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Justus van Effenblok - Brinkman 
Spangen, Rotterdam 

Referenties 

Dit woningbouwproject uit de jaren '20 is het enige voorbeeld in Nederland waar de galerij werkelijk 
functioneerde als 'straat in de lucht'. Het blok is een doordringbaar, gesloten bouwblok. Het achtergebied 
is openbaar toegankelijk, net als de galerij, de woningen hebben daar hun adres aan. 

Het blok telt vier lagen. De onderste twee lagen bestaat uit appartementen, die vanaf een portiek aan 
het binnegebied toegankelijk zijn. De bovenste twee lagen zijn maisonettes, of eigenlijk gewoon huizen. 
Men komt via de straat in de lucht de woonverdieping binnen en via een trap naar boven worden de 
slaapkamers bereikt. De galerij heeft veel gemeen met een echte straat: hij is 2 m breed waardoor fietsen 
en karren gemakkelijk voetgangers kunnen passeren en er is een sterke sociale binding van de huizen 
met de buitenruimte: de keuken (destijds zeer intensief gebruikt, ook overdag) is geplaatst direct aan 
de galerij . Een lichte kromming van het blok zorgt dat er diagonale zichtlijnen zijn tussen woningen 
onderling. Dit vergroot de overzichtelijkheid, en daarmee de sociale veiligheid van de openbare ruimte 
sterk. 

De geslaagde straat in de lucht in het achtergebied heeft één nadelig gevolg: het blok keert zich volledig 
van de straat af waar het blok aan geplaatst is. Deze straat heeft nauwelijks een binding met de woningen, 
waardoor de ruimte van deze straat een stuk minder geslaagd is. 
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Referenties 

Sanaa - Gifu Kitaga gebouw 

Het Gifu K.itaga appartementen complex, ontworpen door Kazuyo Sejima en Ryue Nish.izawa vormt een 
deel van een grootschalig woningbouwproject. Het gebouw, een 10 verdiepingen tellende galerijflat, volgt 
de omtrek van het gebied. 

In Cifu werd door Sejima _gestreefd naar het behouden van een oplossing op menselijke maat, 
die ondanks de massa \"an het in tien lagen opgebouwde en uit 108 eenheden bestaande complex, 
leefeenheden kon opleveren "die het binnenleve n uitbreidt naar de buitenruimte en waarbij een 
verbintenis ontstaat tussen de publieke en private ruimte". 

De woonkamer is de basis bouwmodule, waarbij maisonnette en appartementen worden samengesteld 
door het combineren van verschillende modules in de verticale en horizontale zin. Elk appartment 
heeft toegang tot een terras, dat bestaat uit een lege, open module: een opening in het volume van het 
gebouw. De toegang wordt verzorgd via de gallerijen, die lopen langs de noordelijke façade van het 
gebouw. De trappen van de galerijen lopen kruiselings langs de galerijen en verzorgen daardoor een 
zowel een spectaculair aanzien van het voorfront maar geven ook een visuele verbinding tussen de 
verschillende verdiepingen. 

Binnen het gebouw zorgt een smalle, vrijwel volledig van glas voorziene gang aan de tegenovergestelde 
zijde van de galerij voor een verbinding tussen de woon- en slaapvertrekken. De aanwezigheid van 
verschillende deuren stelt de bewoners in staat om hun woning te verlichten zonder hun privacy in gevaar 
te brengen .. 

De basis bouwmaat is 2.8 meters. Dit is een ideale maat voor de basis van een kamer. 
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Gifu K1tagata- Japan 
1994- Kazuyo Sej1ma 
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Adolf Loos - Mustersiedlung 
Wenen 

Aan dit project wordt veelal gerefereerd als de "one-wall houses" van Adolf Loos. 

Refe enties 

Het is een ontwerp voor een bouwsysteem voor het tot stand brengen van een tweelaagse groep 
rijtjeshuizen met daaraan verbonden een tuin, bestemd voor arbeiders. De tuin is zo gelegen dat er 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-instraling om groente en dergelijke te kunnen 
verbouwen. Het leven van overdag en 's nachts is gescheiden in in twee lagen: wonen, koken en wassen 
op de begane grond (er is geen kelder) en slapen op de eerste verdieping. 

De term "one-wall houses" refereert aan de muur die de individuele huizen van elkaar scheidt. Het is het 
bepalende constructieve elemement en fungeert tevens als brandwering tusen de huizen. Dit is een in 
Nederland gebruikelijke vorm van construeren. In Oostenrijk en Duitsland was het destijds de gewoonte 
om de voor- en achterzijde van de woning de dragende fuctie te laten vervullen voor de vloeren. 
Aangezien er geen haakse muren noodzakelijk zijn, kunnen de huizen in verschillende breedtes (tot ten 
hoogste de maximaal toepasbare spanwijdte van houten liggers). Ook de kamers kunnen op verschillende 
wijzen worden ingedeeld, ook al was Adolf Loos er van uitgegaan dat de 1" verdieping alleen geschikt 
zou zijn voor slapen. Om zijn woorden aan te halen: "de slaapkamers zijn zo klein en laag als mogelijk 
gehouden,om te voorkomen dat ze ooit zouden worden gebruikt als woonkamers, of als zodanig kunnen 
worden verhuurd". Op dergelijke gronden is het ook vrijwel praktisch onmogelijk gemaakt om de eerste 
verdieping vanaf de straat toegankelijk te maken: de trap is in het midden van de woonkamer geplaatst. 





- Carel Weeher- Pompenburg 
Weena, Rotterdam 

Referenties 

Het centrum van Rotterdam is een moderne, grootstedelijke omgeving. De Pompenburg is in dit 
centrum het enige wooncomplex tussen de grootschalige gebouwen uit de reconstructie periode na 
de Tweede Wereldoorlog. Het is een fors gebouw dat zich qua schaal kan meten met de omliggende 
bebouwing. 

Pompenburg is een sociaal woningbouwproject en Carel Weeber is een architect er om bekend staat 
effectieve en goedkopen middelen in te zetten om voor de woningen de ruimste marges te houden. 
Het gebouw is gekozen als referentie omdat het een interessante paradox huisvest. Het uiterlijk van 
het gebouw is lomp, en symboliseert wat mensen aan galerijflats tegenstaat. De woningplattegronden, 
hoewel klein, en de opbouw van het gebouw zijn zeer goed uitgewerkt. Dit toont de voordelen voor 
de kwaliteit van de woning en gebouworganisatie die het gebruiken van rationele middelen voor 
infrastructuur en constructie met zich mee brengen. 

De begane grond van het gebouw is voor de commercie, de bergingen zijn op de eerste verdieping 
(dit voorkomt dat ze in de kelder of op de begane grond hoeven te worden geplaatst) en in het 
binnengebied wordt geparkeerd, waarboven een plein is ontworpen. De woningen zijn deels 
appartementen en deels maisonettes. In het gevelbeeld is dit duidelijk te zien: daar waar woningen maar 
over één verdieping gaan is op elke verdieping een galerij geplaatst. 

Er is een plattegrond van een rnaisonette uit Pompenburg toegevoegd. Entrée is via de slaapverdieping, 
balkon en galerij zijn aan dezelfde kant van het gebouw. 





Carrégebouw- OMA 
Breda 

Referenties 

Het carrégebouw te Breda van OMA is een compact woningblok, uitgelegd rondom een binnenplaats. 
Er zijn vier vleugels met appartementen, in hoogte varierend van tien tot vier bouwlagen. Alle woningen 
zijn appartementen van één verdieping die lopen van gevel tot gevel, elk met een balkon aan de ene kant 
en de galerij aan de andere. Alle balkons zijn geörienteerd op het zuidwesten of zuidoosten. Dit houdt 
in dat de helft van de balkons aan de binnenplaats liggen, en de andere helft aan de buitenkant van het 
blok. Hetzelfde geldt voor de galerijen. De consequentie is dat de buitenruimtes het aanzicht van het 
bouwblok domineren, en dat slechts enkele korte zijde van het gebouw een kale gevel hebben. De huid 
van het gebouw is ontworpen in gefineerde houten platen, de balkons en galerijen zijn ruim en gemaakt 
van beton en staal, gedeeltelijk bekleed met matglazen panelen. De verschijning van het gebouw is zowel 
rauw en industrieel als warm en vriendelijk. 
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Patio van het TAC 
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Binnen laats tussen nieuwbouw en TAC 
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Standaardtype 1:100 
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Nieuwe ateliers 
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Woonverdie standaa 
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Ontwerpproces 

De eerste stappen in het ontwerpprocess richtten zich op: 

-het definieren van een nieuwe begrenzing langs de Vonderweg 
-het experimenteren met het aanhechten van de bestaande bebouwing aan nieuwe bebouwing, in een 
vormentaal en materialisering die aansluit op de industriele context 
- het toevoegen van massa tbv de nancering van de schaalovergang 

De gedachte om de bestaande bebouwing aan te hechten aan de nieuwe, kwam voort de thema van het 
atelier en de discussie die we hebben gevoerd rondom de creatieve renovatie. 

Aan het aanbouwen, of overbouwen van de bestaande bestaande bebouwing kleven echter een aantal 
grote nadelen: 

- aan de constructie van de gebouwen kan geen nieuwe bouwmassa worden toegevoegd 
- funderen van toegevoegde bebouwing moet minimaal één meter van de bestaande fundering afstaan, 
waardoor of 1) een draagconstructie voor de bestaande gevels langs moet lopen of 2) een nieuwe draag
constructie door het huidige gebouw heen gerealiseerd moet worden 
- het Petrigebouw zelf verkeerd in slechte staat. De waarde van het gebouw ligt voornamelijk in het 
huidige gebruik. Een kostbare aanpassing aan het gebouw zou 1) het huidige gebruik, dat zich richt op 
laagdrempeligheid, onmogelijk maken en 2) het bestaande gebouw overwaarderen. 
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Ontwerpproces 

In de volgende fase gaat de denkrichting voor het ontwerp naar afbraak van het TAC en nieuwbouw op 
de plek. 

Een volledig nieuw gebouw, waar het TAC en het woongebouw in één volume zijn samengevoegd. Twee 
vleugels staan evenwijdig aan de Ventoseflat. De ruimte tussen beide is de tentoonstellingsruimte van het 
TAC. De functies zijn verticaal gescheiden: op de begane grond commerciele ruimtes, op de 1e verdi
eping de stuclias van het TAC en op bovenliggende verdiepingen appartementen. 

De ordening van de vleugels is hetzelfde als die in de huidge vleugel van het TAC aan de Gagelstraat. 
Deze vleugellijkt op het eerste gezicht een klassieke kantoorcellenindeling: een gang met aan beide zijden 
kantoren. In werkelijkheid is de indeling veel flexibler, de beukmaten zijn ruim, de scheidingswanden 
eenvoudig te vervangen en licht dringt door tot op de gangen door bovenlichten in elke scheidingswand. 
Deze principes zouden in het nieuwe gebouw bepalend zijn, om een vergelijkbare creatieve sfeer te 
scheppen in de studio/ atelierruimtes. 

De woningen zijn appartementen, de gevels hebben een zeer strakke, formele indeling. 

Deze ontwerprichting is afgewezen omdat: 

- de stedelijke opzet alleen maar refereert aan de Ventaseflat en de overige stedelijke context negeert 
- de vormentaal van zowel het volume als de gevel aan niets in de directe omgeving refereert 
- een aantal goed functionerende elementen uit het TAC vervangen worden, terwijl behoud een veel 
aantrekkelijker optie is: laagdrempeliger, kostenefficient en zekerheid van slagen. 
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Ontwerpproces 

De volgende stap is een reactie op de kritiekpunten uit de laatste ontwerpstap. Een nieuw gebouw voegt 
zich tegen het TAC aan, op een wijze die reageert op de oriëntatie van de Ventoseflat. De tentoonstel
lingshal van het TAC, de plek die het meest intensief gebruikt is door de jaren heen, wordt bewaard, 
evenals de karakteristieke hoekbeëindiging op de kruising tussen de Ventaselaan en de Gagelstraat. Het 
nieuwe volume begrenst de buitenruimtes en bepalen een nieuw plein. 

De nieuwe vleugels zijn net als het vorige ontwerp geordend zoals de huidige vleugel aan de Gagelstraat 
van het TAC. De begane grond is gereserveerd voor de atelier en kantoorruimtes van het TAC en kan 
ook door externe commercie gebruikt worden. Woningen zitten op de verdieping: twee lagen apparte
menten die via galerijen ontsloten worden en twee lagen studios die via een binnengang te bereiken zijn. 

De gevel heeft een klassieke onderverdeling: een basis met grote ramen, uitgevoerd in groene keramische 
elementen (refererend aan de Bijenkorf), de woongevels zijn rimitmisch ingedeeld met grote ramen en 
een afwisseling tussen Franse en gewone balkons. 

kritiekpunten op dit ontwerp: 

- het idee gaat in de goede richting maar de vorm voegt zich niet in de context: oude stratenpartonen 
worden genegeerd 
- de relatie met de Ventaseflat is zwak of afwezig 
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Ontwerpproces 

In de volgende onwikkelingsstap wordt de basis van het uiteindelijke ontwerp duidelijk. De Ventaseflat 
en het TAC worden grotendeels behouden, op de vleugel aan de Vonderweg na, die verder naar achter 
wordt gelegd en vervangen wordt door nieuwbouw. Daardoor onstaat er langs de Vonderweg plaats voor 
een woongebouw, dat zich voegt naar de straat en zijn omgeving. Op de beelden zijn twee varianten te 
zien. Eén waar het gebouw via hoekverspringen zich kromt langs de Vonderweg, één gebouw dat zich 
plooit naar de lijnen in de omgeving (die van de Ventoseflat, en die van het kantoorgewout tegenover de 
Gagelstraat). De woningtypologie is die van appartementen die ontsloten worden door trappenhuizen. 

Vanaf deze fase is helder uitgesproken dat het woongebouw een aantal elementen uit zijn omgeving 
overneemt. De gevel krijgt een duidelijke verdeling in een voor- en achterkant, zoals de Ventase dat ook 
heeft. De voorkant wordt een formele stadsgevel, ritmisch en strak geordend. De achterkant wordt een 
informele gevel, waar alle buitenruimte van de woningen aan geplaatst zijn. Deze brengt zo leven aan 
het nieuwe binnenplein dat ontstaat tussen het woongebouw en het TAC. Op de beëindiging van het 
woongebouw is een toren geplaatst, om tegemoet te komen aan de wens tot verdichting van het gebied 
van de gemeente. 
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Ontwerpproces 

De aanpak van het TAC is gelijk met de laatste ontwerpfase helder geworden. Het gebouw verkeerd in 
relatief slechte staat en het ontbreekt aan isolatie. Het masterplan voorziet delen die afgebroken en delen 
die aangebouwd worden, met de intentie dat het gebouw als één organisch geheel functioneert. Het voor
stel is om de oude en de nieuwe gevels met hetzelfde materiaal te bekleden, in een zwarte gevelsteen. Dit 
is tegelijkertijd een oplossing om de oude vleugels te isoleren (oude gevelsteen weg, isolatie aanbrengen, 
nieuwe gevelsteen aanbrengen) als een sterk middel om aan het gebrek aan identiteit van het gebouw te 
beantwoorden. 
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In de afbeeldingen is het masterplan voor het ontwerp zicht
baar. Deze beelden hebben aan de basis gelegen van de on
twikkeling van het uiteindelijke ontwerp. 
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Ontwerpproces 

Het nieuwe woongebouw staat centraal in het ontwerp. Het thema van stedelijk wonen en de stedelijke 
buitenruimte is leidend geweest in het ontwikkelen van de woningtypologie en de manifestatie van de 
buitenruimtes. Vanaf het moment dat de galerij is gekozen om de woningen te onstluiten, is begonnen 
m et he modelleren van het gebouw, om zo de woningplattegrond te ontwerpen parellel aan de indeling 
van de gevels, en de ordening van de constructie. Enkele beelden uit dit proces zijn op de linkerpagina 
afgebeeld. Het uiteindelijk ontwerp staat beschreven in het hoofdverslag, en is op tekeningen vastgelegd 
in deze bijlage. 




