzoek, een interpretatie van de 
ontwerpmethodiek is afgeleid van een aantal architectonische ontwerpen. 



Samenvatting 
Atelier NAAsT beschrijft in haar gezamenlijke onderzoek naar NAAsT archite 
de verstandhouding tussen twee NAAsT elkaar gelegen architectonische arte 
aan de hand van formele kenmerken. De resulterende bundel 'Atelier Naast, d 
grammatica van de analogie' beschrijft zes categorieen waartoe een dergelijkl 
verstandhouding gerekend kan worden: degeneratie, erosie, diversificatie, 
modificatie, mutatie en dissonantie. (Bergstra, T. et aI., 2on) 

Affiniteit met mutatie als methode voor NAAsT architectuur, maakt dat het 
individuele onderzoek zich hier specifiek op richt . Twee extremen representati 
deze methodiek zijn Aldo van Eyck en Aldo Rossi . Beiden waren werkzaam als 
architect als theoreticus. Onderzoek naar en beoordeling van het werk van de: 
extremen maakt het mogelijk om een ontwerphouding aan te nemen. Sam en 
gekozen locatie resulteert dit in de onderzoeksvraag: 

Welke middelen kunnen worden ingezet voor het ontwerp van een mutatie aa 
Plantage Middenlaan te Amsterdam gerelateerd aan het werk van Aldo Rossi I 

van Eyck? 

Hierbij geldt : 'Mutatie is de herinterpretatie van de kern, de kern wordt opnieL 
samengesteld waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote m 
transformeert.' (Bergstra, T. et aI., 2on) 

Het afstudeerwerk geeft antwoord op deze onderzoeksvraag door zowel de 
ontwerpmethodiek als het gedachtegoed van Rossi en VaA Eyck te beschrijver 
te illustreren. Een beschouwing van het gedachtegoed van beide extremen we 
gegeven naar aanleiding van een literatuuronderzoek, een interpretatie van dl 
ontwerpmethodiek is afgeleid van een aantal architectonische ontwerpen. 



Rossi's ontwerpmethodiek met betrekking tot NAAST architectuur wordt beschreven 
aan de hand van het Bonnefantenmuseum te Oud Gasthuis te het 

Met betrekking tot mutatie als methode voor NAAST stelt Rossi de kern 
gelijk aan de herinterpretatie van deze kern wordt gekarakteriseerd 
door blokvormige aan elkaar door middel van assen en 

De gekozen vormen komen voort uit de traditie 
(bepaalde vormen op die of uit Rossi's associatie met het type. In zijn 
literatuur pleit hij immers voor de voortzetting van de traditionele relatie tussen vorm 
en gedragi de typologie is volgens Rossi namelijk de essentie van de architectuur. 

Van Eyck introduceert een geheel vormentaal met een 
typologie. Hij stelt dat men de bestaande typologie niet klakkeloos moet 
overnemen, maar dat men er wei van dient te leren. De de 
korrelgrootte van het architectonische element in relatie tot het menselijke 
wordt door Van Eyck aan de kern. Zijn hiervan wordt 
gekarakteriseerd door een aantal formele middelen. 

Kenmerkend voor architectuur is de terugwijkende rooilijn en het repetitieve 
element. In het geval van NAAST architectuur is een formeel middel in het bijzonder 
opvallend, namelijk het trappenhuis. Dit zetVan immers in als verbindend 
element tussen het bestaande en de nieuwbouw. van het 
bestaande wordt in de nieuwbouw voortgezet tot in het trappenhuis. Op deze manier 
is de sequentie tussen nieuw en oud als een soepele overgang vormgegeven. 
In aansluiting op het wordt de ritmiek in de gevels 

in de nieuwe Binnen dit stramien maakt een verdeling in 
kleinere vlakken dat de een kleinere heeft dan de 
bebouwing. Aldo van introduceert een kleinere maat voor de inpassing van 
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NAAST architectuur. Deze conclusies worden getrokken aan de hand van ontwerp 
voor het stadhuis in Deventer, het Moederhuis en het te Amsterdam. 

Deze verschillende ontwerpmethodieken met 
komen voort uit twee visies op de relatie tussen vorm en Rossi wil de 
traditionele relatie terwijl Van juist vernieuwing nastreeft. Een 
contrast in de opvattingen betreft de relatie tussen 
Van tracht overgangen te creeren tussen private en ruimten 
(tweelingfenomenen), terwijl Rossi een strikte scheiding (polarisatie) nastreeft. 

De locatie van het is 
Middenlaan in de Plantagebuurt te Amsterdam. Dit wordt gekarakteriseerd 
door de aanwezigheid van cultuur en natuur binnen de negentiende-eeuwse 
woonwijk. haar aantrekkingskracht echter steeds meer 
commerciele functies zich in deze wijk. Winkels en cafes nemen hun intrek in 
herenhuizen waarvan de entree zich op maaiveld bevindt. Herenhuizen met een 

worden in of een hotelfunctie. Het 
komt tegemoet aan deze tendens door binnen een ruimte 

te bieden aan zowel als een praktijk voor 



Bijzondere aandacht wordt besteed aan de overgang tussen en 
openbare ruimten en de gradaties hiertussen. Zowel de appartementen als de 
homeopathiepraktijk vragen immers om ruimten met verschillende karakters. De 
overgangen/sequentie binnen het afstudeerontwerp daarom niet overal even 

zoals in Van Eyck/s werk. Dit manifesteert zich tevens in de waardoor 
dezen niet uniform zijn. De terugwijkende rooilijn en het deels voortzetten van de 
ritmiek en structuur van het bestaande worden echter onveranderd overgenomen. 

Omdat het afstudeerontwerp hiermee de kern van Van 
is het naast een mutatie op de bebouwing aan de 
architectuur), een mutatie opAldo van werk. Het 
worden als een hedendaagse interpretatie. 
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