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Samenvatting ________ _ 
De kick en de vertraging van de 
moderne ervaring 
De postmoderne ervaring wordt 
beschreven door een analyse van 
de metropool aan het begin van 
de twintigste eeuw. Tegenwoordig 
laat de moderne mens zich prikke
len door de kick van de avontuur
lijke belevenissen, dan wel door 
het opzoeken van de vertraging. 
Aan het begin van de twintigste 
eeuw beschreef Walter Benjamin 
deze ontwikkeling door zich te 
verplaatsen in het personage van 
de flaneur, die de gebruiker wordt 
van het gebouw. 

De passage als typologie voor 
de shopping mali 
Door de analyse van de beleving 
van de winkelpassage tussen privé 
en publieke ruimte wordt de tus
senruimte die onze huidige steden 
zo levendig maakt scherp gedefi
nieerd. De winkelpassage is de ty
pologie die het mogelijk maakt om 
verbindingen te leggen in de stad. 
Door een nieuwe winkelpassage 
te ontwerpen wordt het mogelijk 
de kick en de vetraging in te bed
den in het alledaagse leven. De 
kortdurende belevenissen zijn het 
uitgangspunt geworden voor het 
ontwerp. Een shopping mali waar
bij de leisure (de belevenis) en 
het winkelen innig met elkaar zijn 
verbonden. Dit wordt bereikt door 
het concept Try & Buy, waarbij het 
mogelijk is alle te kopen artikelen 
uit te proberen. Door de shopping 
mali te thematiseren rond sport en 
avontuur wordt het mogelijk om 
verschillende functies te koppe
len. Terwijl je winkelt ervaar je de 
kick die door het gebouw zit en de 
rust van de passage. 

De case Barcelona 
Barcelona is de metropool gewor
den waar deze nieuwe passage 
wordt ontworpen. De stad kent 
een goede historie als het gaat om 
de verhouding tussen publieke 
en private belangen. Door lokale 
ingrepen in de stad wordt deze 
langzaam vervolmaakt waardoor 
de stad continu in verandering is. 
Barcelona streeft ernaar om de 
kwaliteit van de publieke ruimte 
in de metropool te verhogen. Bar
celona ontwikkelt dit publieke do
mein op dit moment door de aan-

leg van een metrolijn die vele voor
steden van Barcelona met elkaar 
verbindt. Het is het metrostation 
Torrassa die de generator is voor 
de ontwikkeling van de shopping 
mali. 

Het concept 
Om deze shopping mali in te bed
den in een stedelijke context is ge
kozen om deze te koppelen aan 
het metrostation. Door het creë
ren van een daklandschap wordt 
er een publieke ruimte op het dak 
gemaakt, die de ruimte die het ge
bouw inneemt, teruggeeft aan de 
stad. 

Het volume dat zo ontstaat onder 
het dak volgt de lijnen van de om
geving. Het gebouw zorgt voor het 
inkaderen van verschillende visu
ele relaties met de omgeving. 

Onder het dak bevindt zich het 
winkelcentrum met een continue 
passage in de vorm van een hel
lingbaan. Langs deze passage 
kan de flaneur dwalen, kijken en 
bekeken worden. 

De flaneur benadert het gebouw 
als een opeenvolging van evene
menten, gebeurtenissen en actief 
deelnemen. De flaneur doet zich 
in verschillende gedaantes voor 
maar heeft altijd een referentie 
naar de stad om zich heen. De fla
neur is passagier, klimmer, duiker 
maar bovenal consument. 

De constructie en de omgeving 

De hoofdconstructie van het ge
bouw bestaat uit een viertal schij
ven en daartussen een raster van 
kolommen. De eerste twee schij
ven overspannen de metrobuis. 
De derde schijf markeert de en
tree samen met de vierde schijf. 
De vierde schijf is verdraaid zodat 
deze aansluit op de structuur van 
de bestaande parkeergarage. Alle 
liften roltrappen en trappen zijn 
opgenomen in deze schijven. 

De gevel laat zien wat er binnen 
gebeurt. Het is juist de reflectie op 
het alledaagse leven waardoor er 
een interactie ontstaat tussen wat 
binnen is en wat daarbuiten. 
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Voorwoord 
De aanleiding voor het afstuderen is 
het afstudeeratelier Unia 9. Een ate
lier waarbinnen iedere afstudeerder 
een station op de nieuw te ontwikke
len metrolijn 9 heeft gekozen. Deze 
lijn is op het ogenblik in aanbouw 
in Barcelona en zal de voorsteden 
van de stad met elkaar verbinden. 
Deze lijn is de rode draad door het 
hele atelier en was voor mij de aan
leiding om me te verdiepen in de 
ervaring van de moderne stad. Het 
afstuderen was een leuk en boei
end proces. Ik wil mijn atlier geno
ten en begeleiders bedanken voor 
hun betrokkenheid en interessante 
overwegingen tijdens dit proces. 
Bovenal wil ik mijn ouders en vrien
den bedanken voor hun steun. Niet 
in de laatste plaats Nicelette die mij 
altijd heeft gesteund gedurende het 
hele proces. 

Bart de Kreij 
November 2005 
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lnleidin 
Voor een goed begrip van onze huidige stad is het essentieel om te 
kijken hoe deze stad ontstaan is. Door te kijken hoe de moderne stad er
varen werd rond 1900 is er een visie ontwikkeld over de benadering van 
de huidige stad. In zekere zin grijpt deze terug op de vroegere beleving, 
maar aan de andere kant maakt vooral de analyse van Walter Benjamin 
het mogelijk om een zekere afstand te ontwikkelen en de stad op een 
andere manier te bekijken. 

CONTENT 
Het eerste deel van deze tekst gaat in op de definiëring van het be
grip belevenis en ervaring zoals deze halverwege de negentiende eeuw 
vorm begon te krijgen. Deze begrippen zijn ontstaan rond het begin van 
de moderne tijd. Door een analyse van de metropool zoals deze zich 
ontwikkelde aan het begin van de 20ste eeuw wordt het mogelijk om 
elementen hieruit te gebruiken voor een houding ten opzichte van onze 
postmoderne tijd. Deze houding wordt gevormd in de ogen van de per
soonlijkheid van de flaneur. 

CONTEXT 
De theorie van de flaneur zorgt vervolgens voor een toepassing op de 
stad Barcelona. Deze stad is het stedelijke landschap bij uitstek waar 
deze belevenis en ervaring mogelijk is. Het tweede deel is de beschrij
ving van de gekozen locatie en de stedebouwkundige randvoorwaar
den. Daarmee worden de eisen omschreven die in het gebouw verder 
naar voren zijn gekomen. Het is de context van de plek maar zeker ook 
de manier waarop deze plek in een breder kader te plaatsen is. 

CONCEPT 
In deel drie wordt het gebouw beschreven. Een gebouw kan het beste 
beschreven worden aan de hand van de verschillende gebruikers waar
door er een aantal scenario's ontstaan. Deze scenario's zijn gebaseerd 
op de belevenissen en ervaringen. Ze geven het gebruik van het gebouw 
weer en zorgen ervoor dat de verhoudingen tussen de verschillende ge
bruikers van het gebouw helder worden. De constructie is daarbij vol
ledig geïntegreerd in het gebouw. 

CONSTRUCTIE 
De constructie is ten slotte de leiddraad voor de ontwikkeling van de be
levenissen die zijn vormgegeven , de constructie is helder van opzet en 
is stevig en robuust wanneer dat moet en is daarnaast frivool en fantasie
rijk. Ten slotte speelt het onderdeel van de constructie een belangrijke rol 
in de architectuur. De integratie van de constructie binnen de architec
tuur en de specifieke eisen die gesteld worden aan de constructie. 
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1 
CONTENT De stad als belevenis 

Lopend door de straten, door de winkelpassages en door de drukke 
stations, loop ik als een flaneur doelloos rond. De vele prikkels, bele
venissen en sferen lijken geen indruk op me te maken. Ik kan ze langs 
me heen laten glijden en verheven ronddwalen in de moderne stad. Be
wegend door de massa lijkt het niet belangrijk wie ik ben, maar lijkt het 
veel meer te gaan om waar ik ben. Beweging lijkt zowel het motief als 
het motto te zijn van deze cultuur. Wanneer ik plotseling stil blijf staan 
en probeer me bewust te worden van de gebeurtenissen om me heen, 
komen de vele bewegingen mij vreemd voor en lijkt de roes waar ik me 
zojuist in bevond nog extra versterkt. Dan besef ik dat stilstaan wel erg 
vreemd is in een wereld van vooruitgang. Onbewust pak ik mijn tas en 
loop naar de metro die mij naar huis zal brengen. 

1. 1 Wereldtentoonstelling in Parijs 



I 

'De apocalyptische visie van de Angelus Novus 
die Benjamin beschrijft heeft vandaag de dag 
nog niet aan actualiteit ingeboet.' 

Om een goed inzicht te krijgen in 
het begrip ervaring en hoe dit in 
de stad tot uiting komt, is gekozen 
voor de analyse van de moderne 
stad. Door de kindertijd van de 
moderniteit te beschrijven wordt 
het mogelijk inzicht te krijgen in 
het ontstaan van onze huidige me
tropool. De moderne tijd is een pe
riode waarin men geloofde in een 
logisch denkende, analyserende 
mens, die de wereld met verstand 
en rationaliteit kon beheersen en 
waarin voortgang gelijkgesteld 
werd met vooruitgang. Zoals ooit 
de werkelijkheid gecorrigeerd en 
verdiept werd door het geloof en 
de fantasie, zo wordt in de mo
derne tijd de fantasie gecorrigeerd 
door de werkelijkheid. Door deze 
werkelijkheid echter niet meer te 
koppelen aan een historisch kader 
resulteert dit in ervaringsarmoede. 
Deze armoede kan men definiëren 
als een tekort aan betekenisvolle 
ervaringen die ingebed kunnen 
worden binnen het collectieve be
wustzijn van de maatschappij. 

Vooruitgang als noodlot van 
steeds weer hetzelfde 
In het Parijs van de laat negentien
de eeuw deed de Joodse cultuur
filosoof Walter Benjamin (1892-
1940) een uitgebreid onderzoek 
naar de negentiende-eeuwse me
tropool als de plek waar het mo
derne leven bloeit. Hij maakte een 
analyse van de wereld om zich 
heen en ontwikkelde een kritiek 
op de maatschappij door het be
grip ervaringsarmoede (Benjamin, 
1933) als pessimistisch begrip te 
definiëren. Hij ging zich nadrukke
lijk toeleggen op zaken als: herin
nering, droom, fragment, toeval, 
associatie, verlangen, intuïtie, be
leving en anekdote. Hij gebruikte 

1.2 Angelus Novus door Paul Klee 

gedichten, bouwconstructies, re
clame-teksten, stadsgidsen, mis
daadromannetjes, modegrillen of 
meubilair als elementen van een 
nieuwe geschiedschrijving. Hij 
fundeert deze analyse van de mo
derniteit door zijn vele teksten en 
fragmenten en zegt: 'ik heb niks 
te bewijzen, alleen te laten zien.' 
(Benjamin 1992, p 93). 

Mede door de tegenslagen in zijn 
leven ontwikkelde hij kritiek op het 
vooruitgangsideaaL In de eerste 
plaats is er de vooruitgang van de 
mensheid en niet alleen van haar 
vaardigheden en kennis, het is 
een onbewuste eigenschap van 
de mens. Ten tweede is de voor
uitgang oneindig, men gaat altijd 
uit van een oneindige perfectie 
van de mensheid. Tenslotte is de 
vooruitgang onstuitbaar, hij ver
loopt volledig op eigen kracht en 
is onomkeerbaar. Deze drie basis
veronderstellingen steunen op het 
idee van een lege, homogene en 
oneindige tijd. De apocalyptische 

visie van de Angelus Novus die 
Benjamin beschrijft heeft vandaag 
de dag nog niet aan actualiteit in
geboet. Het vooruitgangsbegrip is 
slechts een masker voor het nood
lot van steeds weer hetzelfde. Het 
ritme van de vooruitgang is een 
roes en wordt gekenmerkt door 
leegte, snelheid, veelheid en over
stimulatie. In het Passagenwerk 
zegt hij hierover: 'Het begrip voor
uitgang moet in het idee van de ca
tastrofe worden gefundeerd'. Dat 
het zo verder gaat, is de catastrofe 
(Benjamin, 1999, V p. 592). De 
nietsontziende, op hol geslagen 
vooruitgang vergelijkt Benjamin 
in de geschiedfilosofische stelling 
Angelus Novus (Benjamin, 1999, 
111 p. 149) met een storm die uit het 
paradijs waait, waarbij de engel 
van de geschiedenis vleugellam 
en machteloos moet toezien hoe 
de storm puinhoop op puinhoop 
stapelt tot een torenhoge cata
strofe. De vooruitgangsgedachte 
werd zo een geloof in de vooruit
gang en werd van een filosofisch 

"A Klee palnting nameet Angelus Novus shows an angel looking 
as though he is about to move away from sarnething he is fixeetly 
contemplating. Hls eyes are staring, his mouth Is open, hls wings 
are spread. Thls is how one plctures the angel of history. His face 
is turneet toward the past. Where we perceive a chain of events, he 
sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon 
wreckage and hurls lt In front of hls feet. The angel would llke to 
stay, awaken the daad, and make whole what has been smashed. 
But a storm is blowing from paradise; 1t has gat caught in hls wings 
with such violanee that the angel can no langer close them. This 
storm irresistibly propels him lnto the future to which his back is 
turneet, while the pile of dabris befare him grows skyward. This 
storm is what we call progress." 

Walter Benjamin 
(From the Ninth Thesis, 111, p149). 
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1.3 Passage in Parijs 

begrip meer een ideologisch ge
meengoed. 

Volgens Benjamin is het de over
daad aan belevenissen, en juist 
niet een tekort aan zintuiglijke prik
kels, die zorgt voor de ervarings
armoede die typerend is voor de 
'grootstadsmens'. In zijn tijd was 
hiervoor onder meer de massale 
intrede van krant, telefoon en fo
tocamera verantwoordelijk. Als 
gevolg van deze voortdurende 
overstimulatie verkeert de moder
ne mens constant in een verdo
vingsroes. Hij duidt deze krachtig 
aan als 'shock' (Benjamin 1992, p 
93). De overstimulatie als gevolg 
van de vele, vluchtige prikkels en 
indrukken leidt tot een erosie van 
de rijke ervaring. Om het verschil 
aan te geven tussen deze 'moder
ne', contextloze impressies en de 
verankerde ervaringen van daar
voor, spreekt Benjamin van bele
venissen (Erlebnisse): indrukken 
die zich niet meer tot ervaringen 
kunnen uitkristalliseren. 

Flaneren in het Parijs van Hauss
mann 

Parijs was de hoofdstad van de 
negentiende eeuw doordat deze 
stad het podium vormde van de 
moderne cultuur. De stad was het 
voorbeeld van de innige verbon
denheid van moderne ervaring en 
stedelijke openbaarheid, niet in de 
laatste plaats door de moderne 
grootschalige stadsvernieuwing 
door Haussmann. De boulevard, 
de brede rechte straat is de voor
naamste bouwsteen van Hauss
manns stadsplanning. Openheid, 
orde, uniforme bebouwing en veel 
verkeer typeren het nieuwe Pa
rijs. De totale omwenteling van de 
Franse hoofdstad van een beslo
ten middeleeuwse stad naar een 
efficiënte kapitalistische economi
sche machinerie. De sociaal-filoso
fische verandering die de moderne 
ervaring met zich meebrengt is de 
motor achter het ontstaan van de 
eerste moderne metropool (Rossi, 
2002, p 175). Onbedoeld schiep 
Haussmann een tot dan toe on
gekende stedelijke openbaarheid. 
Zijn ingreep maakte op resolute 
wijze een einde aan de ondoor
zichtige structuur van stedelijke 
gemeenschappen en buurten. 
Van het versplinterde karakter van 
een dichte middeleeuwse stad 
maakte Von Haussmann één grote 
verzameling stedelingen. De hier
uit voortkomende sociale confron
taties tussen rijk en arm, tussen 
vertrouwd en vreemd vormden de 
condities voor het publieke leven. 

Walter Benjamin beschouwde de 
gebeurtenissen in het negentien
de-eeuwse Parijs als 'de kindertijd 
van de moderniteit'. De voorge
schiedenis van de moderniteit is 
verwant aan de herinnering aan 
de kindertijd. Die herinnering is 
betrokken op een stuk geschiede-

nis dat het kind niet bewust heeft 
meegemaakt: 'het ontwaken als 
een stapsgewijs proces, dat zich 
in het leven van het individu zo
wel als in dat van generaties vol
trekt'. Men kan concluderen dat 
in de nieuwe metropool voor het 
eerst sprake is van echte verwe
venheid tussen de privé-sfeer en 
de openbaarheid, welke het best 
naar voren komt in de personage 
van de flaneur die ronddwaalt in 
de Parijse passage. 'De flaneur 
ontleent zijn persoonlijkheid aan 
het nietsdoen en daarmee protes
teert hij tegen de arbeidsdeling die 
de mens tot specialist maakt'. De 
flaneur is één van de personages 
in het werk van Benjamin, die hij 
gebruikt voor de analyse van de 
moderne tijd. De flaneur is in het 
leven geroepen door de dichter 
Baudelaire en wordt door Benja
min verder ontwikkeld. Rond 1840 
getuigde het een tijd lang van goe
de smaak om met een schilpad in 
de passage te gaan wandelen. Als 
het aan hem gelegen had, dan had 
'de vooruitgang zich in dit tempo 
leren voortbewegen' (Benjamin, 
1992, p 43). Het is dit personage 
dat hij gebruikt om een houding 
.te ontwikkelen ten aanzien van de 
veranderingen in zijn tijd. 

Schiften van de indrukken 
Wat is het belangrijkste probleem 
van het moderne leven? De basis 
van de stedelijke vorm van indivi
dualiteit bestaat uit een intensive
ring van prikkels. De mens en de 
structuur waarin hij zich bevindt 
zijn volledig gedifferentieerd. Het 
maatschappelijke toneel wordt 
een wirwar van groepen, sociale 
kringen die elkaar raken, overlap
pen of gewoon los staan van el
kaar. In dat sociale spel bevindt 



zich een individu dat zich moet 
kunnen handhaven. Elke kring 
spreekt een deel van zijn persoon
lijkheid aan. In een modaal trein
station heb je twee sporen: één 
van en één naar de grote stad; een 
groot station daarentegen is een 
heksenketel: trein, tram, bus, taxi, 
evenveel uitgangen als bestem
mingen, evenveel bestemmingen 
als bezigheden. Het station is net 
zo gedifferentieerd als het individu 
dat zich erin bevindt. 

Georg Simmei (1858-1918) had 
als voorloper van Walter Benjamin 
de benadering van het ontstaan 
van de moderne tijd al gegeven 
in zijn reflectie op de stad. Hij be
schrijft hoe het mogelijk is om psy
chologisch te kunnen overleven in 
de metropolis. De grootstedelijke 
inwoner streeft er altijd naar om 
zijn eigen individualiteit te bewa
ren. Zo is het aantal impressies 
en emotionele impulsen enorm 
hoog in de metropolis, waardoor 
het onmogelijk is om aan elke im-

puls een emotionele respons te 
geven. De stadsinwoner ziet in de 
andere bewoners geen personen, 
maar enkel de functies waar die 
personen voor staan met het doel 
om alle psychologisch emotionele 
ballast overboord te gooien. 

Men moet om kunnen gaan met 
de opgelegde verplichting om 
het stadsleven te leven aan de 
hand van impulsen van buitenaf 
in plaats van de impulsen binnen
uit. De veelheid aan impulsen en 
de snelheid waarmee ze elkaar 
opvolgen maakt het onmogelijk 
voor de stadsmens om die alle
maal te beantwoorden: er wordt 
dus geschift en zo ontstaat er een 
soort basishouding die lijkt op 
onverschilligheid. Veelal is het zo 
dat men in het drukke stadsleven 
zelfs lichte vormen van aversie of 
vijandigheid zallaten blijken zodat 
andere stadsbewoners het zeker 
niet in hun hoofd zullen halen om 
contact te zoeken met de persoon 
in kwestie. Gebeurt dat toch, dan 

1.4 Passage in Nantes. De pas
sage verbind het hoger gelegen 
deel van de stad met het cen
trum 

kunnen de opgehoopte negatieve 
emoties exploderen en leiden tot 
woede-uitbarstingen. De onver
schillige houding van de stads
mens is een essentiële voorwaar
de om psychologisch overeind te 
kunnen blijven. 

De kick en de vertraging 
De problematische houding ten 
aanzien van de vele belevenissen 
en ervaringen in het moderne le
ven zou men kunnen samenvoe
gen in de persoonlijkheid van de 
flaneur. De flaneur is de persoon
lijkheid die zoekt naar ervaringen 
en diepgang in zijn leven. Hij doet 
dat door middel van de roes op 
een tweeledige manier in te zet
ten. 

Leven in de grote stad is vrij leven 
maar vaak ook eenzaam leven. 
Door de differentiatie en de daar
mee gepaard gaande individuali
sering is het niet mogelijk een al
gemeen moreel kader op te bou
wen. Een gebrek aan gezagheb
bende teksten met overdraagbare 
rijkdom zijn tekenend voor de er
varingsarmoede van de moderni
teit. De armoede komt voort uit het 
besef van een eenmalige breuk 
met de macht van de traditie en 
met de besloten gemeenschaps
vormen; 'het moderne kapitalisme 
heeft zich niet losgemaakt van 
de godsdienst, maar deze is zelf 
godsdienstig van aard geworden' 
(Benjamin, 1921). 

De flaneur wil de ervaringsarmoe
de voorbij door te zoeken naar 
ontmoetingen en ervaringen die 
ingebed zijn in de historische con
text. Hij zoekt naar een moraal die 
gebaseerd is op zijn leven in de 
sociale context waarin hij zich be-
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vindt. Zowel het ritme van de mo
derniteit als de poging om hieraan 
te ontsnappen leiden tot de roes 
waarin de flaneur zich begeeft. De 
ervaring hoopt hij te vinden door 
op het ene moment volledig op te 
gaan in de snelheid, veelheid en 
overstimulatie en het ritme van 
het moderne leven en het andere 
moment probeert hij zich terug 
te trekken van deze schijnwereld 
door zich te verdoven, waardoor 
hij afdaalt in zijn aardse lichame
lijkheid. 

De flaneur is continu op zoek naar 
bedwelmende stimulansen. De 
moderne mens is verslaafd aan 
ervaringen, is belust op sensaties 

en belevenissen. De flaneur ver
werft ervaringskapitaal in ontdek
kingstochten, avonturen, sport, 
snelheidsmachines, verdovende 
middelen, zelfontplooiing en con
sumptie. Wellicht onder druk van 
de snelheid van de technologische 
wereld, zoekt hij naar steeds ster
kere en steeds meer afwisselende 
prikkels (De Cauter, 1995, p. 7). 
Deze roes is een soort verheviging 
die men kan zien als de machine 
van het verlangen. 

Aan de andere kant probeert de 
flaneur aan de moderniteit te ont
snappen en te komen tot verlich
ting, tot het vullen van de leegte 

1.5 Passage Petrovsky in moskou 
is tegenwoordig een warenhuis. 

en het terugwinnen van de bete
kenisvolle ervaring, en zoekt hij de 
bedwelming. Dit is geen afscheid 
van de schijnwereld van de aardse 
lichamelijkheid en een terugkeer 
naar de hogere sferen van de 
geest, maar meer een 'verzinking' 
in die aardse lichamelijkheid, en 
een afscheid van de abstracties 
van de geest. De mens is een ge
differentieerde persoonlijkheid die 
energiebesparend gedrag toe kan 
passen zodat de stadsinwoner 
voor zichzelf bepaalt waar hij aan
dacht aan besteedt. Men gaat zijn 
eigen survival verzekeren door het 
objectiveren van de omringende 
wereld. 

Beide methoden zijn een mogelijk
heid om je te weren tegen de voor
uitgang, het eerste middel is er 
een van verheviging en de tweede 
er een van vertraging. De flaneur is 
zo de persoonlijkheid die een hou
ding aanneemt, een houding die 
het ook in onze huidige tijd moge
lijk maakt om zich te ontwikkelen 
naar de postmoderne metropool. 

Het huis van de flaneur bestaat uit 
de Parijse passages die een drem
pelwereld vormen tussen binnen 
en buiten, tussen dromen en wa
ken, tussen privé en openbaar of 
tussen huis en straat. De flaneur is 
de nieuwe bewoner van de stede
lijke openbaarheid die, om te ont
komen aan de vervreemding van 
de grote stad, op zoek gaat naar 
een nieuw publiek, hongerig naar 
'toevallige ontmoetingen' en naar 
het 'ongrijpbare'. Het huis van de 
flaneur, van het moderne individu, 
is de stedelijke openbaarheid ge
worden. Maar deze ontwikkeling 
heeft ook zijn keerzijde. De keerzij
de zit in de teruggetrokken burger
lijke, intieme woonsfeer waar het 



individu zich kan wapenen tegen 
de chaotische gevarenzone van 
de stad waarin dat individu zou 
komen te verdwalen. Zo ontstaat 
de typische moderne ervaring: het 
spanningsveld tussen privé-sfeer 
en stedelijke openbaarheid. 

De ervaringsarmoede heeft naast 
een zorgelijke kant ook een zeer 
positieve kant. De stad heeft er
voor gezorgd dat de individuele 
ervaring is losgekomen uit de con
tinuïteit van een collectieve erva
ring, een collectief leerproces. Dit 
geleidelijke proces van gewenning 
en training biedt ook een mogelijk
heid waar individu en groep elkaar 
op een nieuwe wijze kunnen te
genkomen. Een houding die de 
flaneur ten opzichte van de erva
ringsarmoede daarin aanneemt 
is er een van openbaarheid. De 
stad wordt zijn huis, doordat hij 
deze benadert als de woonkamer 
waarbinnen hij in de intieme sfeer 
contacten legt. 
Flaneren in de postmoderne stad 
De analyse van de moderne stad 
en de band van de flaneur met 
deze stad kan ook in onze huidige 
tijd een omgangsvorm bieden. In 
steden zoals LosAngeles is de ste
delijke openbaarheid tot een mini
mum beperkt. De postmoderne 
droom is de droom van een veilige 
en natuurlijke omgeving. Niet be
paald de droomwereld van de Pa
rijzenaar flanerend over de boule
vards op zoek naar nieuw publiek. 
Deze gevoelens van angst en on
veiligheid hebben ertoe geleid dat 
de stedelijke publieke ruimte is 
verworden tot een taboe. De factor 
angst is een autonome factor ge
worden in de organisatie en regu
lering van het stedelijk leven. Het 
oprukken van bewakingsdiensten, 

muren, poorten en videocircuits 
heeft geleid tot de volgende breuk 
in de moderniteit en leidt ons de 
postmoderne ervaring in: de stille 
privatisering van openbare gebie
den. Voor de postmoderne stad 
zou de ontplooiing van een ste
delijke cultuur, van een stedelijke 
leefwijze richtinggevend moeten 
zijn om te overleven. De moderne 
houding van Walter Benjamin kan 
daarom de basis zijn voor de ver
dere ontwikkeling. 

In de postmoderne tijd gaat het 
er niet om wie of wat ons bestaan 
definieert, maar is het veel belang
rijker wáár we ons bevinden. De 
geschiedenis van de mensheid is 
er één waarin de ruimte zich tel
kens weer opent voor vreemde 
invloeden van buiten: 'Op alle we
gen die naar de hoogontwikkelde 
cultuur leiden, verloopt de ontwik
keling van het bewustzijn volgens 
wetten die door de verruiming van 
sferen en door toeneming van 
het vreemde gedicteerd worden 
(Sioterdijk, 2003, p 42). Mensen 
zijn sferenbouwers. Dit kan men 
letterlijk nemen, bijvoorbeeld in 
de vorm van een gemeenschap 
of een gezamenlijk project, een 
park of een stad. Het bouwen van 
sferen, geeft aan dat wanneer we 
'sfeer' letterlijk nemen, de mo
derne ervaring voornamelijk draait 
om de beweging. Aangezien we 
ons elke keer weer in een andere 
sfeer willen begeven om ons te 
laten overladen met indrukken en 
prikkels is beweging het thema en 
het motief van onze maatschappij. 
De beweging en de sferen geven 
de zoektocht weer van de flaneur 
naar contacten en betekenisvolle 
ervaringen. Door juist de vele prik
kels op te zoeken die worden aan-

geboden hoopt hij meer betekenis 
te geven aan onze manier van le
ven. Door alles mee te maken en 
overal geweest te zijn wordt de 
aankomst veel belangrijker dan de 
afkomst. 

Het aards bewustzijn van het in
dividu 
Naast de mogelijkheid om mee te 
gaan in de verschillende sferen en 
in de postmoderne versnelling is 
het ook mogelijk om de vertraging 
te zoeken. De omgangsvorm met 
dit aardse bewustzijn is te vinden 
in het Taoïsme. Een religie uit een 
periode toen China nog een fede
ratie van feodale leenstaten was. 
Een periode van chaos waarin 
Chinese denkers zich voorname
lijk bezig hielden met de vraag 
hoe de wereld geordend diende 
te worden. Dit geloof beschrijft 
hoe men vrij kan worden van de 
vooruitgang en terug kan keren 
naar de dynamiek van het leven. 
Door de handelingen die nodig 
zijn om tot bewustwording te ko
men meerdere malen uit te voeren 
wordt men zo bekwaam dat men 
de handelingen onbewust kan 
uitvoeren. Wanneer iemand onbe
wust bekwaam is dan zal hij, zon
der dat hij het weet een handeling 
uitvoeren. Dit wordt een natuurlijke 
houding waar hij niet bij na hoeft te 
denken. 

Binnen het Taoïsme gaat het er uit
eindelijk om, dat je in balans met 
de natuur leeft en de berg in jezelf 
vind. Het woord Xian dat als on
sterfelijke wordt vertaald, wordt in 
het Chinees met een karakter be
schreven dat bestaat uit het teken 
voor mens en het teken voor berg: 
bergmens of mensberg. Dit houdt 
in dat zij wezens zijn die in de ber-
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gen rondzwerven en tegelijkertijd 
de natuur in zich dragen. Om tot 
deze bewustwording te komen 
wordt een artificieel landschap 
gecreëerd dat het mogelijk maakt 
om te fantaseren over je innerlijke 
berg. De 'innerlijke geschriften' 
beschrijven hoe het mogelijk is 
om de berg in jezelf te ontdek-

ken en het hoogste stadium van 
bewustwording te bereiken. Voor 
een uitgebreide beschrijving van 
het Taoïsme wordt verwezen naar 
De Kreij (2001) 

De bedwelmende middelen die 
de flaneur inzet worden gebruikt 

om tot bezinning te komen en in 
ons aardse bewustzijn af te da
len. Deze, wat Benjamin noemt, 
'profane verlichting' is niet 'een af
scheid van de schijnwereld van de 
aardse lichamelijkheid en een te
rugkeer naar de hogere sferen van 
de geest ( ... ) maar veeleer omge
keerd een terugkeer, een 'verzin
king' in die aardse lichamelijkheid, 
en een afscheid van de abstracties 
van de geest' (De Cauter, 1995. p 
7). Wanneer men in het stedelijke 
landschap de condities creëert 
voor de flaneur om te dwalen en 
de natuur in zichzelf te vinden, dan 
zal dit personage zich thuis voelen 
in de stad. 

Tussenwereld 
De begrippen stad en moderniteit 
niet identiek zijn, echter de stad 
is wel het voorbeeld voor de mo
derne ervaringswijze. Hoewel de 
vroegmoderne ervaring van de Pa
rijse flaneur in schril contrast staat 
met de postmoderne ervaring, kan 
men de huidige stedelijkheid kop
pelen aan de moderne leefwijze. 
De stad als ruimtelijke eenheid is 
aan het verdwijnen en maakt plaats 
voor zogenaamde 'stadsland
schappen'. Aan de ene kant is dit 
een verandering in ruimtelijke zin, 
maar aan de andere kant vooral in 
sociale zin. De levensvatbaarheid 
van een stad hangt niet af van het 
succes van stedenbouwkundige 

1.6 Moskou Nieuw Handelsge
bouw. Passage met bruggen over 
drie lagen. 



ingrepen, maar of de stedelijkheid 
erin slaagt een typische stede
lijke confrontatie tussen wonen en 
openbaarheid te creëren. Het gaat 
daarbij om een tweetal vrijheden: 
allereerst de vrijheid die is verbon
den met de openbare sfeer en die 
in hoge mate haar neerslag vindt 
in precies die voortgaande dia
loog van de liberalen. Daarnaast 
de vrijheid van het autonome in
dividu, die wortelt in de bescher
mende en intieme sfeer die zoveel 
mogelijk garant moet staan voor 
de ongehinderde ontplooiing van 
dat individu (Boomkens, 1998, p 
356). De confrontatie tussen beide 
vrijheden is alleen succesvol als er 
een soort 'tussen- of drempelwe
reld' ontstaat. Zonder deze drem
pelwereld blijven individualiteit en 
collectiviteit van elkaar geschei
den en ontstaat er een anonieme 
massaliteit (Boomkens, 1998, p 
392). Deze zogenaamde drempel
werelden vormen een bepaalde 
ontmoetingsfeer waarin individua
liteit en collectiviteit elkaar raken. 
Ruimten zoals kroegen, theaters, 
bibliotheken, musea, ziekenhui
zen, pleinen, straten, stationshal
len etc., bieden zowel gelegenheid 
voor individuele ontmoetingen als 
voor collectieve gebeurtenissen. 
Waar Boomkans spreekt over 
drempelwereld is het beter om te 
spreken over tussenwereld, het is 
namelijk niet de intentie om een 
drempel over te gaan, deze werel-

den kunnen in elkaar overlopen en 
zo een intermediair vormen. Het is 
geen drempel die moet worden 
overwonnen, maar een ruimte die 
bemiddelt. 

Het gevaar is dat er geconditio
neerde ruimtes ontstaan waar de 
toevallige ontmoetingen niet meer 
plaats kunnen vinden in steden 
zoals Los Angeles bijvoorbeeld .. 
Deze ontwikkeling werd door Wal
ter Benjamin ook beschreven als 
einde van de tijd van de flaneur. In 
zijn tijd was het de opkomst van 
het warenhuis dat eenzelfde ef
fect had. In Parijs waar de trottoirs 
door de zittende Rijksbouwmees
ter werden versmald waardoor het 
voor de flaneur moeilijk wordt ge
maakt zich in de stad te begeven. 
De opkomst van het warenhuis 
zorgde voor het verval van de fla
neur, de passage was de laatste 
ruimte waar hij nog kon flaneren. 

Een Levensvatbare shopping 
mali 
Onze huidige postmoderne erva
ring is volledig gebaseerd op de 
ervaring van de moderne stad zo
als deze door Walter Benjamin is 
beschreven. Als we de condities 
in onze huidige stad kunnen creë
ren waar de flaneur zich thuis voelt 
wordt het mogelijk de publieke 
ruimte meerwaarde te geven. De 
flaneur moet daarbij in zijn beide 
complementaire behoeftes wor-

den voorzien. Aan de ene kant is 
er de kick en de snelheid die hij 
wil ervaren en aan de andere kant 
is er de beleving van de vertraging 
waardoor hij zich afschermt van 
de wereld en in contemplatie een 
reflectie geeft op deze wereld. 

De flaneur is de persoonlijkheid 
die al door had wat de meest sig
nificante en fundamentele ontwik
kelde vorm van het moderne leven 
is: namelijk winkelen. Tegenwoor
dig is het niet alleen zo dat win
kelen onderdeel wordt van alles, 
het is ook zo dat alle functies ook 
winkel wordt. Het winkelen heeft 
zich uitgebreid in verschillende 
richtingen en gebieden, waardoor 
het geworden is tot het belang
rijkste van het publieke leven in 
onze tijd. Winkelen wordt continu 
heruitgevonden, geherformuleerd 
en hervormd om de subtielste ver
andering in de maatschappij bij te 
kunnen houden. Winkelen begint 
in alles over te vloeien waardoor er 
verschillende relaties ontstaan tus
sen andere functies. 

Door de uitvinding van de roltrap 
en de airconditioning wordt het 
mogelijk een volledig artificiële 
ruimte te maken waar de mensen 
zo lang mogelijk willen blijven. 
Toch besteden mensen, door on
der andere de ontwikkeling van 
het internet, steeds minder tijd in 
winkelcentra. De gemiddelde tijd 
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die een klant in een winkelcentrum 
doorbrengt is gehalveerd tussen 
1980 en 1990. Om te overleven 
moeten winkels een overfevings
strategie ontwikkelen. Dit doen 
ze onder andere door relaties aan 
te gaan met verschillende andere 
functies. Winkelen wordt zo on
derdeel van bijna alle gebieden 
van ons leven, waardoor ook alles 
commercieel wordt. Maar wat zijn 
nu de geschikte mogelijkheden 
voor het maken van een shopping 
mali? Welke functies moet deze 
hebben om te kunnen overleven? 
Er zijn vele voorbeelden waar het 
winkelen een relatie mee aangaat, 
hier worden er een aantal om
schreven die voor dit onderzoek 
van belang zijn. 

Winkels en infrastructuur 
Een van de belangrijkste voor
waarden voor een winkel is de be
reikbaarheid. Hieraan kan voldaan 
worden door dat grote shopping 
mails zich vestigen aan de rand 
van de stad bij de belangrijke uit
valswegen van de stad. Maar het 
is ook mogelijk zich te hechten 
aan de openbaar vervoer syste
men van de stad en zo gebruik 
maken van de grote stromen 
mensen die iedere dag van deze 
vervoersystemen gebruik maken. 
Een goed voorbeeld van winkelen 
en de aanhechting van het winke
len aan de structuur van de stad 

is het warenhuis Depato in Japan 
(zie afbeelding). Deze winkelketen 
van warenhuizen heeft zich aan
gehecht aan verschillende open
baar vervoersystemen in de stad, 
waardoor de metro en de trein een 1 

onderdeel zijn geworden van het 
warenhuis. De metro gaat bij een 
van de warenhuizen letterlijk door 
het hart van het gebouw. Wanneer 
een shopping mali geplaatst wordt 
bij de knooppunten van de infra
structuur wordt het mogelijk om 
het verzorgingsgebied van de win
kels te vergroten en daarnaast ook 1 

een hogere bezoekersfrequentie 
te bereiken. 

Winkels en vrije tijd 1. 7 Alles wordt winkelen 
Een zeer voor de hand liggende 
relatie die winkelen aangaat is die 
met leisure. Als we gaan kijken 
naar de synergie tussen winkelen 
en leisure elementen dan blijkt dat I 
winkelen goed te combineren is 
met leisure. De Disneyparken zijn 
een extreem voorbeeld van de 
combinatie van leisure met win
kelen. Disney beseft maar al te 
goed dat er een correlatie is tus
sen vermaak en de uitgaven die 
mensen doen. Wanneer mensen I 
plezier hebben geven ze meer , 
geld uit. Door de shopping mali te 
thematiseren wordt het dus moge
lijk om deze een sterker imago te 
geven. Verder zal het een hogere 
besteding, een verlenging van de 



verblijfsduur en een hogere be
steding per bezoeker opleveren. 
(Boesveld, 2001) 

Concept Tty & Buy 
Een relatief nieuw concept is de 
mogelijkheid om in verschillende 
winkels de producten al uit te 
proberen voordat deze ingekocht 
kunnen worden. ledereen heeft de 
neiging pas iets te kopen nadat hij 
het in zijn handen heeft gehouden. 
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Doordat de functie van winkels is 
gewijzigd zijn aanraken en pro
beren steeds belangrijker gewor
den. Vroeger was het zo dat je 
in de winkel geholpen werd door 
de winkelier, maar doordat tegen
woordig steeds minder winkeliers 
in de winkel staan is het directe 
contact met het product van groot 
belang. We kunnen dit echter ver
der doorvoeren, doordat we de fa
ciliteiten bieden om het te kopen 
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product te proberen. Winkeliers 
geven aan dat zij denken dat deze 
manier van winkelen de toekomst 
zal hebben (Koeneman, 2003) 

Het gaat erom dat de consumen
ten de producten van de betref
fende winkel(s) kunnen probe
ren. Naast het service karakter 
draagt een dergelijk element ook 
bij aan de attractiviteit van een 
winkel(centrum) . Try-and-buy 
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1.9 Doorsnede van een Depato warenhuis met de metro midden door het gebouw 
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1. 10 Verschillende adaptieve sporten in catelonie 

is een vorm van retailtainment 
waar consumenten binnen of in 
de buurt van een winkel artikelen 
kunnen uitproberen. Hierbij valt te 
denken aan sportartikelen zoals 
klimgordels en golfstokken. Door 
de keuze van goede vermaakele
menten kan het centrum beter 
gaan functioneren waardoor ho
gere huurprijzen te verantwoorden 
zijn. De scores op verblijfsduur
verlenging en bevorderen van het 
herhalingsbezoek zijn erg goed. 
Daarnaast geven de winkels ook 
het openbare karakter van het ge
bouw weer. 

The Globe is een winkelcentrum 
in Den Haag waar projectontwik-

keiaar TCN een centrum voor 
outdoorsporten en reizen heeft 
gerealiseerd. In dit winkelcentrum 
zijn diverse vermaakelementen te 
vinden zoals try-and-buy. De grote 
trekker van dit centrum is een ves
tiging van Bever Zwerfsport van 
ruim 3.000 m2. Er is naast een 
gewone klimmuur ook een unie
ke ijsklimmuur gerealiseerd. Op 
de eerste verdieping is een duik
school gevestigd waar men een 
duikdiploma kan halen. Bezoekers 
kunnen vanuit de openbare ruimte 
van de begane grond door patrijs
poorten de duikers aan het werk 
zien. De Globe kan niet bestaan 
zonder de vermaakelementen. Het 
is hier mogelijk om in een gecon-

ditioneerde omgeving te oefenen 
om later in de natuur deze activiteit 
uit te voeren. Je kunt de handeling 
hier zo vaak mogelijk uitvoeren 
zodat je bekwaam genoeg wordt 
om de natuur te kunnen trotseren. 
Hier is het mogelijk om activiteiten 
die in de natuur ver uit elkaar lig
gen in een winkelcentrum uit te 
beoefenen. 

Programma van eisen 
Het gebouw zal een grootstedelijke 
uitstraling krijgen door een balans 
te creëren tussen de aantrekkings
kracht voor mensen uit de stad en 
de aansluiting bij de behoefte van 
de locale bevolking. Zowel tune-



1. 11 Duiken in The Globe 1.121/Jsklimmen in the Globe 

1. 13 Entree The Globe Den Haag 
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ties die passen in het grootstede
lijke karakter van de plek als ook 
kleinschalige functies die aanslui
ten bij de omgeving kunnen hier 
een plaats krijgen. De shopping 
mali zal alle producten op het ge
bied van sport en avontuur heb
ben. Het programma is ontstaan 
naar aanleiding van het bekijken 
van een aantal grote shopping 
mails en al een bestaand concept 
van try and buy in Den haag. 

In de bestaande shopping mails 
zie je vaak dat de verschillende 
vermaakelementen programma-
tisch geconcentreerd zijn en abso-
luut geen interactie aangaan met 
het winkelen. De leisure bestaat 

PROGRAMMAVAN EISEN (PVE) 

Ondersteunende funcUes 

Horec:a: 

uit speelhallen, achtbanen, kartba- '------ ----- --- --- --- ---------..! 
nen, maar vormen geen interactie. 
Het ontwerp voor de shopping 
mali heeft als doel om deze ele
menten wel met elkaar te verbin
den. Het programma bestaat uit 
een aantal onderdelen die hier in 
het programma van eisen worden 
neergezet. Door de vermaak ele
menten volledig te integreren met 
het gebouw wordt het geheel een 
thematische shopping mali. 

Een gebouw voor de lichaamscul
tuur 
Het menselijk lichaam is een ei
land dat niet meer past in de hui
dige omstandigheden van een 
overweldigende stroom. Het post
moderne lichaam is gericht op zijn 
individuele ontwikkeling. Men gaat 

joggen, mountain-biken, squashen 
en naar de fitnessschooL Allemaal 
individuele benaderingen van het 
lichaam. De sporten die ingedeeld 
waren naar sociale klassen en de 
vele sporten in groepsverband 
verliezen in populariteit. 

De opgave die uiteindelijk gesteld 
wordt is om een landschap te ere
eren waar de kick en de vertraging 
zich kan bevinden. Een volledig 
gethematiseerde shopping mali 
waarbij je alles kan proberen als 
het gaat om sport, gezondheid, 
ontspanning en avontuur. De fla
neur kan de verschillende vermaak 
elementen uitproberen en de ver
schillende producten kopen. 



1.13 Relatieschema voor een shopping maal en een 
voor het concept wat voor dit ontwerp wordt toegepast 

bestaande 
shopping mails 

Try and Buy 
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lijkt ieder ee11 i11 zij11 eige11 wereld te de11kerr, loci r is er ee11 saa11 rl rarig-
heid in de metro. Het voelt goed om met al die mensen om mij heen 
te zitten, het geeft een gevoel van veiligheid om deel uit te maken van 
dit grote systeem. Hoewel er weinig gesproken wordt in de metro lijkt 
iedereen zich toch zeer op zijn gemak te voelen. Wanneer een muzikant 
plotseling begint te spelen op zijn mondharmonica is de rust verstoord 
en kijken mensen geïrriteerd om. Wanneer hij ons rijtuig verlaat lijkt ie
dereen zich pas weer op zijn gemak te voelen. 
Het publieke domein van Barcelona 
Barcelona is een stad die bekend staat om de herwaardering voor het 
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publieke domein in de periode van 
1980 tot 2000. De stad kent echter 
een langere historie waarin men 
delen van de stad op nieuw her
waardeerde en het continue pro
ces van vervolmaking een thema 
werd in de ontwikkeling van de 
stad. De stad Barcelona realiseer
de zich al in de 19de eeuw wat de 
condities zijn om te flaneren en 
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wat een stedelijke openbaarheid 
is. De stad heeft in de loop van 
de tijd geïnvesteerd in haar so
ciale en culturele kapitaal waar
door er ruimtes ontstonden voor 
de collectieve ervaring en ruimte 
voor de flaneur. 

De identiteit van de stad Barcelo
na wordt door een tweetal partij
en geclaimd. De conservatieven 
zijn in de Catalaanse stad van 
oudsher de baas; zij beweren 
dat omdat ze een lange traditie 
hebben van grote volksfeesten 
die dagenlang het straatbeeld 
kunnen bepalen. Aan de an
dere kant zijn de socialisten die 
het gemeentebestuur in handen 
hebben verantwoordelijk voor de 
rijkdom van de stad. 

De wereldtentoonstelling en 
plan Cerda 
Rond 1880 werd Barcelona als 
klein Catalaans bolwerk gezien 
en werd er vanuit Madrid weinig 
geïnvesteerd in de stad die nog 
niet verder gegroeid was dan zijn 
vestingmuren. De Catalanen wil
den zichzelf op de kaart zetten 
en besloten de wereldtentoon
stelling te gaan organiseren. In 
navolging van grote steden als 
Parijs en Londen werd alles in het 
werk gesteld om de oude Citadel 
om te vormen tot het terrein voor 
de eerste wereldtentoonstelling 

2. 1 Plattegrond van de stad met 
de nieuwe metrolijn 9 
groene metrostations worden be
langrijke overstapstations, waar
onder ook station Torrassa 

in Spanje. De wereldtentoonstel
ling van 1899 was de eerste po
ging van de stad om een groot 
evenement in te zetten om de stad 
een nieuwe impuls te geven. Voor 
de wereldtentoonstelling werd de 
oude Citadel afgebroken en werd 
er een groot park gemaakt waar 
in verschillende paviljoens de we
reldtentoonstelling plaatsvond. 
Deze eerste ervaring met het inzet
ten van een groot evenement om 
de stad te structureren en nieuwe 
openbare ruimte te geven werd 
vervolgens de specialiteit van de 
stad. Grote evenementen zorgden 
voor grote transformaties van de 
stad. 

De wereld tentoonstelling werd de 
eerste stap buiten de stadsmuren 
van Barcelona en luidde de uitvoe
ring van het plan Cerda in. lldefon
so Cerda was een civiel ingenieur 
en wiskundige die rond 1859 zijn 
theorie voor de constructie van 
de stad presenteerde. De open
baarheid in het publieke domein 1 

werd al neergeschreven in het 
plan van Cerda. Hoewel het niet 
is uitgevoerd zoals het oorspron
kelijk bedoeld was, waardoor veel 

1 

publieke ruimte verloren ging, is 1 

men er later onder andere door 
GATCPAC (de Catalaanse divisie 
van het CIAM) en de stedebouw
kundige dienst onder leiding van 
Oriol Bohigas in geslaagd om pu-
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bliek domein op een goede wijze 
te definiëren (Rossi, 2002, p 176). 
Barcelona heeft zich in de afgelo
pen tijd ontwikkeld als een stad 
die verschillende evenementen op 
een subtiele wijze inzet in de stad 
om deze een nieuwe impuls te ge
ven. Zo werden in de loop van de 
tijd een tweetal wereldtentoonstel
lingen georganiseerd, de Olympi
sche Zomerspelen en het laatste 
jaar is het Forum 2004 het evene
ment wat de stad gebruikt om een 
grote stedebouwkundige ingreep 
te doen. 

Na de Franco dictatuur 
Met de benoeming rond 1980 van 
Oriol Bohigas als directeur van de 
gemeentelijke stedebouwkundige 
dienst werden de voorstellen van 
het plan General Metropolitan ver
worpen. In dit plan lag de nadruk 
op het verkeer waar de stad vol
ledig aan zou worden opgeofferd. 
De lange termijnvisies in dit plan 
zorgden ervoor dat hele delen 
van de stad aan dit plan werden 
opgeofferd waardoor stukken nie
mandsland ontstonden. Deze 'nie
mandslanden' werden vervolgens 
door Bohigas aangegrepen om 
pleinen, lanen en parken te ont
wikkelen op verschillende schaal
niveaus. Bohigas besefte dat ste
delijkheid als kenmerk heeft dat er 
grote lege ruimtes zijn. Stedelijk
heid moet niet gezien worden als 

dichtheid. Ook gaat stedelijkheid 
niet arm in arm met snelheid, aan
gezien een stad een afwisseling 
is van extreem snelle gebieden 
en oases van rust. In 1982 pre
senteerde Bohigas een visie voor 
Barcelona waarbij hij de noodzaak 
van een overgang 'van een univer
sele stedebouw naar een veelzij-
dige en heterogene stedebouw' .------------------
aangaf. Dit was het begin van de 
benadering van de stad Barcelona 
als metapolis: een stad bestaat 
uit meerdere stadsdelen die een 
eigen karakter hebben maar wel 
met elkaar verbonden worden 
door overgangen en verbindin
gen. Zo werd Barcelona gezien als 
complex netwerk van betrekkelijk 
zelfstandige stadsdelen vergelijk
baar met een agglomeraat. 

De Olympische Spelen van 1992 
waren een compliment voor het 
werk van Bohigas. Dit was het be
roemdste voorbeeld waarbij een 
evenement de ontwikkeling van 
de stad in een stroomversnelling 
bracht. De Olympische Spelen 
zorgden ervoor dat de tot dan 
toe relatief lokale benadering ver
schoof naar de benadering van de 
stad als geheel. Barcelona plaats
te de locaties voor de Olympische 
Spelen net als bij de wereldten
toonstelling zeer strategisch in de 
stad waardoor nieuwe ontwikke
lingen mogelijk werden. De stad 



die jarenlang naar het binnenland 
g_erich_t was, kreeg nu ook een ge
ZICht nchting de zee. 

De huidige ontwikkeling richt zich 
wederom op de vervolmaking van 
de stad. Het Forum 2004 was een 
internationale bijeenkomst met 
symposia, lezingen, educatie en 
andere activiteiten die de culturele 
diversiteit in de wereld als centraal 
thema hebben gesteld. Het terrein 
voor ~I deze activiteiten ligt in een 
oud Industriegebied van de stad 
en zorgt voor de herwaardering 
van een hele wijk. Verder wordt 
er in de stad een groot rangeer
terrein omgebouwd tot hogesnel
heidsstation. Het zijn echter niet 
alleen de ontwikkelingen op grote 
schaal, maar ook op wijkniveau 
wordt veel aandacht besteed aan 
de leefbaarheid van de stad. Dat 
de stad nog steeds vernieuwt en 
con_st~nt aan verandering onder
hevig IS geeft de dynamiek en de 
mogelijkheden van de stad weer. 
Het forum 2004 is echter doorge
slagen in zijn grote ambitie. De 
grote projectontwikkelaars die 
grip hadden op de kwaliteit van de 
ruimte hebben ervoor gezorgd dat 
e~ grote hotelcomplexen, shop
pmg mails en congres centra 
kwamen die door hun onmense
lijke schaal en gesloten karakter 
geen bijdrage leveren aan de pu
blieke ruimte van de stad. Deze 

gebouwen ontkennen de stad en 
functioneren volledig in hun eigen 
systeem. Ook de schaal van het 
aangelegde park is daarvan een 
voorbeeld. De ambitie van het 
congrescentrum van Herzog en de 
Meuron om de stad onder het ge
?ouw door te laten lopen lijkt een 
Interessante manier om de ruimte 
te creëren voor de stad. De scha
duwrijke omgeving is echter win
derig en donker en kent daardoor 
een unheimisch gevoel waardoor 
~et als verblijfsruimte ongeschikt 
IS en het alleen als transit ruimte 
een functie kan hebben. 

Naast de ontwikkeling van de 
plannen voor het verder volmaken 
van de stad in de vorm van gebou
wen, pleinen en parken is er een 
ontwikkeling die voortkomt uit de 
planning van het Franco regime. 
Na de benoeming van Bohigas 
als stedebouwkudige van de stad 
kreeg. hij te maken met de plan
nen d1e gemaakt waren in de tijd 
van Franco en die al in een ver 
gevorderd stadium van uitvoe
ring waren. Grote infrastructurele 
~ngrepen waren het belangrijkste 
In het plan General Metropolitan. 
Deze infrastructurele ingrepen 
frag~enteerden de stad volgens 
Boh1gas maar konden niet meer 
terug gedraaid worden. Door deze 
infrastructurele werken als een 
integraal onderdeel van de stede-

bouwkundige plannen van de stad 
te benaderen werd dit probleem 
~oveel mogelijk tegengegaan. De 
Integrale benadering van de in
frastructuur vindt men ook terug 
in de huidige plannen voor het 
openbaar vervoerssysteem voor 
de stad. De vervolmaking van de 
stad manifesteert zich in het in
frastructurele plan PDI 2000-2010 
waarvan de metrolijn Linea 9 een 
belangrijk onderdeel is. 

Van particuliere naar openbare 
ruimten 
Barcelona is er wonderwel in ge
slaagd om op plaatselijk niveau 
een leefbare stad te creëren, zon
der het grotere collectief uit het 
oog te verliezen. Het ontwikkelen 
van openbare ruimten is in eerste 
instan~ie een politieke aangele
genheld en dat is in de stad goed 
doorgedrongen. De overeenkom
sten die de gemeente aangaat 
met particuliere partijen doen 
sterk denken aan het Nederlandse 
'poldermodel' . De stad heeft zeer 
bewust geïnvesteerd in haar cul
turele kapitaal. Hoewel de ruimtes 
soms 'clean' zijn, geeft het de stad 
toch weer een openbaarheid. Het 
meest essentiële daarin is dat het 
Barcelona niet zozeer te doen is 
om de stad verder uit te breiden 
maar veel meer om de stad t~ 
complementeren. Het alledaagse 
leven moet in de eerste plaats 
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leefbaar zijn. Het zijn deze ruimtes 
die door de bewoners van de stad 
kunnen worden toegeëigend. 

In de actuele discussie in Spanje 
over de openbare ruimte is ook 
de stedebouwkundige Manuel 
de Solá Morales een belangrijk 
figuur. Het belang van de open
bare ruimte ligt niet in de mate 
van uitgestrektheid, het kwanti
tatieve overwicht of de symboli
sche hoofdrol daarvan, maar in 
het onderling in verband brengen 
van particuliere, besloten ruimtes, 
waardoor ook die ruimtes tot col
lectief erfgoed gemaakt worden. 
Het gaat om de toeëigening van 
de ruimte die door de Smithsons 
al in 1960 gedefinieerd is. Het is 
niet belangrijk om 'de strijd om 
de stoep' aan te gaan maar het 
gaat eerder om de verstedelijking 
van het privé domein. Morales be
nadert het echter ook juist vanuit 
de ongedefinieerde ruimten, dit 
zijn sterke betekenisdragers van 
het alledaagse leven doordat ze 
op verschillende manieren wor
den gebruikt en toegeëigend door 
verschillende stedelijke culturen. 
De collectieve ruimtes vormen de 
rijkdom van de historische steden 
en zijn zeker ook de belangrijkste 
structuur voor de toekomstige ste
den. De Flaneur is de tegenhanger 
van de Smithsons doordat hij juist 
uitgaat van zijn individuele verwor
venheid en zich volledig focust op 
het consumeren van de producten 
uit onze kapitalistische markteco
nomie. 

De essentie van publiek domein, 
of het nu om een concrete ruimte 
gaat zoals de Rambias van Barce
lona of om een eenvoudige straat, 

gaat niet schuil in de formele ken
merken, maar in de overlapping 
van en uitwisseling tussen ver
schillende sociale werelden. De 
Rambias is niet alleen een klassie
ke promenade met platanen maar 
ook een samengaan van sjiek en 
sjofel, van flaneren en druk au
toverkeer, van geschiedenis en 
moderniteit, een presentatie van 
vreemdelingen en inwoners. In de 
netwerksamenleving stelt iedereen 
zijn eigen stad samen. Natuurlijk 
raakt dat de essentie van het idee 
publiek domein. Wanneer ieder
een voortdurend bezig is om zijn 
eigen kleine netwerk overeind te 
houden met zo min mogelijk frictie 
met andere groepen, dan betekent 
dat het einde van iedere vorm van 
publiek domein. Het paradoxale is 
dat mensen toch op zoek zijn naar 
de ervaring van intens beleefde 
publieke plekken. Publiek domein 
is daarom een tussenwereld waar 
de ervaring plaats vind. Een zoek
tocht langs verschillende beleve
nissen die kunnen uitkristalliseren 
tot ervaringen die ingebed zijn in 
de culturele context. 

De ontmoeting 
Het scenario dat Barcelona heeft 
geschreven voor zijn ontwikkeling 
is uitgekomen, een goede verhou
ding tussen de individuele en de 
collectieve vrijheden hebben gere
sulteerd in een leefbare stad. Bar
celona is erin geslaagd om condi
ties te creëren die het flaneren mo
gelijk maken. Uiteindelijk gaat de 
flaneur op zoek naar de diepere 
betekenis van het bestaan die hij 
in Barcelona zou kunnen vinden. 
ledere sociale kring kent zijn eigen 
publieke ruimte, ieder individu kan 
zich dus op zijn eigen plek thuis 

voelen waardoor sociale cohesie 
plaats kan vinden. De indeling van 
een publieke ruimte voor verschil
lende groepen maakt het mogelijk 
dat de groepen elkaar bekijken 
waardoor een wederzijds respect 
kan ontstaan. De publieke ruimten 
zijn relatief 'clean' wat ervoor zorgt 
dat het een plek is voor elke sociale 
kring. Het gaat er niet om functies 
te definiëren in de publieke ruim
ten maar veel meer om verschil
lende sferen te creëren. Het com
bineren van verschillende functies 
zorgt ervoor dat mensen die elkaar 
in hun sociale kring nooit zouden 
tegenkomen, elkaar hier juist wel 
ontmoeten. Voornamelijk elkaar 
zien is daarin belangrijk aange
zien het zicht het beste zintuig is 
om die confrontatie aan te gaan. 
De individuele flaneur gaat niet uit 
het oog verloren, iedere persoon 
krijgt ruimte voor contemplatie in 
zijn eigen sociale kring waardoor 
hij zelfbewust wordt. Barcelona is 
een stad met vele gezichten, een 
stadslandschap met verschillende 
kernen. De stad wordt je huis. 
In Barcelona is er inmiddels een 
bepaalde stijl ontwikkeld als het 
gaat om grote stedelijke ontwik
kelingen. Als een werkende hy
pothese concentreert het 'stede
lijke project' zich op in ieder geval 
een aantal belangrijke punten: de 
openbare ruimte is het leidmotief 
voor de stedelijke compositie zo
wel binnen de stedelijke grenzen 
als daarbuiten. Dat brengt tevens 
met zich mee dat de stedelijke 
projecten moeten passen bin
nen het bestaande complexe 
netwerk. De transformatie van de 
stad wordt duidelijk uitgespreid 
over een bepaalde periode waar
door deelprojecten ontstaan en 
de ontwikkeling van de stad in de 



tijd wordt beschouwd. Tenslotte is 
er de stedelijke vorm, de expres
sie van de elementen en de inter
pretatie van de gebruikers van het 
project spelen daarbij een rol. Het 
ontwerp van de stedelijke ruimte 
heeft in Barcelona niet één soort 
culturele identiteit geproduceerd, 
maar verschillende interpretaties 
van de identiteit van de stad en 
daarmee verschillende soorten 
identiteitsbesef mogelijk gemaakt. 

Het publiek domein van de 
metro 
In het ontwerp is gekozen voor 
een nieuwe metrolijn in Barcelona. 
De nieuwe metrolijn, Lfnia 9, is 
een essentieel onderdeel van het 
infrastructurele masterplan. Door 
te kiezen voor een metrostation 
wordt het mogelijk om de flaneur 
in te zetten als passagier en om
gekeerd. Hij is diegene die reist 
langs verschillende sferen en ver
schillende ervaringen opdoet tij
dens zijn reis. Hij zal de verbindin
gen, passages maken, waardoor 
hij de belevenissen en ervaringen 
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van de stad in zich op kan nemen. 
De indrukken die hij zo opdoet zijn 
het uitgangspunt voor het verdere 
proces. Het verplaatsen in ver
schillende persoonlijkheden met 
een verschillende achtergrond en 
bestemming zullen de spelregels 
vormen voor het verdere vervolg. 
De onderwereld van de metro is 
de plek bij uitstek voor de collec
tieve onbewuste ervaring en ver
beelding (Van Leeuwen, 1993). 
De bovenwereld zal daarbij het 
bewustzijn van de onderwereld 
zijn en zo een interactie opleveren 
tussen beide. 

Linia 9; de ruggengraat van de 
metropool Barcelona 
In 2001 is er een infrastructureel 
masterplan vastgesteld voor het 
openbaar vervoer van de metro
pool Barcelona (POl 2001-2010). 
Dit plan voorziet in een volledig 
geïntegreerd openbaar vervaars
systeem voor de stad waarbij de 
verschillende betrokken partijen 
met elkaar samenwerken. De Au
toriteit Transport Metropool (ATM) 

is opgericht om de samenwerking 
tussen trein maatschappijen, me
trobedrijven, bus maatschappijen 
en alle andere betrokkenen bij 
het openbaar vervoer systeem bij 
elkaar te brengen, zodat het open
baarvervoerssysteem geoptimali
seerd kan worden. Naast deze co
ordinerende rol is het de taak van 
de ATM een aantal grote openbaar 
vervoer projecten te begeleiden 
om de capaciteit uit te breiden 
en het systeem te verbeteren. De 
nieuwe metrolijn, Lfnia 9, is een 
essentieel onderdeel van het infra
structurele masterplan. 

Metrolijn Lfnia 9 heeft als hoofd
doel het bereiken van de voor
steden met een hoge dichtheid 
in een radiaal rond Barcelona. De 
nieuwe Lfnia 9 zal de luchthaven 
ten oosten van de stad verbinden 
met het grote treinstation Sagrera 
aan de andere kant van de stad. 
Onderweg zal de metro langs het 
havengebied van de stad, de uni
versiteit en verschillende zieken
huizen komen. Daarnaast moet 
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2.4 Buslijnen in de gemeente L 'Hospita/et, met 
de nieuwe plannen voor het station Torrassa 

2.5 Metrolijnen in de gemeente L'Hospitalet, met 
de nieuwe plannen voor het station Torrassa 
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de lijn het metronetwerk efficiënter 
laten verlopen door de bouw van 
een 14 tal nieuwe overstappunten. 
(PDI 2001-201 0). 

Mijn mening is dat door de ontwik
keling van deze belangrijke over
stappunten Linia 9 de nieuwe rug
gengraat van Barcelona zal wor
den. De impact van de lijn op het 
stedelijke weefsel is enorm groot. 
Door de toevoeging van de nieuwe 
overstappunten en het totaal van 
43 stations die de lijn uiteindelijk 
zal krijgen, zullen de voorsteden 
met elkaar verbonden worden en 
kunnen voldoen aan de vraag van 
ongeveer 90 miljoen passagiers 
per jaar (PDI 2001-2010). De me
trolijn zal tevens in sociaal armere 
gemeenten ingezet worden om 
deze een nieuwe impuls te ge
ven. Doordat de nieuwe lijn ervoor 
zorgt dat voorheen achtergelegen 
gebieden weer integraal onder
deel worden van de metropool, 
kunnen hier openbare functies 
ontstaan die het gebied kunnen 
opwaarderen. 

Metrostation Torrassa 
Een station van linia 9 is de aan
leiding om de ontwikkelde theorie 
nader toe te passen. Er is gekozen 
voor metrostation Torrassa om 
verschillende redenen. Dit station 
wordt een belangrijk overstapsta
tion voor de passagiers die van 
de luchthaven naar de binnenstad 

2. 6 verbinding metrobuis en 
maaiveld voor Linia 9 

potenties om een gebouw neer 
te zetten dat uitermate geschikt 
is om te dienen als publiek ge
bouw zoals sportgebouwen en 
winkelcentra dat ook zijn. Door 
de grote stromen mensen die dit 
station zullen passeren wordt het 
interessant om hier een commer
cieel aantrekkelijke locatie van te 
maken. Een integratie van een 
metrostation en een commerciële 
functie levert op deze manier een 
enorme meerwaarde voor zowel 
de functie als ook het metrosta
tion. Het metrostation wordt een 
veiligere plek om te verblijven en 
veel mensen zullen notie nemen 
van de functies die het metrosta
tion te bieden heeft. 

Naast de grote stromen mensen 
die dit station zullen passeren is de 
locatie een gebied dat interessant 
is om te ontwikkelen als publieke 
ruimte aangezien het een voor
stad is van Barcelona en hier de 
grote ingrepen die in de stad wel 
volledig zijn afgerond nog niet zijn 
voltooid. Zoals de stedenbouw
kundige Orial Bohigas in de jaren 
tachtig in Barcelona verschillende 
gebieden heeft aangewezen die 
bedoeld waren voor de ontwikke
ling van openbaar gebied, zo zou 
ook dit braakliggende terrein een 
uitgesproken mogelijkheid zijn om 
hier een ontwikkeling te stimule
ren die ervoor zorgt dat het een 
ingerichte plek is die door de om
geving toegeëigend kan worden 

en gebruikt kan worden als leef
bare publieke ruimte. Het creëren 
van meer ingerichte ruimte voor 
verschillende activiteiten is daar
bij het hoofddoel. De ontwikkeling 
van dit metrostation is de eerste 
aanzet voor een transformatie van 
een heel gebied, waardoor het als 
stedebouwkundig middel ingezet 
kan worden om een transformatie 
teweeg te brengen. De ontwikke
ling van het niemandsland kan zo 
onderdeel worden van een nieuwe 
stedelijkheid die gebaseerd is op 
de bestaande structuur. 

De gemeente L:Hospitalet de 
Llobregat 
L'Hospitalet de Uobregat ligt ten 
zuidwesten van Barcelona. De 
grote waterstromen van de rivier 
de Uobregat en de vele stromen 
die uit de bergen kwamen zorg
den voor een intensief gebruik van 
deze delta voor de landbouw. Door 
deze agrarische basis ontstond er 
pas rond de 15de eeuw een dorp 
rond dit gebied. In 1850 bestond 
de gemeente uit 3072 inwoners 
die hun agrarische producten in 

2.7 metrobuis met glazen afs- 2.9 foto perron boven 
cheiding van het perron 



Esplugues 

Cornellà 

El Prat 

Barcelona verkochten. Het dorp 
fungeerde tevens als uitvalsba
sis voor de reizigers die de grote 
steden in de omgeving niet bin
nenkwamen en voor diegene die 
dragers waren van ziektes. Deze 
verbleven in het sanitaire cordon 
waaraan de gemeente zijn naam 
heeft ontleend. 

In 1933 groeide Sants, een stads
deel van Barcelona, steeds dichter 
tegen L'Hospitalet aan. Rond de 
spoorlijn die de verbinding vorm
de tussen L'Hospitalet de Uob
regat en de andere buitensteden 
ontstond nog geen bebouwing. 
Rond 1970 is er een plan om het 
gebied rond het spoor geheel in te 

C t r • de Collblanc 

gaan vullen met woningbouw. In 
de periode daarna wordt er rond 
hetspoorveel gebouwd, de lage 
bebouwing wordt, waar nodig, 
vervangen door hoge gebouwen 
van maximaal 10 bouwlagen. Na 
de jaren zeventig zijn er sommige 
blokken gemoderniseerd, een 
groot deel van de bebouwing is 
echter nog uit de vroegere jaren. 
Doordat er geen ruimte is in Bar
celona is L'Hospitalet geworden 
tot een opeenhoping van lage 
kwaliteit woningbouw. Van 1950 
tot 1975 is de bevolking gegroeid 
van 70000 naar 280000 wat geleid 
heeft tot de bouw van 3500 huizen 
per jaar. 

Zona Franca 

Barcelona 

Zones de 
remod e laciOn 

',·-

2.10 Gemeente L'Hospitalet met 
de plannen om de stroken langs 
het spoor te herstructuren 

Ruimtelijke structuur 
Het spoor verdeelt de gemeente 
in twee delen. Deze zijn zowel te 
onderscheiden door hun topogra
fie als door hun activiteiten. Aan 
de noordkant van het spoor is de 
helling van het gebied 8% en aan 
de zuidkant is het 1.5%. Aan de 
noordzijde vindt men dichte wo
ningbouw aan de zuidzijde indu
strie die afgeleid is van de haven. 
Over een afstand van vier kilome
ter zijn er 6 onderdoorgangen en 
2 voetgangersbruggen die beide 
delen met elkaar verbinden. Het 
gebied dat langs het spoor ligt, is 
bezit van de gemeente en van de 
spoorweg autoriteiten. 
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2. 11 Tussen de Gemeente L 'Hosptalet en Barcelona vind het meeste 
verkeer plaatst van alle omringende voorsteden 

De locatie Torrassa waar de nieu
we metro zal komen ligt precies 
aan het spoor op de scheidslijn 
tussen het noordelijke deel en het 
zuidelijke deel van de gemeente. 
Het gebied rond het metrostation 
wordt voornamelijk gedefinieerd 
door de infrastructuur. De spoor
verbindingen door het gebied 
hebben grote invloed gehad op 
de ontwikkeling van het gebied. 
Rond het spoor is daarbij weinig 
aandacht besteed aan de bebou
wing en aan de openbare ruimte 
waardoor een wildgroei van ge
bouwen ontstaan is. De gebieden 
langs het spoor zijn "nonplaces" 
gebruikt door zigeuners, voor wild 
parkeren en het dumpen van af
val. Het spoor wordt op slechts 
een paar plaatsen doorbroken 
door verbindingen voor auto en 
voetganger. Deze plaatsen gaan 
functioneren als een trechter: alle 
mensen moeten door die ene ope
ning waardoor er een druk knoop
punt ontstaat. 

Het gebied ten noorden van het 
spoor is de plek waar de metrolijn 
de grond uit komt. Aan het spoor 
is veel braakliggend terrein. Dit ge
bied kent een hoge dichtheid van 
woonblokken en veel openbaar le
ven op straat zoals een markt, een 
school en een terrein van de jeu 
de boules vereniging. Dit gebied 
is goed ontsloten door belangrijke 
wegen door het gebied. 

, Relatie tot Barcelona 
Tegenwoordig is L'Hospitalet de 
Uobregat een onderdeel van het 
agglomeraat van Barcelona. De 
centrale positie van de gemeente 
heeft geleid tot de vestiging van 
verschillende fabrieken die nu 
21% van het grondgebruik in de 
gemeente uitmaken. Met een 
dichtheid van 2234 inwoners per 
vierkante kilometer is het één van 
de meest dichtbevolkte gebieden 
en kent het één van de laagste 
dichtheden van openbaar groene 
ruimte. 
Voor Barcelona is L'Hospitalet 
de Uobregat een belangrijke ge
meente. Vanuit deze gemeente 
reizen de meeste mensen naar 



Barcelona. Goede verbindingen 
met de voorstad zijn dus essen
tieel voor een goed functioneren 
van de stad. Door de ontwikkeling 
van de hogesnelheidslijn hoopt 
ook L'Hospitalet hiervan mee te 
kunnen profiteren omdat daardoor 
het hele gebied rond het spoor ge
herstructureerd kan worden. 

Huidige ontwikkelingen binnen 
de gemeente 
Binnen de gemeente spelen op 
dit moment een aantal actuele 
ontwikkelingen die ook voor het 
nieuwe metrostation Torrassa be
langrijk zijn. Doordat de gemeente 
opgedeeld wordt in een tweetal 
delen en doordat het spoor hier 
doorheen breekt wil men probe
ren de barrière op te heffen door 
openbare functies langs het spoor 
te plaatsen die voor beide kanten 
van het spoor belangrijk zijn. Daar
naast wil men de functiescheiding 
die nu ontstaat ook opheffen door 
aan beide zijden van het spoor 
kwalitatieve woningbouw te ont
wikkelen. De gebieden langs het 
spoor dienen zo als plekken van 
samenkomst en geven een rust
punt weer in het overbevolkte 
L'Hospitalet. Voor de inwoners is 
het belangrijk dat er een aantal 
voorzieningen komen die het ge
bied leefbaarder maken. Vanuit 
de Europese Unie zijn er al ver
schillende projecten gefinancierd, 

vooral als het gaat om scholen en 
bibliotheken. De gemeente streeft 
er verder naar om veel sportfaci
liteiten toe te voegen aan dit pro
gramma. De opwaardering van 
de infrastructuur beperkt zich niet 
alleen tot de nieuwe metro, maar 
wordt opgenomen in een integraal 
vervoersplan voor het openbaar 
vervoer en wegennetwerk. Re
habilitatie van de bestaande ste
delijke structuur is dringend. Het 
gebied vraagt om uitdunning en 
een verbetering van de stedelijke 
context. Er moet een nieuwe ont
wikkeling ontstaan; een interme
diair die in staat is om de sociale 
cohesie te versterken. Het park la 
Torrassa dient langs het spoor he
lemaal doorgezet te worden zodat 
er een continue openbare ruimte 
ontstaat die als ruimte kan dienen 
de stad meer lucht te geven. In de 
plannen van de gemeente is op 
de plek voor het metrostation een 
park gepland langs het spoor. De 
gemeente heeft een plan om een 
hele groene verbinding aan te leg
gen langs het spoor en zo door de 
hele gemeente een groene zone 
te vormen. Om te voldoen aan het 
stedebouwkundige plan zal er ge
bruik gemaakt worden van het dak 
van het gebouw. 
Analyse van de locatie 
Torrassa ligt centraal in de ge
meente L'Hospitalet de Llobregat. 
Torrassa zal een overstapstation 

worden voor Linia 9 en Linia 1. Het 
bestaande metrostation, dat om
gebouwd zal worden tot overstap
station, is een metrostation van 
Linia 1, de oudste metrolijn van 
Barcelona. In 1926 werd begon
nen met de bouw van de metrolijn 
die kwam toen nog tot aan station 
Mareet Nou, één van de weinige 
metrostations die zich boven de 
grond bevindt. In 1983 werd de 
metrolijn doorgetrokken naar Tor
rassa en verder naar het centrum 
van L'Hospitalet de Llobregat. 

Het karakter van de locatie 
De locatie waar het nieuwe metro
station komt kenmerkt zich door 
veel hoogteverschil waardoor de 
locatie zeer overzichtelijk wordt. 
Het gebied maakt een verstrooide 
indruk doordat de bebouwing zeer 
verspreid is neergezet en verschil
lende bouwblokken onvoltooid 
zijn. Er heerst een groot parkeer
probleem, overal wordt 'wild' ge
parkeerd. 

De bevolking in het gebied is zeer 
gemêleerd: ouderen en jongeren, 
Spanjaarden en Mexicanen wonen 
in dit gebied, waar het openbare 
leven zich voornamelijk in de open 
lucht afspeelt. Het gebied ten 
noorden van het spoor, de loca
tie van de nieuwe metrolijn, is een 
woonenclave. Een dicht woonge
bied waar de bebouwingshoogte 
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zeer verschilt: naast kavels met 
woonblokken van 10 verdiepingen 
ligt een kavel met 1 bouwlaag. De 
contrasten die hierdoor ontstaan 
geeft een zeer dynamische indruk 
van de moderne stad. 
Vier randen 
De plek waar de nieuwe metrolijn 
zich aan het oppervlak laat zien 
is een driehoekig braakliggend 
terrein aan het spoor, dat ook de 
voetprint wordt van de bouwloca
tie. De locatie wordt gedefinieerd 
door een viertal grenzen. 

Aan de oostkant bevindt zich het 
goed functionerende 'Pare de la 
Torrassa'. Dit park heeft men te
gen het spoor aangelegd waar
door de normaal gesproken loze 
ruimte aan het spoor nuttig wordt 
gebruikt. Dit park is een voorbeeld 
van de regionale ontwikkeling van 
dit gebied wat ondersteund wordt 
door de Europese Unie. Langs 
deze oostkant ligt een belangrijke 
doorgaande verkeersader, deze 
functioneert als een trechter aan
gezien het op weinig plaatsen mo
gelijk is de barrière van het spoor 
te doorbreken. 
Aan de westzijde bevindt zich een 
plein en een woonblok. Het plein 
is in de jaren negentig aangelegd 
en heeft daaronder een moderne 
parkeergarage van 31agen. 
Ten noorden van de locatie be
vindt zich een relatief nieuw bouw
blok dat een prominente plaats 
inneemt door de grootte en de 

2. 13 Beelden op de locatie. 

uniformiteit van de vormgeving. 
Naast dit blok bevinden zich een 
tweetal bouwblokken waarbinnen 
elke kavel een eigen hoogte, een 
eigen vormgeving en verhouding · 
heeft. Deze bouwblokken zijn 
niet afgemaakt waardoor er open 
ruimten ontstaan die bij het ene 
bouwblok door een school wordt 
ingevuld en aan de andere kant 
door het terrein van de jeu de bou
les vereniging. Dit zijn functies met 
lage bebouwing die ervoor zorgen 
dat je tegen de achterkant van de 
hogere woonblokken opkijkt. Vóór 
deze blokken ligt de straat van 
Catalunya, die een as vormt van 
het Pare de la Torrassa, langs de 
locatie de heuvel op. Deze as is 
gemarkeerd door een drietal grote 1----------~-----
witte lichtmasten die de lijn van 
de straat markeren. De Catalunya 
straat heeft een belangrijke open
bare functie maar wordt ter plaatse 
van de nieuwe metrolocatie alleen 
gebruikt als parkeerterrein, terwijl 
de straat in de andere gebieden 
een groene as is. 

Ten zuiden van de locatie bevindt 
zich het spoor met aan de andere 
kant van het spoor een wand van 
woningblokken. In deze straat be
staat een zeer groot contrast in 
bouwhoogten; gebouwen van elf 
verdiepingen staan naast gebou
wen van twee verdiepingen. De 
stedelijke wand is een zeer smalle 
strook die gedefinieerd wordt door 

het spoor. Deze wand ligt hele
maal tegen het spoor en kent aan 
het spoor vaak hoogtes van tien 
of elf verdiepingen die vervolgens 
aflopen naar de straat waar vijf 
lagen de maximale hoogte is om 
nog licht in de straat te krijgen. De 
woonblokken lopen dus trapsge
wijs van de straat naar het spoor 
omhoog. 
De stedebouwkundige randvoor
waarden 

Naar aanleiding van de analyse 
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van de locatie zijn er een aantal 
eisen en randvoorwaarden opge
steld voor het te plaatsen ontwerp. 
Ten eerste moet aan de eisen van 
de gemeente worden voldaan die 
voor dit gebied een park gepland 
heeft. Er moet minimaal het pu
blieke oppervlak wat de gemeente 
stelt voor dit gebied teruggebracht 
worden. Het publieke karakter van 
het gebouw moet daarbij optimaal 
benut worden. 

schaal. Aangezien het gebouw in ,---
functie afwijkt van zijn omgeving 
moet het tevens in materialise-
ring afwijken van de harde stenen 
omgeving. Het gebouw moet een 
lichte en luchtige uitstraling geven. 
Voor de ontwikkeling van de metro 
is het belangrijk dat er een totale 
integratie tussen het metrostation 
en het gebouw komt. Daarnaast 
moet zoveel mogelijk gebruikt 
gemaakt worden van bestaande 
structuren zoals de parkeergarage 
en het bestaande metrostation. De 
spoorlijn moet onderdeel worden 
van de plannen. 

Het gebouw moet als één stedelijk 
landschap en als één massa op 
de locatie staan. Er moeten ver
schillende schaalsprongen in het 
gebouw zitten, die van de groot- i•llll ,~ 
stedelijke gebaren tot aan de sub- Na de mensen in de metro beke- I ~,._\\~\' 

---------~~--------t-ie_le_g_e_la-ag_d_h_e_id_e_n_m_e_ns_e_liJ_.k_e __ k_e_n_t_e_h_e_bb_e~n_t~re_k_i_k_m_e_t_e_ru_g_in~~~~~ 

32 

2. 14 Kaarten van de verdieping
slagen, het gebied kent een zeer 
grillige opbouw. 

1-2 verdiepingen 

1-6 verdiepingen 

1-10 verdiepingen 

1-4 verdiepingen 
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2. 15 Plannen van de gemeente 
om een ecologische structuur 
aan te leggen door alle besta
ande parken met elkaar te verbin
den, deDe locatie torrassa is een 
wig tussen twee groenstroken 

,..",. 
2.16 Linksboven: de kruising van 
de bestaande metrolijn 1 en de 
nieuw te boren metro /in ia 9 
Rechtsboven: parklandschap 
doorzetten en de wig vormen tus
sen de twee groenstroken 
Rechtsonder: het gebouw aan
hechten aan de stad zal gebeur
en door verbindingen te leggen 
in de stad 

·-.. c..o - .. c..-
"..~ 
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b9Qdsetrlam hV@IncBel &~eAts8efels-
blad. De inhoudsopgavêvermeldt een interview met de Amerikaanse 
psycholoog Tim Wilson. De titel luidt: 'Wij weten niet waarom we iets 
doen', waarmee hij het 'onbewuste' onder de aandacht wil brengen. Zijn 
'verhaal' is dat mensen niet weten waarom ze iets doen: ze weten niet 
waarom ze bepaalde kleren aantrekken, maar ze kennen ook de rede
nen van hun belangrijke beslissingen in hun leven niet. Hoewel ze die 
zelf beweren wel te kennen en daar een goed verhaal bij hebben, zijn 
de keuzes vaak gebaseerd op 'onbewuste ervaringen' aldus Tim Wilson. 
Dan voel ik dat de mensen om mij heen ongeduldig beginnen te worden, 
ze bewegen en lijken zich geen raad te weten met de onrust. Ik kijk rond 
en zie mensen naar buiten staren. We naderen de buitenwijken van de 
stad en zullen nu binnen korte tijd tot stilstand komen. 

Stedebouwkundig concept 
De locatie heeft veel potenties. De plek is nu al een knooppunt voor 

3. 1 stedebouwkundig landschap in de situatie 



3.2 zicht vanaf heuvel 

het autoverkeer en wordt ook een 
knooppunt voor het openbaar ver
voer. Door deze stroom mensen 
wordt het mogelijk een functie toe 
te voegen die niet alleen een loka
le functie heeft maar ook een bre
der publiek kan trekken. Om eerst 
een kader te vormen waarbinnen 
een gebouw geplaatst kan worden 
is er door middel van een aantal 
vormstudies in de omgeving ge
keken naar de mogelijkheden 
van het volume wat op die locatie 
past. Er zijn een aantal concepten 
en volumes geprobeerd om beter 
grip te krijgen op de mogelijkhe
den van de locatie. 

De stedebouwkundige randvoor-

3.3 Bomenrij is de entree voor het daklandschapzicht 

waarde dat er een publieke ruimte 
terug moest komen voor dit ge
bied bracht twee mogelijkheden 
met zich mee. Het gebouw optillen 
en de stad onder het gebouw door 
te laten lopen, ofwel het dak van 
het gebouw toegankelijk maken. 
Bij het optillen van het gebouw 
ontstaat een schaduwrijke om
geving onder het gebouw waar
door de stad onder het gebouw 
door1oopt. Door de grote schaal 
van het gebouw ontstaat er ech
ter een unheimische ruimte onder 
het gebouw. Het tweede concept 
was een stadslandschap creëren 
boven op het gebouw. Dit geeft de 
mogelijkheid een ruimte te maken 
voor alle mensen in de omgeving. 

Dit concept is uiteindelijk gekozen 
en verder uitgewerkt. 

De bovenwereld: het parkland
schap 
De eerste ingreep die op deze plek 
gedaan wordt is het creëren van 
een dak die de geëiste openbare 
ruimte terugbrengt op deze plek. 
Door het dak van het gebouw vol
ledig toegankelijk te maken zal 
hier een publieke ruimte in de stad 
ontstaan. Vanaf hier heeft men 
een goed zicht op de omgeving, 
maar door het stadsdak dusdanig 
laag te houden wordt het door het 
natuurlijke hoogteverschil in de 
omgeving ook mogelijk op het 
landschap neer te kijken. Het dak-
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landschap wordt zo een wezen
lijk onderdeel van het bestaande 
hoogteverschil in de omgeving en 
een eenheid met het park la Tor
rassa waar ook het hoogteverschil 
voor een overzichtelijk park zorgt. 
Deze ruimte wordt een vrijplaats 
voor de mensen in de omgeving 
en is voornamelijk bedoeld om de 
stad meer lucht te geven en te vol
doen aan de eis van de gemeente 
om een volledige groene structuur 
langs het spoor te creëren. 

Het volume dat zo ontstaat onder 
het dak volgt de lijnen uit de om
geving. Op het maaiveld ontstaat 
zo een driehoekig volume. Het 
gebouw zorgt voor het inkaderen 
van verschillende visuele relaties 
met de omgeving. Ter hoogte van 
het plein zal het volume een plein
rand vormen die de hoogte van 
de tegenover gelegen bebouwing 
vormt. Vervolgens snoeren de 
bewegingen om het gebouw het 
gebouw in. Deze insnoering zorgt 
ervoor dat het gebouw als een 

sculptuur op de locatie ligt en er 
rondom ruimte overblijft voor een 
stoep. 

De punt van het driehoekig vo
lume steekt als punt over de weg 
en vormt zo een strak einde van 
de kruising tussen het spoor en 
de groenstrook voor het gebouw 
langs. Aan de achterkant zorgt de 
strakke insnoering ook voor een 
overstek. De massa komt zo een 
beetje los van zijn omgeving en 
wordt een diamant in de stad. 

De publieke ruimte op het dak is 
altijd toegankelijk voor ieder per
soon. Het is de vrijplaats voor de 
omgeving en geeft verschillende 



3. 11 Gebouw definieert in de situatie duidelijk het plein 

3. 12 De presentatie van het gebouw aan de drukke verkeersweg 
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beelden op de stad. Door het park 
op het dak in zones in te delen 
wordt het duidelijk dat er een rela
tie is met de wereld daaronder. Het 
is hier mogelijk om te skaten en te 
ontspannen, hier is het bewustzijn. 
Je hebt alles overwonnen en kijkt 
uit over de wereld om je heen. 

Voor de kwaliteit van het gebied 
is de spoorlijn een interessant 
beeldbepalend element. Op dit 
moment is de trein die langs rijdt 
overal zichtbaar. Op de locatie 
wordt het beeld op de trein afge
schermd, waardoor de momenten 
dat deze wel zichtbaar wordt nog 
intenser worden. De tunnel onder 
het spoor wordt verbreed zodat 

zowel visueel als functioneel een 
betere relatie ontstaat tussen de 
twee kanten van het spoor. De 
trechter wordt zo breder gemaakt 
en krijgt voor voetgangers een be
tere doorgang. 

De tussenwereld; de passage 
als continue route 
Wat doen klanten zodra ze binnen 
zijn, ze passen zich aan. Ze houden 
hun pas in, laten hun ogen aan de 
verlichting en omgeving wennen, 
ze gaan wat meer rechtop lopen. 
De geluiden, de temperatuur en 
de geur worden in de persoon op
genomen. Bij het winkelen is het 
een goede strategie om de over te 
brengen boodschap in verschillen-

3. 13 Daklandschap met een verdieping lager de duikspelonk 

3. 14 Daklandschap met zitkuilen 
waarvan sommige een glazenbo
dem hebben waardoor het moge
lijk wordt om in de ijswand, klim
hal en duikspelonk te kijken 
3. 15 rechts het plein en aan de 
linkerkant de lange gevel van 120 
meter lang. 

de behapbare onderdelen aan de 
klant duidelijk te maken. Door de 
klant twee of drie keer een beetje 
wijzer te maken over een bepaald 
product ontstaat een gelaagdheid 
in de informatievoorziening die 
erin zal resulteren dat de bood
schap bij de bezoeker zal blijven 
hangen (Underhill, 2004, p 71). In 
de tussenwereld worden alle eve
nementen langs de passage aan 
de consument aangeboden, hij 
moet het gebouw verkennen voor
dat hij alles door heeft. Deze tus
senwereld is het gebouw met een 
passage van winkels die geschikt 
zijn voor algemeen gebruik. Deze 
passages vormen de verbinding 
naar de metro en zorgen ervoor 





3. 16 exploded view van gebouw 

Vanaf het dak ontvouwt zich het 
beeld op de stad 

Nog een haarspeldbocht op de 
route en men is op het dak 

Vanaf het plein is het mogelijk 
het dak/andeshap te betreden en 
kruist de route elkaar. Links en re
chts van de route bevinden zich 
vides die de ralatie tussen boven 
en beneden weergeven 

Op het maaveld is de aanhecht
ing aan het plein en gaat de route 
door de hoofdentree het gebouw 
in. 

Op dit nivo bevindt zich de me
tro van de metro, de verbinding 
tussen lijn 1 en lijn 9 en gaat de 
route V81der naer het plein. Vanaf 
dit nivo Is het mogelijk om de tun
nel onder het spoor te nemen. 

De passage en route begint op 
het nivo van het perron en haakt 
aan op de bestaande voergang
erstunnel. Hier bevinden zich ook 
de entree voor de supermarkt, de 
klimwinkel en kan men op tussen 
de schijven door naar een ander 
nivo In het gebouw 



dat er een heldere relatie is tussen 
het noorden en het zuiden van het 
spoor maar zorgen er ook voor 
dat de vele niveaus in het gebouw 
met elkaar verbonden worden. 
De passage is in tegenstelling tot 
de 19de eeuwse passage niet in 
haar geheel overdekt, waardoor 
de passage wordt blootgesteld 
aan de weersomstandigheden. 
Er wordt een schaduwrijke ruimte 
gemaakt wanneer men door de 
passages loopt, waardoor het een 
fijne plaats wordt om t e verblijven 
in het warme Barcelona. 

Dit landschap wordt een collage 
van verschillende sferen en indruk
ken die verbonden worden door 
een route die als een doorgang 
(passage) en als een verkeersrou
te alle functies aandoet. De ver
schillende onderdelen kennen ie
der een kick. Voor ieder lichaam is 
er wat te vinden. Om deze nieuwe 
confrontaties vorm te geven zijn in 
het gebouw de verschillende tak
ken van sport met elkaar in relatie 

gebracht. Alleen door de verschil
lende routes actief te gebruiken 
ontdek je langzaam de werkelijke 
samenhang, de ruimtelijkheid en 
de verrassingen van het gebouw 
dat een ieder de ultieme kick moet 
geven. 

Thematiseren van de ruimte 
Er zijn een aantal spelregels om 
een goed lopende shopping mali 
te ontwerpen. Ten eerste is het 
belangrijk om een intieme sfeer 
te creëren in een groot gebouw. 
Dit kan bereikt worden door het 
gebouw zo te thematiseren dat je 
je telkens ergens anders waant. 
Doordat het gebouw volledig ge
thematiseerd is wordt het mogelijk 
om de menselijke schaal in het 
gebouw te brengen. Dit dient ook 
voor de oriëntatie en geeft ook aan 
dat mensen sferenbouwers zijn en 
overal een sfeer willen proeven, 
hoe gemaakt en geënsceneerd 
deze ook is. Een goed voorbeeld 
van deze strategie is de Jerde 
Partnership, een architectenbu-

3. 17 Achter de glazen gevelpan
elen zitten vaak dichte delen die 
dienen als etalage, zo worden de 
producten tentoongesteld aan de 
omgeving 

reau die een aantal van de groot
ste shoppings mails in de wereld 
hebben ontworpen, waaronder 
de City-Walk in Los Angelos. Jon 
Jerde heeft met zijn City-Walk een 
schijnwereld gecreëerd door het 
creëren van een geënsceneerde 
stedelijke omgeving. 

Een drietal sferen 
Het gebouw wordt in stroken on
derverdeeld. Tussen schijf één en 
twee bevindt zich de sfeer van de 
rotsen en wordt de winkel volledig 
thematisch opgebouwd rond de 
klimspelonk met daarin een nage
bootste rots om de steile rotswan
den te kunnen beklimmen. 
Tussen schijf twee en drie bevindt 
zich de sfeer van de diepe zee met 
een duikkloof waarin het mogelijk 
is om in een interessant doolhof te 
duiken. Deze functie beantwoordt 
aan meerdere behoeften: 
een wetenschappelijke: onderzoek 
naar de hoge druk onder water 
een technische: behandeling van 
gewichtloosheid 

3. 19 de flaneur in de passage 



3.20 De schijven worden aan de 
lcopse kanten algewetlet met een 
tOOSter. 

Unks geeft de schiJf wat waer 
van de sfeer In de schiJf wanneer 
deze aangelicht wordt vanuit bin
nen. 

Rechts worden deze schijven 
meer aangelicht van bulten en 
geven ze mlnder prqs van hun 
achterliggende structuur 



een filmmatige: dimensies, diepte 
en helderheid voor het filmen on
der water 
een klinische: therapeutische ef
fecten van onder water zijn 
een academische: duikopleidin
gen en het verkrijgen van verschil
lende brevetten 
een ludieke: plezier met vrienden. 

Tussen schijf drie en vier bevindt 
zich een ijsgrot die gebruikt wordt 
om te oefenen voor het beklim
men van de gletsjers en om tegen 
ijsschotsen op te klimmen. De 
kick om in dit volledig geïsoleerde 
ijskoude berglandschap te klim
men geeft de mogelijkheid om 
zich te bekwamen om dit ook op 

de Mount Everest in de praktijk te 
brengen. 

Er is tenslotte een wildwaterbaan 
door het gebouw heen gelegd 
die het hoogste punt van de route 
met het laagste punt verbindt. Een 
wildwaterbaan waarin het mogelijk 
is om te kajakken en de waterstro
mingen te beheersen. 

Manipuleren van de ruimte 
De ruimte die door de Disney par
ken is gecreëerd is een nieuwe ma
nier van omgaan met stedebouw 
door Walt Disney .. Door het inzet
ten van cinematografische tech
nieken lijkt het voor de bezoeker 
alsof deze zich in een film bevond. 

Disneyland is ontwerpen met een 
sequentie van belevenissen. Het 
gaat om een accelererende se
quentie van gebeurtenissen. Inzet
ten van animatie, cinematografie, 
manipulatie van schaal, gemani
puleerd perspectief. In de Disney 
parken is er altijd aan het eind 
van het gemanipuleerde perspec
tief een 'moment suprême'. Een 
centrum waar mensen naar toe 
getrokken worden, dit punt is van
uit het hele park zichtbaar en van 
hieruit kan de bezoeker zich oriën
teren op de verschillende thema
tisch ingedeelde gebieden van het 
park. De passage is zo vormgege
ven dat er een vertekend perspec
tivisch beeld ontstaat. Door het 
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De parkeergarage wordt aangelicht door licht dat vanaf de route de 
schijf binnen komt 



3.23 De werking van de schijven 
in het gebouw. Liften, noodtrap
pen, installaties en verbindingen 
die de route niet mogelijk maken 
zitten in deze schijven 

De route letu/st elkset en mensen hebben een beeld op de 1*18CJ8 
onder zich. De verblnlng tussen de vloeten vindt plealsln deiiCitfiWJn 

5 
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perspectief te bewerken wordt je 
binnen getrokken of lijken afstan
den kleiner. Verder heeft de route 
als een continue route invloed op 
de beleving van het gebouw. Voor 
de voetganger zijn er passages 
die de doorgangen vormen naar 
de verschillende onderdelen in het 
gebouw. Deze passages hebben 
een volledig openbaar karakter en 
vormen een publieke route door 
en om het gebouw. De passage 
wordt zo een continue lus van mo
menten, beelden op de stad, be
levenissen en ervaringen. De be
wegende lichamen in de artificiële 
ruimtes worden gezien door de 
alledaagse bezoeker van de me
tro. Het alledaagse tegenover de 
kick. Het is een overgangsgebied 

van het maaiveld tot het dakrand
schap. Deze wereld bestaat voor 
een deel uit etalages die dienen 
als uithangborden voor de omge
ving. Bezoekers worden verleid 
geld uit te geven door~at er een 
schijnwereld is gecreeerd. ~en 
bewust geënsceneerde omgev1ng 
of belevenis die mensen om hun 
aandacht vraagt. De winkelbezoe
ker wordt vermaakt en tevens krijgt 
men de mogelijkheid om zichzelf 
te vermaken. 

Oe secundaire route 
De standaard verdiepingshoogte is 
36oo mm van bovenkant vloer tot 
bovenkant vloer, maar om de 900 

3.24 in de metro heeft men nog een beeld op de route 

mm wordt er een vloer geplaatst 
waardoor de 3600 mm hoogte in te 
delen is in 4 onderdelen. Hierdoor 
ontstaan er overgangen tussen 
de schijven van 900, 1800, 2700 
of 3600 mm. De schijven zorgen 
voor de korte verbindingen tussen 
de verschillende winkelonderde
len. Deze secundaire route maakt 
het mogelijk om het gebouw op 
een tweede manier te beleven. 
Niet de beleving van de passage, 
maar die van de opeenvolging van 
winkelvloeren. Deze opeenvolging 
van winkelvloeren maakt het ook 
mogelijk om overal te komen, al
leen dan tussen alle producten en 
in een volledig geairconditionde 
ruimte. Hiermee wordt het gebouw 
niet alleen een shopping mali met 



een passage, maar in feite ook 
een stapeling van vloeren zoals bij 
een warenhuis. 

De Onderwereld; de metro 
De wereld van de metro en het be
gin van de klimwanden en ijswan
den vertegenwoordigen de onder
wereld. De metroput ligt nog on
geveer 30 meter onder het niveau 
van het metrostation en is met 
liften te bereiken. Dit is de aan
komst voor de metro en tevens het 
vertrek voor de klimmer. De metro 
gaat door de aardlagen en geeft 
aan hoe diep je afdaalt. De duiker 
kan hier nog een heel stuk verder 
afdalen in de metroschacht Het 
metroplein waar de passagier kan 

overstappen van L 1 op L9 en de 
entree van de metro bevinden zich 
onder het gebouw waardoor er 
verschillende beelden van de pas
sagier op de klimmer, de kajakker 
of de duiker ontstaan. Hier kunnen 
de mensen vanaf het perron zo op 
de route aansluiten en beginnen 
aan de tocht naar boven. 

Materialisering 
De materialisering van met name 
de route speelt een belangrijke rol 
bij de beleving van de ruimte. De 
gevel die zowel aan de buitenkant 
als ook aan de binnenkant van het 
bouwblok aanwezig is bestaat uit 
een vliesgevel met een tweetal 
materialen. Ten eerste zijn daar 

3.25 etalage geeft de passage veelligt 

de etalageruiten die van glas ge
construeerd zijn en ten tweede 
de dichte delen van deze gevel 
die van gecooted aluminium zijn. 
Deze dichte en open delen wor
den in een raamwerk geplaatst dat 
bestaat uit een lijnenspel met een 
hoekverdraaiing van stijlen. 

De vloer van de route bestaat uit 
een epoxievloer die de hele route 
aangeeft door het hele gebouw, 
het wordt daardoor een rode lo
per. 

De trein rijdt langzaam het station 
binnen. Ik pak mijn tas en ga in de 
lange stroom mensen naar de uit-
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3.26 Passage van metrostation naar het pla 



3.27 vlakken van de gevel vouwen zich naar binnen 
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Frivool en robuust 
gang; mensen willen gehaast de trein verlaten. Ik ben vandaag niet zo 
snel, waardoor ik niet aansluit bij de rij mensen die naar buiten stroomt. 
Bij het uitstappen word ik bijna door een onverschillige menigte weer 
naar binnen gedrukt. Ik krijg nog net de mogelijkheid me uit de trein te 
persen. Aangezien ik de laatste ben die uitstapt begint het perron al re
delijk leeg te lopen. Dan ga ik op huis aan, de stroom met mensen wordt 
steeds ijler, steeds minder geluiden. Ik loop de trap op van het gemeen
schappelijke trappenhuis en open mijn voordeur, ik ben weer thuis. 

Aangezien de metrolijn over het algemeen door gebieden gaat die een 
hoge dichtheid hebben zal de lijn geboord worden om de ingreep aan 
het oppervlak zo minimaal mogelijk te houden. De lijn zal hierdoor diep 

komen te liggen om het oppervlak 
niet te beïnvloeden. Tevens zorgt 
het heuvelachtige landschap en 
de rivier de Besos ervoor dat de 
diepte van de lijn varieert van 20 tot 
80 meter onder het maaiveld. De 
stations liggen maximaal 50 meter 
onder het oppervlak zodat de af
stand tot het oppervlak ter plaatse 
van de stations niet al te groot is. 
De metrolijn zal geboord worden 
door verschillende bodemsoorten 
waardoor er verschillende technie
ken zullen worden toegepast om 
de wand van de metrobuis op zijn 
plaats te houden. 

Het boren van de metrobuis zal 
gebeuren door een tunnel te bo
ren met een interne diameter van 
10,90 meter, waarin de twee spo
ren boven elkaar geplaatst zullen 
worden en de perrons ook in de 
metrobuis zullen worden wegge
werkt. Aan de hand van de geo
logische profielen wordt bepaald 
door welke grondlagen geboord 
gaat worden zodat de druk van de 
grondlaag aan de ene kant voor 
genoeg stabiliteit zorgt en aan de 

andere kant voor niet teveel druk. 
Eerst zal er geboord worden en 
vervolgens zullen er betonnen seg
menten geplaatst worden die de 
druk van de grond kunnen weer
staan. Afhankelijk van de grond
soort zal er met verschillende sa
menstellingen worden gewerkt om 
zo het risico van scheurvorming te 
minimaliseren. 

De verbinding van de metrobuis 
met het maaiveld zal gemaakt wor
den door middel van de plaatsing 
van diepwanden in een cirkel met 
een diameter van 26 meter. Binnen 
de diepwanden zal vervolgens de 
grond uitgegraven worden en zul
len er gewapende betonnen seg
menten geplaatst worden. Door 
de verbinding tussen het maaiveld 
en de buis rond te maken kan de 
waterdruk die er is bij de verschil
lende stations opgevangen wor
den. Eerst zal de schacht gegra
ven worden die het maaiveld met 
de metrobuis verbindt, vervolgens 
zal de metroboor door de schacht 
heen worden geboord. 



4. 1 opbouw constructie 

I 

Daklandschap wat een vrijplaats is voor de omgevln. Het is mo
gelijk om vanaf alle uiteinde van het dak te komen waardoor het 
onderdeel wordt van de route door de omgeving. Hier begint 
de waterbaan die afdaalt en beneden bij de metro uitkomt. Con
structief is dit dak zwaarder vormgegeven, er hoeft geen brand
weerauto te komen maar het hele dak is wel beloopbaar. 

De gevel vouwt zich om het gebouw heen en wordt een vlies
gevel die op verschillende plekken gevouwen is. Aan de voork
ant bij de weg plooit zich het lint naar binnen, bij de achterkant 
wordt de route onder het gebouw getrokken. De gevel over
spant met stijlen van vloer tot vloer. Deze stijlen zijn niet altijd 
verticaal maar ook weleens schuin door de vlakverdeling van 
de gevel. 

De Bijzondere functies als klimmen, ijsklimmen en duiken wor
den door de vloeren heen geprikt 

De route binnen het gebouw heeft een ander karakter dan die 
op het daklandschap. Het is een element dat vormgegeven Is 
als een rode loper. Constructlef rust deze op balken en op schij
ven. De balken lopen hierbij van binnen naar buiten. 

In de schijven is de secundaire route opgenomen die het mo
gelijk maakt om door het gebouw te lopen In een volledig ge
alrcond/tlonde ruimte. Tussen de schijven zijn ook alle liften, 
noodtrappen Installaties en dergelijke opgenomen. 

Tussen de schijven Is er een secundaire kolomstructuur aange-
bracht Zowel voor als achtr zijn hier constructleve schijven aan 
toegevoegd die zowel voor de stabiliteit en als schijf dienen 
voor de ultkraglng van de consttructie aan de voor en achter
zijde. 

Een vlertB.I schijven zijn constructlef over de metrobuis heenge
plaatst en 1 schijf Is verdfBBit en volgt de structuur van de ge
staande parkeergarage. In de dwarsrichting zorgen deze voor 
de stabiliteit en zijn er dilataties aangebracht 

Metrolijn 9 kruist de bestaande metrolijn 1 
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4_2 De plek waar de metro komt 
kent een hoge grondwaterstand 

4.3 De schijf overspand hier een 
grote overspanning van 13 meter, 
hierbovenop komt nog de dak
constructie 



Integratie van architectuur en 
constructie 
Vanuit de analyse van de situatie 
volgt dat het belangrijk is om op 
deze locatie een gebouw te maken 
dat als één volume georganiseerd 
is. Een volume dat rust brengt op 
deze plek door zijn uniformiteit. 
Het is de uitdaging van de con
structieopdracht om een systema
tiek te vinden om deze uniformiteit 
te bewerkstelligen terwijl de func
ties in het volume zeer grillig en vrij 
van vorm zijn. Door het grote volu
me is een heldere, relatief simpele 
structuur het uitgangspunt voor de 
constructie. De constructie is als 

volgt opgebouwd. 

Vier Schijven 
De hoofdconstructie van het ge
bouw bestaat uit een viertal schij
ven en daartussen een raster 
van kolommen, de kolomafstand 
bedraagt een veelvoud van 7200 
mm. De eerste twee schijven 
overspannen de metrobuis, de 
overspanning van vloer naar vloer 
bedraagt 14.400 mm. Deze twee 
schijven overspannen op deze ma
nier ruim de diameter van de buis 
van 10.900 mm. De derde schijf 
markeert de entree samen met de 
vierde schijf. De vierde schijf is ver-

4.4 de schijven, vloeren, kolommen en kernen in 1 beeld gevangen 

draaid zodat deze aansluit op de 
structuur van de bestaande par
keergarage. Waar de vierde schijf 
op de parkeergarage aansluit is de 
kolomstructuur een grid van 8000 
x 8000 mm en sluit daarbij aan op 
het bestaande parkeer-grid. De 
schijven vertegenwoordigen zowel 
de stedebouwkundige, architecto
nische als constructieve elemen
ten die het gebouw tot één geheel 
vormen. De vier schijven hebben 
een breedte van 3600 mm en be
vatten alle verticale verbindingen. 
Alle liften roltrappen en trappen 
zijn opgenomen in deze schijven. 
Daarnaast zijn dit ook de elemen-
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4.5 De waterbaan loopt van de topvan het gebouw langs de gevel en 
zorgt voor de afscheiding van het spoor en het daklandschap. Door
dat de waterbaan maar een diepgang heeft van ongeveer 1.5 meter 
zal deze voornamelijk afsteunen op wanden die tot aan de fundering 
worden afgedragen 

4.6 Tussen de schijven bevinden zich de in de vloer de sparingen voor 
duiken, klimmen en ijsklimmen. Deze activiteiten worden constructief 
gekoppeld aan de kolomstructuur en de schijven 

4. 7 Het gebouw sluit aan bij de bestaande 
metroconstructie van metrolijn 1. Het me
rendeel van de wanden waren al aanwe
zig. Ook de tunnel onder de weg door is 
onderdeel van het bestaande station 
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ten waar alle leidingen doorheen 
lopen. De schijven worden op 
deze manier hol, maar geven ook 
duidelijk weer hoe het gebouw lo
gistiek functioneert. Deze schijven 
zorgen ook dat het gebouw wordt 
gedilateerd in een drietal delen. 

Vloeren 
De vloeren zitten tussen de schij
ven op verschillende hoogtes en 
worden geconstrueerd met Sub
bie Deck vloeren. De vloeren wor
den meegetorst met de schijven. 
Het voordeel van Subbie Deck 
vloeren is dat deze een zeer grote 
vrijheid in vormgeving van de vloe
ren kent. Deze vloeren hebben 
grotere constructieve mogelijkhe-

--- -

den bijvoorbeeld door versterkte 
stroken, uitkragingen, trapspa
ringen, vierzijdige opleggingen, 
terwijl alle geometrische figuren, 
zoals hoeken en rondingen, geen 
bezwaar vormen. Doordat de Sub
bieDeck vloer constructieve wa
pening in twee richtingen heeft is 
het mogelijk zonder uitwendige 
voorzieningen sparingen te reali
seren. De ongelijkmatige kolom
structuren en stramienen in dit ge
bouw zijn eenvoudig te realiseren, 
want het alzijdig draagvermogen 
maakt het mogelijk de belastin
gen rechtstreeks af te dragen naar 
de kolommen en de schijven. De 
vloeren kunnen tevens gebruikt 
worden om het gebouw te koelen 

4.8 De vier schijven (geel) struc
tureren de parkeergarage, de me
troput en de metrobuis 30 meter 
dieper 

door leidingen door de vloeren te 
laten lopen. 

De passage 
De passage zal in het werk ge
stort worden en aangezien deze 
constructief van binnen naar bui
ten loopt zullen de balken die van 
binnen naar binnen overspannen 
en tussendoor buiten lopen volle
dig ingepakt worden met isolatie. 
Doordat er met de kolommen ge
schoven kan worden over de stra
mien lijn was het mogelijk de route 
niet als een rechte route te leggen 
maar afwisselend te verbreden en 
te versmallen. 

Ultkraging 

_../> 
4.9 balken t.b.v. route -
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4. 10 De sparingen voor dui
ken, klimmen en ijsklimmen 
worden zo geplaatst dat zij 
een geheel vormen met het 
constructieve systeem 

4. 11 De uitkraging aan de voor 
en achterkant worden gemaakt 
met een vakwerkconstructie die 
bevestigd is aan schijven 

4. 12 Topview 



Zowel aan de voorzijde van het 
gebouw, als aan de achterzijde 
bevindt zich een uitkraging om 
de insnoering van het gebouw op 
maaiveld mogelijk te maken. De 
uitkraging aan de voorzijde is een 
uitkraging van 7 meter over een 
hoogte van twee verdiepingen. Die 
aan de achterkant is er één van 8 
meter en ook over een hoogte van 
7200 meter. Ten behoeve van deze 
uitkragingen zijn er voor elke uit
kraging een tweetal vakwerkspan
ten gemaakt die afdragen op een 
schijf die achter deze uitkraging 
staat. 

Stabiliteit 
De stabiliteit wordt in de dwarsrich-

4. 13 De gevel is een continu lint 
wat als een verpakking om het 
gebouw zit. Constructief wordt 
de gevel afgedragen op de stijlen 
die van vloer tot vloer lopen 

ting verkregen door de schijven. In 
de lengterichting wordt deze ver
kregen door een combinatie van 
de schijfwerking van de vloeren en 
de schijven t.b.v. de uitkragingen 
aan de voorzijde en achterzijde 
van het gebouw. 

Kernen; sparingen in de vloer 
Er zitten in het gebouw een drietal 
sparingen die door de vloeren heen 
lopen. Een klimwand, een ijswand 
en een duikspelonk, welke los ge
construeerd zijn. De klimwand be
staat uit een lichte constructie van 
hout en spuitbeton waardoor deze 
op elke vloerrand kan rusten. De 
klimwand gaat door een vloerveld 
van 14.000 mm x 6000 mm en gaat 

schuin door een aantal vloeren 
heen. De duikspelonk moet extra 
ondersteund worden aangezien 
het water een zware last op de 
vloeren zal geven. Ter plaatse van 
de sparingen zijn extra voorzienin
gen getroffen om de watermassa 
te kunnen dragen. Door gebruik 
te maken van een ronde betonnen 
koker is het mogelijk om de druk 
beter op te vangen. Verder zitten er 
patrijspoorten in de betonnen ko
kers die licht in de winkel brengen 
en de bezoeker de mogelijkheid 
geeft om zich te wanen in de oce
aan. Ook de ijswand is erg zwaar 
door het gewicht van de ijsmassa. 
Deze zal los op de ondergrond 
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staan aangezien de vloer ook veel 
temperatuurverschil op moet ne
men ten opzichte van zijn omgeving 
zal deze extra geïsoleerd moeten 
worden. Doordat de kernen los zijn 
wordt het mogelijk deze later uit het 
gebouw te halen en de vloer weer 
aan te storten waardoor het gebouw 
als een soort laboratorium gaat wer
ken, het is mogelijk de apparatuur 
te verwijderen wanneer deze niet 
meer functioneel blijkt te zijn. 

Waterbaan 
De waterbaan is los geconstrueerd 
in het gebouw en wordt op het ge
bouw gelegd. Het water wat door 
het gebouw loopt is volledig buiten
ruimte en zal dus los in en op het 
gebouw gelegd worden. 
Bouwvolgorde 
In eerste instantie zal de schacht 
gegraven worden voor de liften naar 
de metro, vervolgens zal de me
troschacht door de koker geboord 
worden en aangesloten worden op 
de liftschachten. Vervolgens zal het 
gebouw van onder af worden opge-

bouwd. De schijven en de vloeren 
worden gelijk opgetrokken waar
door de vloeren in de schijf kunnen 
worden meegestort. Tussen twee 
schijven zullen de vloeren met de 
schijven worden meegestort. De 
route zal in het werk gestort wor
den en kan ook met de bouw van 
de andere delen van het gebouw 
meegaan. 

De gevel 
De gevel geeft weer wat er achter 
de gevel gebeurt. Het is een pro
grammatisch beeld van de bele
venissen die zich binnen afspelen. 
Het is juist de reflectie op het al
ledaagse leven waardoor er een 
interactie ontstaat tussen wat bin
nen is en wat buiten is. Zowel de 
binnenzijde als de buitenzijde van 
het object toont de aankleding van 
de sfeer die het uit moet stralen. 
Om het hele gebouw is een vlies
gevel geplaatst die bestaat uit een 
tweetal panelen: glazen panelen 
en aluminium gevelpanelen. 
Over de gevel wordt een lijnenspel 

gelegd dat overeenkomt met de 
hoekverdraaiing in de plattegrond. 
Dit kruisende lijnenspel zijn de stij
len en de regels voor de vliesgevel 
die om en in het gebouw aanwezig 
is. Het gewicht van het glas kan 
maximaal 500 kg zijn, waardoor 
er over een hoogte van de verdie
pingen 3.60 meter) ongeveer een 
breedte gehaald kan worden van 
2.50 meter. De panelen worden 
vierzijdig opgelegd en worden op 
deze verlijmd aan het stijl- en re
gelwerk dat in hetzelfde vlak ligt. 
De vlakverdeling is zo ingedeeld 
dat op het zuiden meer dicht pa
nelen zitten en op het noorden 
meer open panelen. 
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