
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De Tweeling
een contextueel geplaatst gebouwduo in het historisch centrum van Turijn

Tuinema, V.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3dc3fe1d-0b40-4e93-98d3-c359f6bec69d


ARR 
2007 3898 
BWK 

1111111111111u1111 lfll 
111111 

De Tweeling 



De Tweeling 

Een contextueel geplaatst gebouwduo in het historisch centrum van Turijn 

faculteit bouwkunde, capaciteitsgroep architectuur 
Vincent Tuinema 
studentnummer 450383 

Begeleiders: 
Dr. Ir. Jos Bosman 
Dr. Jacob Voorthuis 
Dr. Ir. Michie! Dehaene 



01 



D 



lnhoudsopgave 

Voorwoord 

Samenvatting 

lnleiding 
Aanleiding 
Probleemstelling en doelstelling 
Scenario 
Vorm: opbouw verslag 

1 . Een buitenstaander 

2. La Citta 
lnleiding 
De directe omgeving 
De morfologische analyse van Turijn 
Tussen twee stadsdelen 
Plaatsing van de gebouwen 

3. L'isolato 
Het ontwerp bezien vanuit het schaalniveau van de isolato 
Beschrijving van de vorm van de gebouwmassa: De Tweeling 
Vervorming en de stad: registratie van stedelijke ruimte 
De onderlinge samenhang tussen de twee gebouwen 
Het referentiebeeld 
De Gevel 
De stedelijke ruimte en De Tweeling 

7 

9 

13 

21 

27 

51 

4. La Casa 
Wonen in de stad 
Het programma en de stad 
Vorm en gebruik 
Constructie 

Bijlagen: 

1 . Plantekeningen 

75 



Voorwoord 

Voor aanvang van het afstuderen was het de vraag of ik zou gaan afstuderen 
in een atelier of dat ik zelfstandig een opgave zou formuleren om die uit te 
gaan werken. Bewust heb ik toen voor dat laatste gekozen. Oat zou langer 
gaan duren dan afstuderen in een atelier, dat wist ik, maar dat hield me niet 
tegen. 

Tijdens de voorafgaande ontwerpprojecten aan de faculteit miste ik een gede
gen vooronderzoek, het project moest in ca. 3 maanden afgerond zijn, er was 
dus weinig tijd. Het afstudeerproject bood de mogelijkheid dieper in te gaan 
op het ontwerpproces. Aan het ontwerp zijn veel voorstudies vooraf gegaan, 
dat heeft een grate indruk achtergelaten. De werkwijze om al zoekende en 
overwegende met behulp van deelstudies tot een ontwerp te komen hebben 
er voor gezorgd dat ik met veel passie aan het project heb kunnen werken. 

lk wil mijn begleiders bedanken die mij hebben ondersteund tijdens het afstu
deertraject. Jos Bosman die met de wekelijkse begleidingssessies de druk op 
op de ketel zette. De energie die Jacob Voorthuis telkens op mij overdroeg 
waren zeer waardevol, helaas altijd te korte begleidingsessies maar ondanks 
dat stand hij voor je klaar, oak op de momenten wanneer het wat minder goed 
ging. Michie! Dehaene voor zijn lange gesprekken, die vaak een hele middag 
in beslag namen. Telkens weer hebben we weer alle ontwerpstappen en refe
renties uitgebreid kunnen bespreken. 

Mijn ouders en zus voor hun geduld en vertrouwen. Chiel, Daan, Mark, Mar
jolein, Teun en Bart voor de hulp bij het uitwerken en de tussentijdse reflectie. 
Atelier NAP voor het overleg en de fijne werkomgeving. De contactpersonen 
uit ltalie: Sergio Pace van wie ik veel over Turijn heb geleerd en die het begin 
maakte voor het project. Giovanni Durbiano voor het beschikbaarstellen van 
zijn historische analyse van het plangebied. Pamela Baldi voor het beschik
baarstellen van haar studiemateriaal. 

Tot slot grate dank aan Francesca, mijn lieve vriendin . Met oneindig veel ge
duld stand ze dag en nacht klaar om te helpen bij het uitwerken, moed in te 
praten en het plan te overleggen. 

Vincent 

Eindhoven, maart 2007 



Samenvatting 

De twee gebouwen die zich in het stedelijk weefsel voegen vertellen enerzijds 
hun eigen verhaal, echter zijn ze ook de uitkomst van een zoektocht naar 
hoe een nieuw gebouw zich in de bestaande stad kan invoegen. Het ontwerp 
huisvest appartementen in het ene gebouw en een bank, fitnesscentrum, kin
derdagverblijf en bar met restaurant in het andere gebouw. 

De lokatie die in ltalie, Turijn, gesitueerd is schept een unieke conditie voor 
de ontwerper. Deze situatie maakt van de ontwerper een buitenstaander, die 
in de positie verkeert met een meer onbevangen blik naar de context te kun
nen kijken, De uitkomst is een product dat op een andere manier omgaat met 
de stedelijke eigenschappen dan de lokale ltaliaanse ontwerper doet. Die laat 
zich voornamelijk inspireren door bestaande locale stedelijke beelden. Voor 
het ontwerp daarentegen ontwikkelt zich een thema dat is ontleend aan de 
suggestiviteit van de plek. 

Door een morfologische analyse worden een aantal kenmerkende stedelijke 
patronen van de stad blootgelegd. Aan de betreffende vormpatronen worden 
kwaliteiten verbonden die door het ontwerp voelbaar gemaakt worden in de 
stad. 

De lokatie is gelegen aan de rand van het historisch centrum, daar waar de 
historische stad overgaat in aangrenzende stadsdelen en het stadspark. De 
assen waaraan de kavel grenst kenmerken zich enerzijds door de aanwezig
heid van een verkeersstroom die continue in beweging is. De ene as scheidt 
het historisch centrum af van het naastgelegen stadsdeel. De andere as maakt 
de stad juist leesbaar en kenmerkt zich doordat het d66r het stedelijk weefsel 
snijdt en daardoor een optelsom is van de kenmerken van dat stadsdeel. Van
uit het historisch centrum ontwikkelen zich tevens plekken die in vergelijking 
met het dichtstedelijk rechtlijnige weefsel een meer open karakter hebben. De 
open plekken zijn aangename plekken van rust. 

Door het toevoegen van een woonfunctie en publieke functies die het wonen 
ondersteunen wordt de voorheen afgesloten plek geactiveerd in het stede
lijk weefsel. De plek is een speciale plek om te verblijven in de stad. Juist 
door het invoegen van een publieke functie en een woonfunctie ontstaan er 
verblijfsplekken die het specifieke voelbaar maken, dat specifieke kenmerkt 
zich door het continue doorgaande van het verkeer, een luwer binnengebied 
en karakteristieke elementen zeals de oude stadspoort en een panoramisch 
uitzicht op de historische stad. 

De ingreep bestaat uit twee haaks op elkaar staande gebouwstroken die zo 
zijn geplaatst dat ze de twee aangrenzende verkeersassen waaraan de kavel 
grenst opvangen en daarmee een continuering van de bestaande blokverka
veling zijn. Tegelijkertijd sluiten ze door hun orthogonale opstelling een open 
en luwer binnengebied in. Het ensemble is een symbolische scheiding tussen 
de oude stad en de daaraan grenzende uitbreidingen. 

De twee gebouwstroken zijn op gelijke wijze vervormd, waarvan de vervorming 
gezien kan worden als een abstracte registratie van factoren uit de omgeving. 
Door de vervorming staat de beleving en bewustwording van de aanwezige 
functies en de aangrenzende stedelijke ruimte ender controle. Tegelijkertijd is 
de vervorming hetgeen dat de twee gebouwen bindt en autonoom maakt, ze 
vormen een Tweeling. Het lange gebouw kenmerkt zich door een hap die weg
genomen lijkt te zijn op de hoek van het volume. Het volume opent zich door 
het gebruik van een glazen gevel, waardoor de aanwezige publieke functies 
zich op het aangrenzende publieke plein orienteren. Aan de andere zijde is 
de hap aan de bovenzijde weggenomen en waar de buitenruimte die ontstaat 
doet dienst doet als collectief terras. In de beleving van de opeenvolging van 
de binnenruimtes die zich telkens op een andere aangrenzende buitenruimte 
orienteren wordt men zich bewust van de alzijdige orientatie van het gebouw. 
Deze beleving hangt samen met de plek waar het gebouw staat, aan de as 
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die de stedelijke kenmerken van dat stadsdeel leesbaar maakt. In de gevel 
wordt dit tot uitdrukking gebracht door langwerpige ramen die de maat van de 
massa aannemen en alzijdig in het volume zijn geplaatst. De vloeren warden 
gedragen door betonnen portalen, dat de lengterichting van het gebouw be
nadrukt. Dit is in het interieur zichtbaar. 

Het korte gebouw kenmerkt zich eveneens door twee happen die uit het vo
lume weggenomen zijn, maar dit maal verschillen de maten van de ontstane 
openingen. Een grate opening in het volume aan de zijde van het historisch 
centrum orienteert door de toepassing van een glazen gevel de appartemen
ten op dit stadsdeel. Aan de andere zijde is de hap aan de onderzijde wegge
nomen en kleiner van maat. De plint opent zich door een transparante gevel 
waardoor de aanwezige kleinschalige winkelfuncties zich kunnen orienteren 
op de daarvoor gelegen drukke straat. De daarboven aanwezige uitkraging 
van de gebouwmassa past door haar grotere maat in het stedelijke karakter 
van de verkeersas. In een woonunit die zich telkens op de aangrenzende ver
schillende buitenruimte orienteert wordt men zich bewust van de tweezijdige 
orientatie vanuit het gebouw op de buitenruimte. Deze beleving hangt samen 
met de plek waar het gebouw staat: aan de as die twee verschillende stadsde
len van elkaar scheidt. De toepassing van het tunnelbekistingssysteem voor 
de constructie benadrukt de voor- en achter orientatie van het gebouw. 
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Aanleiding 

Uitwisseling met de Politecnico di Torino - Turijn 2003/2004 

"Vandaag een vreemde plek herontdekt in het centrum, vlakbij Piazza Cas
tello. lk was verwonderd dat een docent me die plek wees. De lokatie was me 
al een paar keer eerder opgevallen, maar had er toen niet veel aandacht aan 
besteed. Vandaag ben ik er direct na het gesprek ben ik er langs geweest. lk 
fietste naar het centrum via Via Roma, een lange straat met aan weerszijde 
hoge arcadebogen, waar Turijn er zoveel van kent. Juist naast het dicht be
bouwde centrum waar het grootse van de hoge Barokke bouwblokken do
mineert, leidden kleine lange straatjes, waar aan de horizon de met sneeuw 
bedekte toppen van de Alpen telkens opdoemden, mij naar een open gebied . 
Het ziet er op het eerste gezicht groats en rommelig uit. Het valt gelijk op dat 
er een grate leegte is en dat er gebouwen staan die er anders uitzien dan 
in het naastgelegen historisch centrum. De aandacht wordt gevangen door 
een kolossale poort. Die moet lang geleden gebouwd zijn. Een plek omheind 
door lelijke beschilderde metalen schotten staat daar achter. Wat is er aan de 
hand? Waarom wijst mijn docent me naar deze plek? Als er een gebouw moet 
komen, waar komt dat dan? Moet er wel een gebouw komen? En hoe ziet dat 
gebouw er dan uit? Veel ornamenten, net als overal?" 
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Probleemstelling en doelstelling 

Het historisch centrum van Turijn heeft te kampen met het vrij komen van 
open plekken in het dichtstedelijk weefsel. Sommige van die plekken liggen er 
verlaten bij of geven een onverzorgde indruk. 

Het doel is de vrijgekomen open plek in de stad weer actief en levendig te 
maken. 

Het probleem is hoe een gebouwencomplex zich in een specifieke stedelijke 
situatie voegt. 

Het doel is het vaststellen van de contour van de massa en de plaats op de 
kavel van een volume die de potentie heeft tot en gebouw uitgewerkt te kun
nen warden. De volumes moeten gelezen kunnen warden als een reactie, ge
inspireerd op de specifiek stedelijke situatie. Daarnaast moet het gebouw een 
eigenheid kennen. Vervolgens is het doel dat het functionele en ruimtelijke 
programma, de constructie en de vormgeving van de gevels zich schikken 
naar de specifieke vorm van de vastgestelde massa. In de beleving van het 
totaal moet de specifieke aard van de plek in de stad van betekenis warden 
voor de gebruiker. 

Op de pagina hiernaast is het station van Eindhoven afgebeeld. De foto is 
omstreeks 1956 gemaakt. De foto komt uit het ltaliaans architectuurtijdschrift 
Casabella uit 1958, waarin Luxaflex van ltaliaanse makelij wordt aangepre
zen. Het laat een buitenlands product in Nederlandse context zien. Waarom 
is er geen advertentie gebruikt met een gebouw dichter bij huis? Wat met 
zekerheid gezegd kan warden is dat het product in een voor die tijd moderne 
context wil warden gezien. Er is gekozen voor het moderne station van Eind
hoven. Tegelijkertijd laat het zien hoe een product van een ltaliaanse firma iets 
voor een Nederlands gebouw betekent. 

Hoe werkt het andersom? Hoe kan een afstudeerontwerp (een Nederlands 
product) iets betekenen voor de ltaliaanse (buitenlandse) context. In hoofd
stuk 1 wordt dit in het kart behandeld. 

Het scenario: een aanbeveling 

De lokatie wordt sinds WO 11 door de gemeente als een 'moeilijke' plek be-
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stempeld. De richtlijnen waaraan de herinrichting moet voldoen zijn in het 
bestemmingsplan karig beschreven. De gemeente Turijn heeft tot nu toe geen 
duidelijke bestemming voor het gebied. Tai van prijsvragen zijn in de loop der 
jaren uitgeschreven, de resultaten hebben nooit tot de herinrichting geleid. 
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Het project is een ontwerpvoorstel voor een specifiek probleem in de bin
nenstad van Turijn, namelijk hoe een vrijgekomen plek in de stad op zinvolle 
wijze in te vullen. Het ontwerp is een aanbeveling voor de plek die voor de 
gemeente van Turijn van waarde kan zijn om na te denken over een verdere 
invulling van het gebied random Le Porte Palatine. De 'aanbeveling' gaat niet 
uit van een van te voren opgesteld programma van eisen die bijvoorbeeld 
door een projectontwikkelaar zijn opgesteld. Noch is het plan voortgekomen 
uit een prijsvraag voor de lokatie, die door de gemeente of andere partij uitge
schreven zou kunnen zijn. 

Naast dit probleemoplossend ontwerpvoorstel moet het project als een toe
voeging aan de stad warden gelezen. Een toevoeging die voor degene die het 
wil weten, verhaalt over de geschiedenis van deze bijzondere plek. De afstu
deeropdracht heeft de ruimte gecreeerd voor studies en analyses, motieven 
en evaluaties, gemotiveerde keuzes en afgewogen interpretaties die leidden 
tot een model dat meer inhoudt dan de oplossing van de problemen die ont
staan bij het inpassen van een functioneel programma in een vorm. 

1) Openluchtmarkt Porta Palazzo 2) Romeinse 
opgravingen 3) Cathedraal aan Piazza San Gio
vanni 4) Piazza Castello 

De met een rechthoek gemarkeerd plek is de 
lokatie voor de opgave. De grate foto op de linker

•••• pagina is vanuit de klokkentoren (3) genomen 

De opbouw van het verslag 

Het ontwerpproces heeft een belangrijke plaats ingenomen bij de totstandko
ming van het ontwerp. Tijdens het proces hebben ideeen door te rusten kun
nen groeien. Dit proces leidde tot weloverwogen keuzes. 

Het proces heeft een speciale plaats in zowel de presentatie en de scriptie. 
Het proces is afgebeeld op een poster door middel van kleine foto's en sthet
sen, die een nauwkeurige registratie van de ontwerpoverwegingen zijn . De 
afgebeelde deelonderzoeken belichten telkens een gekozen thema binnen 
het project. Op de poster zijn de belangrijkste momenten in het proces bevro
ren en gethematiseerd naar deelonderzoek. 

Het proces heeft een prominente plaats in het rapport gekregen door de pos
ter te bundelen tot een apart boekwerk. Het proces is in deze vorm een vol
waardig onderdeel van het eindproduct. 

Het verslag is opgebouwd uit twee typen teksten. De hoofdtekst vertelt het 
verhaal over het ontwerp. De cursief gedrukte tekst die zo nu en dan tussen 
de hoofdtekst staat kan als een ondersteunende aanvulling gelezen warden. 
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Ontwerpen in een buitenlandse con
text 

Na bestudering van de lokatie blijkt 
dat dit stadsdeel een plek is waar een 
groat dee! van de geschiedenis van Tu
rijn zichtbaar is; er zijn veel gebouwen 
en restanten uit het verleden aanwezig. 
Turijn kent net als veel andere ltaliaan
se steden een rijke historie. De relatie 
met de historie is na de tweede wereld
oorlog voor ltaliaanse ontwerpers een 
belangrijk onderwerp geweest. 

Een historische interpretatie van de 
stad had voor veel ontwerpers een op
bouwende ral in het naoorlogse plan
ningsproces, waarbij al/es draaide om 
de relatie tussen dat waaraan herin
nerd kon warden en het uitvinden van 
iets nieuws. Het idee over continui'teit 
moest niet a/leen het gedachtegoed 
van de Moderne Beweging respecte
ren, maar oak de aanwezige architec
tuurgeschiedenis. Want men dacht dat 
na 1945 niet alleen de wederapbouw 
van het land van belang was maar 66k 
de reconstructie van het bewustzijn. 

De kritiek afkomstig uit internationale 
kringen op een dergelijke houding was 
niet mis en er waren destijds beschul
digingen aan het adres van enkele 
toonaangevende ltaliaanse ontwerpers 
zoals Ernesto Rogers en Giancarlo De 
Carlo. Ze werden beschuldigd van het 

maken van willekeurige ontwerpkeuzes 
omdat ze de voorbije architectuurge
schiedenis a/s bran gebruikten. "Een 
onverantwoorde verrichting, niet alleen 
esthetisch, maar oak ethisch incor
rect'', aldus Peter Smithson tijdens het 
zevende congres van de CIAM die in 
1947 door de ltalianen was georgani
seerd. 1J Zij zetten onderwerpen als de 
intraductie van het ontwerppraject in de 
historische context, de relatie met de 
historie en de identificatie van een tra
ditie binnen de Moderne Beweging op 
de agenda. 

In het internationale debat kwam het 
tot een hoogtepunt toen in april 1959 
Banham's artikel werd gepubliceerd in 
Architectural Review : "Neoliberty. The 
Italian retreat from modern architec
ture". De ltaliaanse architecten werden 
beschuldigd van het afwijken van de 
regels van de Moderne Beweging. lta
lie vervulde een sleutelral in dat debat. 
Zij pramoten zowel de moderniteit, als 
respect voor traditie in de gebouwde 
omgeving. 2! 

De huidige toestand van de ltaliaanse 
architectuur is a/lerminst gunstig. Het 
is voor jonge architecten moeilijk om 
aan werk te komen. Er warden maar 
weinig prajecten gerea/iseerd. Dee/s 
komt dit door de schaarste aan publie
ke opdrachten, die bovendien warden 
vergeven via een duister systeem van 
prijsvragen. Het winnen van prijsvragen 

is nag geen garantie voor succes, want 
een prijsvraag wordt vaak voor politieke 
doeleinden georganiseerd, niet met de 
intentie om te bouwen. 

Tevens is er een geringe waardering 
van politieke zijde en opdrachtgevers 
voor architectuur in het a/gemeen. Vo/
gens Walter Camegma van Uda (een 
Turijns architectenbureau) houdt dat 
verband met de kwaliteit van de naoor
logse praductie. ltaliaanse architectuur 
na de jaren 60 onderscheidde zich door 
prajecten die weinig kans maakten op 
realisatie doordat er geen idee was 
wat de toekomstige kansen waren en 
s/echts weinig mensen overtuigd waren 
van het belang van architectuur. Ont
werpers kregen aanstellingen op uni
versiteiten, waardoor deze ontwerpers 
eerder theoretisch dan op vorming van 
architecten ingesteld. waren Het zijn 
inmiddels gesloten milieus geworden 
waar nieuwelingen, de jonge generatie 
architecten, al snel als indringers gezien 
warden en niet warden toegelaten. 

De nieuwste generatie architecten pra
beert dit nationale beeld langzaam te 
veranderen. Deze generatie is opener 
en hebben een grate internationale be
langstelling, in tegenstelling tot de vo
rige generatie die vooral intern gericht 
was. De bereidheid tot samenwerken is 
opvallend, er ontstaan interdisciplinaire 
ontwerpteams. Het is een paging de 
ltaliaanse architectuur nieuw /even in 

te blazen met betrakkenheid voor reele 
sociale vraagstukken. Er staan diverse 
wegen open zoals de commercie/e, in
teractieve en architectonische benade
ring. 3! 

Het lta/iaanse project en de stede
lijke context 

Onderstaande voorbeelden il/ustreren 
een aantal prajecten van ltaliaanse ont
werpers die vertellen over de intraductie 
van het project in de historische context 
. Een korte beschrijving met een citaat 
van de ontwerper geven een idee wat 
de ontwerper bezig heeft gehouden. 
Tevens is, daar waar dat kan, het beeld 
waarnaar het project wil refereren afge
beeld. Een pictogram maakt de relatie 
met het ver/eden inzichtelijk. 

1J In Rassegna no 52, "The Italian 
Group and the Modern Tradition" door 
Sara Protasoni 
2J Italian cityscapes, p 90 
3! in de Architect, februari 2006, "Turijn 
na de spelen" door Harm Tilman 



Een buitenstaander 

Kenmerkend voor de projectlokatie is dat de lokatie in het buitenland is ge
situeerd. Wanneer je als een Nederlandse ontwerper daar aan de slag gaat 
ben je in die context een buitenstaander. Zoals het woord buiten-staander al 
aangeeft, betreft het iemand die, of iets dat, ergens buiten staat. 

Op de vraag in welke positie je je als buitenstaander bevindt zijn twee zaken 
van belang. Ten eerste een beeld van de ltaliaanse ontwerpcontext (het refe
rentiekader) en ten tweede een beschrijving van het gemaakte ontwerp. Het 
continu naast elkaar beschouwen van een aantal ltaliaanse ontwerpen en 
het ontstane ontwerp stelt verschillen en overeenstemmingen vast, die mijn 
positie als buitenstaander verhelderen. 

In de loop van het ontwerpproces heeft zich een referentiekader gevormd 
door de bestudering van enkele markante ontwerpvoorbeelden van ltaliaanse 
ontwerpers in Noord ltalie. Het referentiekader is niet gebruikt om daarin een 
voorbeeldfunctie te zien of om daartegen af te zetten. Het ontwerp is dan 
oak geen kritiek op een ltaliaanse ontwerphouding of op een enkel ltaliaans 
ontwerp. Het referentiekader schept een idee over hoe ltaliaanse architecten 
een ontwerp in de historisch context introduceren. 

Gelijktijdig met het onderzoek heeft zich een ontwerp van een buitenstaander 
ontwikkeld, namelijk mijn afstudeerproject. Wanneer het ontwerp zich naast 
deze projecten plaatst valt het op dat mijn ontwerp geen beeldende recon
structie of interpretatie van bestaande of historische beelden van de stad is, 
maar een gebouw is dat zich meer autonoom opstelt in de stad. Het ltaliaanse 
project lijkt, daarentegen, vaak een imitatie van bestaande stijlkenmerken van 
de gebouwde omgeving te zijn. De kanttekening die daarbij geplaatst kan 
warden is of deze benadering oak in staat is op specifieke stedelijke situaties 
in te gaan. 
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Studio Isola Architetti 

1750 - Belloto - Turijn 

"De stedel/jke setting moet een sterke eigen identiteit hebben ; een 
identiteit die a/tijd zo goed moge/ijk de historische herinnering 
verbee/dt en vormen uit de stede/ijke omgevlng materia/iseert." 

Studio Isola Architetti 

Area Porte 
Palatine - 2005 

Studio Isola Architetti in linea in Linee guida progettuali per la valorizza
zione de/le porte palatine e la realizzazione def parco archeologico 

Aldo Rossi 

Casa Aurora - Turijn - 1987 

Het ltaliaanse project: gebouwi 
die naar een beeld uit het ver
leden verwijzen, of naar zichze 
het object staat centraal. 



BBPR ( oa. Rogers) 

Torre di Bona - Milaan Velasca Toren - Milaan - 1950 I 58 

... when I speak about the past and tradition, and when i speak about 
the building's life being connected with the past, it is not intended 
that this be an imitation of the forms of the past. Our main purpose 
was to impart to this building the value of our culture in its intimacy, 
the essence of history ... We found that our building needed to breath 
the atmosphere of the place ... 

Ernesto Rogers in Italian Cityscapes 

08 
Gio Ponti 

Pirelli Tower - Milaan - 1955 I 58 

"Pure architecture is a crystal ... A free-standing sculpture in the 
city as having its own life." 

Gia Pont in Italian Cityscapes 
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"De stad als geheel is een complex een alsmaar rijker en gevarieerder wor
dend artefact. De potentie van een stadsdeel ligt in de specifieke conditie van 
dat stadsdeel besloten." 

Manuel Sola de Morales 



lnleiding 

Het startpunt voor het project is de specifieke stedelijke conditie van het stads
deel waarin de lokatie zich bevindt. 

Voor het architectonisch ontwerp ontwikkelt zich een thema dat is ontleend 
aan de suggestiviteit van de plek. 

De historische context is voor ltaliaanse ontwerpers van invloed op de uit
werking van het ontwerp. Historische beelden of beelden van de bestaande 
stad zijn een inspiratiebronnen die ontwerpkeuzes bepalen. Als buitenstaan
der verkeer je in de positie met een meer onbevangen blik naar de bestaande 
context te kunnen kijken . Dit is te beschouwen als een kwaliteit. Een onbevan
gen kijk op de context brengt andere stedelijke eigenschappen aan het licht 
,die kunnen worden aangegrepen. 

De uitleg van de specifieke stedelijke situatie, dat door een morfologische 
analyse wordt gedaan, legt de onbevangen kijk op de situatie vast. 

De daarop ge'lnspireerde architectonische ingreep gaat na gebouwd te zijn 
een confrontatie aan met het bestaande. De confrontatie karakteriseert zich 
door twee gebouwen die door hun grootte en positionering bemiddelen tussen 
twee verschillende stedelijke rasters. 

De ervaring van de nieuwe situatie, waarin zowel het oude als het nieuwe 
aanwezig is maakt het besef van het bestaande, en de daarmee te verbinden 
(verschillende) kwaliteiten en karakters voelbaar. 

Tegelijk laat de ingreep het bestaande de ruimte en plaatst het in een ander 
stedelijk verband, dat het bestaande op verschillende manieren betekenisvol 
maakt voor de stadsbewoner en de gebruikers van het ontworpen gebouw. 

stedebouwkundige maquette van Turijn, het patroon van 
het grid is goed waarneembaar 
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Het ensemble ligt op de grens van het historisch centrum van Turijn. Deaf
beelding toont een doorsnede over de stad. Op de afbeelding is te zien hoe 
het gebouwduo links in de stad staat. Enkele bouwblokken zijn weggelaten 
waardoor de relatie tussen het ontwerp en de stad zichtbaar wordt gemaakt. 
De ingreep is gebaseerd op twee (tegengestelde) stedenbouwkundige figu
ren. 



omgevingsco/lage 

De directe omgeving 

De directe omgeving van het ontwerp kenmerkt zich als gefragmenteerd, met 
veel op zichzelf staande gebouwen. De omgeving wordt hierdoor als onsa
menhangend ervaren. 
De lokatie wordt gekenmerkt door een veelheid aan bouwstijlen, gebouwtypo
logieen, functies en stedelijke systemen. 
- Er zijn opgravingen die onder andere een theater uit de Romeinse tijd heb
ben blootgelegd. 
- Er zijn enkele gebouwen uit de Renaissance aanwezig, waaronder de Duo
mo San Giovanni Battista die gelegen is aan het met de kerk onlosmakelijk 
verbonden voorplein. 
- De Barokke bouwblokken die in een raster zijn geschakeld en tot op van
daag de dag huisvesting bieden aan de stadbewoners. 
- Architectuur uit de jaren 50 die refereert naar historische beelden en zich 
probeert in te voegen in de oude stad. 
- Een grootschalige naastgelegen stadsuitbreiding gebaseerd op het raster-

systeem van het grid. 

De lokatie wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van verschillende 
concepten. Een dominerend plan gebaseerd op een enkel uniform concept is 
niet meer aanwezig. 

omgevingscollage 
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De morfologische analyse van Turijn 

Aan de stedelijke systemen kan een herkenbare vormstructuur warden ge
koppeld die in de stadsplattegrond zichtbaar gemaakt kan warden door mid
del van een morfologische analyse. 

Op een vergelijkbare wijze zoals Nolli een analyse van Rome maakte, geeft 
onderstaande afbeelding een analyse van Turijn weer. Middels een morfologi
sche analyse is de stedelijke situatie in kaart gebracht. In de afbeelding wordt 
er onderscheid gemaakt tussen de vorm van de openbare ruimte en de semi
openbare ruimte versus de prive-ruimte. De wit ingekleurde vlakken stellen de 
openbare ruimte en de haven van de bouwblokken voor. De zwart ingekleurde 
vlakken stellen de bebouwing voor, wat ondermeer de prive-ruimte omvat. 

Er warden patronen herkenbaar waaraan specifieke stedelijke kwaliteiten 
verbonden kunnen warden. Een ruimtelijke ervaring van de stad maakt de 
kwaliteiten voelbaar. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de 
verschillende te herkennen patronen en de daaraan te verbinden kwaliteiten. 

De morfologische analyse maakt het vermoeden zichtbaar: dat de stad opge
bouwd is uit repeterende kleine eenheden - het gesloten bouwblok - die wan
neer men de stad in zijn geheel bekijkt samen een grater element vormten 
een orthogonaal raster. 

Giambattista No/Ii: reductiekaart van 
Rome, 1748. 

Giambattista No/Ii maakt een reductie van 
de openbare ruimten versus de prive
ruimten. No/Ii tekent niet alleen de straat 
a/s openbare ruimte maar oak vrij toe
gankelijke ruimte binnen gebouwen. Het 
vereenvoudigen van de stadsplattegrond 
legt een structuur van het ontwerp van 
de stad bloat en de ruimtelijke kenmer
ken van de stad warden zichtbaar. Aan 
de ruimtelijke kenmerken zijn specifieke 
kwaliteiten te verbinden. 
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Het Grid 

Een van de oudste instrumenten om or
dening aan te brengen is het grid. Dit or
deningsprincipe is een beproefd middel 
bij de aanleg van steden. Vaak wordt 
Milete als bakermat van de gridstad be
schouwd, maar men kan dit principe al 
eerder in Klein-Azie en Mesopotamie 
terugvinden en ook in de oude Chinese 
cultuur bouwde men reeds steden op 
basis van het grid. 

Aristotoles (384-322 v. Chr.) voe rt de 
architect Hippodamus van Milete als 
grand/egger van de gridstad. Door te 
stellen dat het grid door zijn ge/ijkwaar
dige en niet hierarchische opdeling in 
blokken het best aansluit bij de idea/en 
van de democratie, geeft Artistotoles 
de gridstad een ideologische basis. 
Het grid in Milete dat is op te vatten als 
een stelsel van op gelijke afstand en 
kruislings over elkaar liggende assen, 
bepaalt het hart van het ruimtelijk ele
ment: de straat. 

Het nieuwe stadsplan van Milete, dat 
ontstaat na de verwoesting van de stad 
in de oorlog met de Perzen is op het 
vierkante grid gebaseerd. Daar waar de 
situatie ertoe noodzaakt zijn de ve/den 
van het grid in Milete soms kleiner en 
soms grater, of net anders van vorm. In 
het midden van de stad is een aantal 
blokken vrijgehouden om een aantal
grote gebouwen en het forum te situ-

eren. 

Voor de aanleg van de Romeinse ko
loniale nederzettingen, bestonden min 
of meer strikte regels die voortkwa
men uit zowel praktische als religieuze 
overwegingen. De vorm van de stad 
is over het algemeen rechthoekig. De 
buitenomtrek werd vastgesteld in een 
ceremonie waarbij een priester de lijn 
afliep die de stadsmuur zou volgen. In 
tegenstelling tot de Griekse opvattin
gen over de aanleg van de stad, was 
het Romeinse idee van orde allesom
vattend; het had op a/le niveaus betrek
king: de rechtlijnige aanleg van straten, 
de verkaveling van de landbouwgrond, 
de eenvoudige organisatie binnen de 
stadsmuren zelfs op de indeling van 
het individuele woonhuis. Op al deze 
niveaus werden dezelfde ruimtelijke re
laties nagestreefd. 

het Griekse grid - Milete 

het Romeinse grid - Timgrad 



Het stedelijk grid in Turijn 

Turijn is van oorsprong een Romeinse koloniale nederzetting, die destijds de 
naam lulia Augusta Taurinorum droeg. De Romeinen legden het legerkamp 
langs twee assen aan. De hoofdstraten heetten de Cardo en de Decumanus. 
De stad werd volgens een rechthoekig stratenpatroon aangelegd. De twee 
hoofdstraten kruisen elkaar in het midden. Dit is de plek waar Turijn is ont
staan. 

Pl..11"1"\ DI TORJ/liO ROMi\/li.\ 

de stad toen en de stad nu 

De verdeling die is gebaseerd op het principe van het Romeinse grid is nag al
tijd zichtbaar in het huidige historisch centrum van de stad. Het centrum ken
merkt zich door een dicht stratenpatroon waar hoge bouwblokken in Barokke 
stijl dicht op elkaar staan. De bouwblokken warden afgewisseld door nauwe 
straten. Het concept voor de straat is een front, waarin de gevels gelijkmatig 
zijn geordend . 

Opvallend zijn de stadspoorten die vroeger aan rand van de stad stonden en 
nu midden in de stad liggen. Ze dateren uit de tijd dat de stad werd gesticht. 
De poort op Piazza Castello neemt nu een centrale plaats in in de stad. De 

hoofdstraten komen uit op dit knooppunt. De Decumanus en de Cardo zijn 
heden ten dage onder andere functionele winkelstraten. 

Het bouwblok 

Het gesloten bouwblok is een veelvuldig toegepaste typologie. Deze typologie 
bestaat uit een omsloten hof, in ltaliaanse vaktermen 'cortile' genoemd. Het 
van de openbare ruimte afgeschermde hof is voor gemeenschappelijk gebruik 
van de bewoners van het blok. De openbare straat en de prive-ruimte zijn op 
deze wijze van elkaar gescheiden. 

een gemeenschappe/ijke ruimte: de cortile 

Het verdelingsprincipe heeft tot ver buiten het oude centrum invloed op de 
verkaveling. 

De uitbreiding uit 1831 ten noorden van de ontwerplocatie is gebaseerd op 
het raster zoals dat van oorsprong aanwezig is in de binnenstad. Het raster is 
echter minder streng doorgevoerd, waardoor er meer diversiteit in de assen
structuur en de vorm van de bouwblokken waarneembaar is. De bouwblokken 
staan minder dicht op elkaar en vormen niet altijd meer een gesloten bouw
blok. De bouwstijlen varieren en vergeleken met de stijlen die in het historisch 
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stadsuitbreidingen gebaseerd op het 
Romeinse grid 



centrum aanwezig zijn, stammen ze uit een latere bouwperiode. De straten 
zijn breder en ruimer opgezet, berekend op grotere verkeersstromen. Er is 
meer green aanwezig, dat voor een aangename afwisseling zorgt tussen de 
hoge bebouwing. 
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De morfologische analyse van de stad door de tijd heen: verandering 

Naast een recente situatie uit 2005 zijn op gelijke wijze een aantal historische 
kaarten van een deel van de binnenstad geanalyseerd. Het vermoeden wordt 
bevestigd dat zich in de loop van de tijd stedelijke patronen vormen, of wan
neer er al sprake is van een patroon, vervormen of verdwijnen. De morfolo
gische analyse van de stadsplattegronden uit verschillende perioden toont 
een sequentie waaruit is af te lijden dat patronen gedurende een langere tijd 
onveranderd zijn gebleven zoals het grid. Andere patronen vervormen; zoals 
in de afbeelding bij a.(1760). te zien is. De as die zich op het forum orienteert 
wordt belangrijker door de vorming van een tweede voorplein b. (1823). 

Op de eerste afbeelding in de reeks is het raster zichtbaar, zoals dat oor
spronkelijk aanwezig was. De bouwblokken zijn uitgelijnd aan de assen. De 
bouwblokken vormen een front dat tegelijkertijd ook de vorm van de straat be
paalt. Het Romeinse grid was het systeem dat de gehele stad organiseerde. 
In de loop van de tijd vervormt het rechte stratenpatroon enigszins, doordat 
na afbraak de bouwblokken niet precies op dezelfde plek opgebouwd worden 
, of doordat door bijbouwen de rooilijn van de bouwblokken niet wordt aan
gehouden. Er ontstaan naast het orthogonale systeem andere systemen die 
van het rasterpatroon afwijken; zoals de oude stadspoort die ingesloten wordt 
bij c. (1926). Of open plekken die geen binding meer hebben met de verde
ling van het grid (d. 1945), het zijn plekken waar de oorlog zijn sporen nalaat 
waardoor veel bouwblokken zijn weggevaagd. Er zijn ook meerdere patronen 
tegelijkertijd aanwezig. Over het plein voor ii Duomo di San Giovanni Battista 
loopt een route vanuit de stad naar de ring, in de afbeelding bij e. (1945). De 
as werd belangrijker om het centrum te ontsluiten met een verkeersas om de 
stad. De drukke verkeersroute loopt nu over het plein. 

Het gridsysteem heeft heden ten dage een minder grote invloed op de orga
nisatie van de gebouwen, op en rondom de locatie, dan voorheen. Zo is de 
uitbreiding bovenin de afbeelding (f. 1945) minder streng en strikt volgens de 
orthogonale regels van het raster. 

PalaFuksas - Torino 1998 - 2006 

Fuksas: 
" We have designed the new intervention 

exactly where the demolished building stood. 
I have not moved it even 10 cm. The relation 
with the other buildings is vety strong. It is a 
rare building: contemporary but built slap in 
the middle of the historic centre, and it looks 
as if it has always been there, as if it occupied 
a natural place of its own. " 
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Tussen twee stadsdelen 

Het project wil zich onttrekken aan de echo's van stijlen, beelden of alles or
dende systemen. Er wordt geen keuze gemaakt om de gebouwen te binden 
aan het ene 6f het andere systeem. Oak wil het ontwerp niet de bestaande 
situatie met een groat gebaar beheersen . De wijze waarop het is geplaatst en 
uitgewerkt laat de ruimte aan de bestaande gebouwen en stedelijke structu
ren. 

Het historisch centrum grenst aan twee haaks op elkaar staande verkeersas
sen waaraan de stadsuitbreiding en een groat stadspark grenzen. De locatie 
ligt precies in het grensgebied van het historisch centrum, de stadsuitbreidin
gen en het aangrenzende park. Daarmee is het stedenbouwkundig thema 
voor de twee nieuwe gebouwen gegeven. 

•••••• 
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abstracte weergave van de ingreep; waarbij de twee blokken gezien kunnen warden als con
tinuering van het systeem van de bouwblokken. Het is de precies de hoek waar ooit de stad 
ophield en de stadsgrens was van het Romeins legercastrum. De zwarte blokken zijn een sym
bolische weergave van de destijds aanwezige bouwblokken die soms oak nu nag aanwezig zijn 

Plaatsing van de gebouwen 

De ingreep bestaat uit twee monumentale stroken die haaks op elkaar staan 
en zich contextueel opstellen. 

De ingreep bemiddelt. De twee gebouwen bemiddelen tussen de gesloten 
blokverkaveling en een open verkaveling. Door simpele overeenkomsten in 
volume, materiaalgebruik, bouwhoogte en positionering orienteren beide ge-
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bouwen zich op de omgeving. 

de blokken nemen de hoogte over van de ge
bouwen uit de naaste omgeving 

De plaatsing van de stroken volgt de orthogonale vorm van de kavel. De af
meting van de kavel is een repeterende maat die voorkomt als de maat van 
de bouwblokken, waaruit de stad deels is opgebouwd. De stroken nemen de 
lengte van de kavel aan. De lengte en de breedte van de kavel verschillen van 
elkaar. Een strook is daardoor langer dan de andere. 

Het kortere gebouw staat aan de rand van het historisch centrum, grenzend 
aan de ontsluitingsring die om het centrum van Turijn ligt. Het gebouw plaatst 
zich in dezelfde lijn met de andere gebouwen, waardoor het gebouw met de 
andere aanwezige gebouwen een front vormt. Het volume neemt de hoogte 
over van de aangrenzende gebouwen. De gebouwstrook maakt, met het te-

genoverliggende bouwblok, een symmetrische en evenwichtige opbouw van 
de straat. De arcadeboog in het gebouw aan de andere zijde van de straat 
wordt op een abstracte manier door het nieuw geplaatste volume overgeno
men. De plaatsing van het gebouw bevestigt de zelfstandigheid van de visu
ele en functionele stedelijke as. De doorsnede over de as, rechts afgebeeld, 
toont een symmetrische opbouw van de verkeersas. 

In de ervaring van het doorkruisen van de stad ben je gefocust op het je snel 
kunnen verplaatsen van punt A naar punt B. Je bevindt je midden in de hec
tiek van de verkeersdrukte. Het drukke verkeer om je heen is het enige in de 
omgeving dat afleidt. Als weggebruiker ben je op dat moment niet zo bezig 
met de stad en de omliggende omgeving. Je blik is voorruitgericht en tast de 
horizon af, naar het volgende verkeersknooppunt. Het gebouw, grenzend aan 
de verkeersas , begeleidt deze blik. Door het hoge en forse uiterlijk schermt 
het blok het achterliggende gebied af en het ontneemt de weggebruiker een 
zijwaartse blik. 

Het volume zelf werkt op deze plek als een barriere, dat met een nadrukkelijk 
gearticuleerde voor- en achtergevel, betekenis verleent aan deze grensposi
tie tussen de twee stadsdelen . De voor-en achtergevel zijn vormgegeven met 
lange smalle ramen, in tegenstelling tot de zijgevels die gesloten zijn, of een 
andere raamverdeling kennen . In het hoofdstuk over de gevel zal dit warden 
uitgelegd. 

(j 
l _ _. _ __.__ _ _.. 

doorsnede over Corso 
Regina Margherita 



een zicht vanuit Corso Regina Margherita 
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Diener en Diener - Appartementen
complex Amsterdam 

Het complex van Diener en Diener ligt op 
de knik tussen het KNSM-eiland en het 
Java-eiland. Vanaf de verbindingsdam, 
die beide eilanden met het vasteland 
verbindt, ontwikkelen zich in westelijke 
en oostelijke richting twee stedelijke 
interventies, die op twee stedenbouw
kundige motieven zijn gebaseerd. In het 
oostelijke gedeelte, het KNSM-eiland, 
heeft Jo Coenen voor een klassieke 
opzet gekozen, namelijk voor een lange 
centrale boulevard waaraan de geslo
ten wanden van een reeks stedelijke 
bouwblokken liggen. Aan de westzijde 
van het knooppunt, op het Java-eiland, 
heeft Sjoerd Soeters voor de steden
bouwkundige plot op een concept gemikt 
dat uitgaat van opeenvolgende, gesloten 
bebouwingscomplexen, die zich met de 
lange gevels aan de twee waterfronten 
manifesteren. 

Het voorgestelde ontwerp van Diener 
en Diener stelt een oplossing voor, die 
niet kiest voor een van beide rasters. 
Het kiest voor beiden. Enerzijds sluit het 
project aan op de grate woonblokken 
van Kallhoff en Albert, door de plaatsing 
van een vierkant volume dat een vierkant 
hof ontsluit. Anderzijds sluit een ander 
langwerpig volume in vorm en maat aan 
bij de oude havengebouwen aan de an
dere zijde van het water. Samen vormen 
ze een duo dat juist de verschil/en in de 

omgeving aangrijpt om zelf te kunnen 
bestaan. Het duo maakt verschillende 
buitenruimtes mogelijk, die in gebruik 
aansluiting vinden bij het gebied. 
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Het langere gebouw staat in het historisch centrum, grenzend aan de ver
keersas die vanuit het centrum aantakt op de ontsluitingsring enerzijds en 
anderzijds een centraal gelegen park. Het gebouw bevestigt de stedelijke 
verbindingsas en werkt als verbindingselement tussen de as en het achterlig
gende gebied. Het object is, door zijn gelijkheid in vorm en maat aan weers
zijden en zijn formele alzijdigheid, een aankondiging van het wereldje aan de 
andere kant van het gebouw. 

De straat, die vanuit het centrum langs het ontwerp loopt, is smal; en aan bei
de kanten reist de hoge bebouwing op. Je voelt je klein. Deze ervaring wordt 
afgewisseld door 'verrassingen' die zich langs de route onthullen . Het beklem
mende gevoel tussen de hoge blokken wordt afgewisseld met de ervaring van 
het weidse; waar telkens een bijzonder stedelijk element, dat kenmerkend 
voor dat stadsdeel is, zichtbaar wordt. De gebouwen van het ontwerp staan 
las van elkaar waardoor er twee doorzichten naar het achterliggende stads
deel mogelijk zijn . Vanuit de beleving van het doorkruisen van de stad wordt 
er iets getoond van wat zich aan de andere kant van het blok afspeelt. Gezien 
vanuit de straat die vanuit het centrumkant, staat het gebouw in dezelfde lijn: 
de vernauwing wordt weer opgepakt. 

Het langere gebouw is alzijdig vormgegeven, op die manier verleent het bete
kenis aan de meer centrale plek in de stad. In het hoofdstuk over de vormge
ving van de gevel wordt hier dieper op ingegaan. 

zicht vanaf de as op het blok 

zicht vanaf het plein 



zicht vanuit de historische stad 

twee doorzichten vanaf de straat naar de achter
liggende pleinruimte 

45 



46 

A. scheiden 8 . snijden 

D 
stadsdeel 

D 
as 

Scheiden (A) 

Op de afbeeldin ·· 
matiseerd (A g ZJJn de twee st t bel . en B) D ra en wa . ev1ng en ze h . e twee asse araan het on d1ge opbouw. O~bben beiden een .~;erschillen van el~erp. grenst gesche-~n twee lijnen vo~; ~e :s lopen in bei~~e/u~ctie. Kenmer~:~~ .de ruimtelijke 
omenrijen in het mid~ ram, aan beide zij~c t1~gen twee banen's de zelfstan-

en versterken het te~ is een voetgan voor de auto 
neaire karakt . wee s at1ge en Ii . gerszone T 

er. De as is 

Corso Reg· ina Margherita 



ingericht op verplaatsing van punt A naar punt 8 . De as is, als het ware, een 
'traffic channel' . De straat werpt een barriere op tussen het historisch centrum 
en de aangrenzende stadsuitbreiding. De bebouwing die aan de as grenst is 
hoger vergeleken met de achterliggende bebouwing. In de beleving van het 
doorkruisen van de stad over de as wordt het achterliggende stadsdeel afge
schermd door de hoge bebouwing. 

Snijden (B) 

Deze as bevindt zich niet tussen twee stadsdelen 
in, maar 'snijdt' door de twee stadsdelen heen en 
werkt daardoor als een 'scan'. Wanneer men zich 
in een continue lineaire beweging door de stad 
verplaatst dan legt men via deze route een weg 
af d66r twee stadsdelen. In een en dezelfde reis 
worden de verschillen tussen de twee stadsdelen 
zichtbaar. De ervaring laat een stad zien die is 
opgebouwd uit verschillen. Kenmerkend is dat de 
straat smal is en je langs de verschillende plekken 
voert die karakteristiek zijn voor het stadsdeel. 

b2 

b3 

b4 

bt. 
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Sequentie van open plekken (C) 

Wandelend door de stad wisselen verschillende bouwblokken zich af. De 
hoge gesloten bouwblokken, die vaak 6 tot 8 verdiepingen hebben, staan 
dicht op elkaar. Een enkele keer warden de dicht op elkaar staande bouw
blokken afgewisseld met een leegte; in plaats van een hoge gevel is er een 
groenzone, parkeerplaats of een klein plein ingericht, een 'piazza'. Dit zijn 
plekken van rust in de stedelijke hectiek. Ze bieden de mogelijkheid je op een 
andere manier door de stad te beweging dan via de rechte lijnen van het grid. 
Deze aaneenschakeling van plekken zorgt voor een aangename afwisseling 
in vergelijking met het rechtlijnige grid. Het afwisselende van de verschillende 
plekken domineert. De horizon verspringt telkens, waardoor het gevoel van 
verdwalen en desorientatie ontstaat. Elke keer wanneer je een hoek omgaat 
,word je verrast door een ander rustig plekje in de stad. 

fotoimpressies van de plekken met een open karakter 

Het stedelijk weefsel is aan verandering onderhevig, waardoor het traditionele 
bouwblok niet altijd meer aanwezig is. De sequentie stadplattegronden die 
geanalyseerd zijn, toont hoe het beeld van een dichte stad naar een stad met 
veel open plekken transformeert. De stad heeft te maken met het vrij komen 
van aanzienlijke leegten, die uitnodigen om weer actief en levend te worden
gemaakt. 

Vanuit de stad gezien: het 
lange gebouw en de oude 
stadsport zijn de begrenzin
gen van het pleinvlak. 



Orthogonale plaatsing 

De gebouwen vangen de twee, aan de kavel grenzende, verkeersassen op. 
De gebouwen articuleren het stedelijk grid. Anderzijds bevestigt het ontwerp 
de aanwezigheid van een sequentie van open ruimten. De twee haaks opge
stelde gebouwstroken sluiten samen met de bebouwing in de directe omge
ving, een open plek in. De open ruimte bemiddelt tussen de openbare straat 
en het private domein; het huis. 

De gebouwen staan las van elkaar en van de bouwwerken in de directe om
geving hierdoor onstaan buitenruimtes met uiteenlopende karakteristieken, 
die de voorheen afgesloten plek weer actief en levendig maken in de stads
ruimte. De voorheen onaantrekkelijke plek verandert door de ingreep tot een 
aantrekkelijke luwe plek in de stad, afgeschermd van de hectiek aan de an
dere zijde van de gebouwen. Een uitvoerige uitleg van de open ruimte staat 
in het volgende hoofdstuk. 

Verschillende uitzichten over de stad. Weidse uitzichten en uitzichten 
op een meer intiem binnenplein 

wijds - intiem 

Verschillende orientaties ten opzichte van de zon; er onstaan aange
name schaduw plekken in het gebouw en in de buitenruimte. 

schaduw - zon 

De voorheen afgesloten plek is weer begaanbaar, waardoor bestaande 
elementen ervaartJaar warden zoals de stadspoort. De nieuwe situatie 
zet bestaande stedelijke kwaliteiten voort. 

meanderend - rechtlijnig beweging 

De hoge blokken schermen de open plek af van de hectiek van de ver
keersassen, waardoor er een aangename rustige plek ontstaat ten op
zichte van van de continue doorgaande verkeersdrukte 

hectiek - rust 
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3. L'isolato 
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"Architectuur dat niet vanuit haarzelf een thema uitdraagt is net a/s een schil
derij dat niet meer probeert te zijn dan een fotografische reproductie." 

O.M. Lingers 



Het ontwerp bezien vanuit het schaalniveau van de isolato. 

Een isolato is een gesloten bouwblok met een gemeenschappelijke binnen
plaats. Zo nu en dan is er een glimp op te vangen van wat zich binnen de 
bouwblokken afspeelt. Toevallig staat er een toegangspoort open, zodat je 
een stap binnen het bouwblok kunt zetten en een gemeenschappelijk hof ge
waar wordt de: de 'cortile'. Het blok wordt veelal door een voetgangersstrook 
omgeven. De isolato is een karakteristieke, kleinere eenheid binnen het grate 

geheel van het stedelijk grid. 

Vanuit de beleving van de isolato - dat di
rect verbonden is met het wandelen door 
de stad, vertelt het volgende hoofdstuk 
over de relatie tussen de specifieke vorm 
van de gebouwen, de directe aangren
zende ruimte en de autonomie van het 
gebouwduo. 

Beschrijving van de vorm van de ge
bouwmassa: De Tweeling 

De twee gebouwen zijn haaks ten opzichte 
van elkaar opgesteld, waardoor elke lange 
zijde van de gebouwen over een ander 
stadsdeel uitkijkt. Op het eerste gezicht 

zijn de twee gebouwen identiek, en slechts wisselend georienteerd. Maar de 
gebouwen zijn verschillend van afmeting en de gevel ligt telkens terug op een 
andere hoogte. Tevens zijn twee verschillende programma typologieen ge
huisvest in de gebouwen namelijk een woonprogramma en een programma 
met functies van publieke aard. Het constructieprincipe dat in beide gebou
wen is toegepast is eveneens verschillend van aard. In het laatste hoofdstuk 

zal dit warden behandeld. 

De gebouwen zijn eenvoudig gehouden. De volumes komen door middel van 
hun gevels tot uitdrukking. De gebouwen zijn zo uitgewerkt dat de gebruikte 
architectonische elementen zoals bijvoorbeeld de openingen in de gevel, de 
vorm, maatverhoudingen en onderlinge relaties van de gebouwen tot uiting 
brengen. 

Een simpele vervorming, dat de onderlinge samenhang tussen de gebouwen 
versterkt verleent de gebouwen een zekere autonomie. Tegelijkertijd is de 
specifieke vervorming van de gebouwen een reactie op kenmerken uit de 
directe omgeving. Het verankert de gebouwen in de situatie. Juist deze opzet 
is sterk gemaakt en wordt gethematiseerd: de twee monolitische volumes vor
men een gebouwduo: De Tweeling. 

abstracte weergave van de stadsplattegrond van Turijn; de stad is opgebouwd uit kleinere eenh
eden, het gesloten bouwb/ok waarbij, die samen een geheel vormen. 
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Vervorming en de stad: registratie van stedelijke ruimte 

De verankering in de situatie wordt in eerste instantie bewerkstelligd door de 
positie en de hoofdvorm van de gebouwmassa, daarnaast door een vervor
ming van de twee gebouwstroken. 

Een op het eerste gezicht identieke vervorming van de twee stroken is een re
gistratie van de aanwezigheid van verschillende aangrenzende ruimte. Zoals 
de grafiek van een seismograaf een registratie van trillingen vanuit de bodem 
maakt, is het duo een abstracte registratie van factoren uit de omliggende 
ruimte. De gebouwmassa kraagt uit, of de gevel is teruggelegd, waardoor de 
boven of onderliggende gebouwmassa naar voren komt. De toevoeging van 
een programma, waarover in het volgende hoofdstuk wordt gesproken geeft 
betekenis aan de plekken die ontstaan door de vervorming. Door het gebruik 
van de plekken vindt er een bewustwording van de omgevingsfactoren plaats: 
ze plaatsen het bestaande in een ander verband en op die manier warden de 
omgevingsfactoren betekenisvol voor de gebruiker van het blok. 

1) Door de uitkragende massa aan de noordzijde, eigent het gebouw zich een 
deel van de openbare straat toe . Een deel van de straat wordt tot semi-open
bare zone getransformeerd. 

2) Het terras dat anderzijds aanwezig is, maakt de stad betekenisvol voor de 
bewoners van het appartementenblok. Vanaf het terras kijkt men uit over de 
stad. Het terras werkt als een stedelijk podium vanwaar de stad als panorama 
is te zien. 

3) Het gebouw tilt zich op van het maaiveld, waardoor het gebouw uitkraagt. 
Het gebouw eigent zich oak hier een deel van de openbare ruimte toe, waar
door het aangrenzende plein 'waargenomen' wordt en tot voorplein van het 
gebouw transformeert. De entrees zijn aan het plein gelegen . 

4) Het terras aan de ander zijde van het gebouw is een plek voor collectief 
gebruik. Het terras is prive en zondert zich af van de openbare straat. Vanaf 
het terras kijkt men uit over het stadspark van Turijn. De aanwezigheid van het 
terras maakt het park betekenisvol voor de gebruikers van het gebouw. 

Altes museum van Schinkel. 

Naderen, klimmen, opgetild zijn, omdraaien en terug
kijken. een bewustwording van de voorliggende (grate) 
ruimte van het museum door beleving van architectuur. 



aanzicht vanaf de verkeersas 

aanzicht vanaf het p/ein 

De onderlinge samenhang tussen de twee gebouwen; de autonomie van 
het in elkaar passen van twee de gebouwen. 

Om de twee gebouwen als Tweeling enige zeggingskracht te geven is, naast 
een verankering in de situatie, gezocht naar een sterke onderlinge samen
hang. De gebouwen komen in beeld sterk overeen. De onderlinge samen
hang wordt door de ver-vorming van de twee gebouwstroken tot uitdrukking 
gebracht, maar oak door gelijkenis in de toegepaste architectonische elemen
ten zoals bijvoorbeeld de gevelopeningen en materialisering. 

De figuren die in de gevels afleesbaar zijn, zijn met elkaar verbonden doordat 
ze in elkaar lijken te passen. 

De veranderende positie van iemand die zich om de twee gebouwen heen 
beweegt, plaatst de persoon tel kens in een ander perspectief ten opzichte van 
de twee gebouwen. Op deze manier wordt voor de waarnemer de kwaliteit 
van de dialoog tussen de twee gebouwen inzichtelijk. Het "in elkaar passen" 
van de twee vormen wordt namelijk pas zichtbaar wanneer men een wande
ling om het duo maakt. 

Vanuit het plein gezien, lijkt het lange gebouw in omgekeerde toestand te 
passen op het kortere gebouw. De lange strookvorm waaruit een hap wegge
nomen is, heeft de figuur van de letter L die 90 graden rechtsom is gedraaid . 
Haaks daarop is een strookvorm geplaatst waaruit een hap is weggenomen 
aan de bovenzijde, waardoor de letter L na 90 graden linksom gedraaid te zijn 
met de lange zijde op de ondergrond rust. 

Deze situatie is op een vergelijkbare manier aanwezig aan de andere zijde 
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Simon Ungers - Photography mu- van de tekening. 
seum, painting museum, sculpture 
museum 11 Simon ungers: Autonomy and Dialogue 

- Bosman, A.H.J. (ed) 
Het hoofdstuk in het boek waar dit 
project staat afgebeeld heel "Volumes in 
dialoog". 1i We zien drie gebouwen die 
dienst doen als drie verschi/lende mu
sea. le zijn op een afstand van elkaar 
geplaatst en staan in een driehoek die 
wordt vormgegeven door de versteende 
ondergrond waar de gebouwen op staan. 
Naast dat ze een verschillende museum 
functie hebben, is er sprake van een 
vormdialoog tussen de drie volumes. 

Wanneer men een wande/ing om het trio 
zou maken, wordt de dialoog van veran
dering zichtbaar tussen de drie volumes. 
In het boek wordt dit getoond door de 
afbeelding van twee perspectieven die 
het trio vanuit een andere hoek laat zien. 

Een op zijn kant geplaatste trapvormig 
element is tegenover een staand volume 
geplaatst. Vanuit het andere perspectief 
is dezelfde op zijn zijkant geplaatste 
trapvorm compacter en lijkt het te pas
sen te passen in de opening van het 
gebouw afgebeeld aan de andere kant 

van de twee gebouwen. Hier neemt de korte strook de figuur van de letter L 
aan die 90 graden rechtsom gedraaid is, en lijkt te passen op de L figuur die 
90 graden linksom is gedraaid, is die in het gevelbeeld van de lange strook 
zichtbaar is. 

De L-figuren die omgekeerd in elk van de gevels van gebouwen zichtbaar zijn 
maakt het in elkaar passen mogelijk, waardoor de gebouwen met elkaar in 
dialoog zijn . 



Simon Ungers - 'Titel Onbekend" 

Eduardo Chi/Iida - "Deep is the Air -
Stele XII" 

Het referentiebeeld 

De zoektocht naar ruimtelijke en formele referenties levert twee beelden op. 
Een sculptuur van Eduardo Chillida en een sculptuur van Simon Ungers ko
men in aanmerking voor de bewerking van de twee volumes. De gemaakte 
bewerkingen en transformaties staan, als het ware, onder controle door deze 
twee beelden. 

In eerste instantie is het misschien onduidelijk wat de twee afgebeelde refe
rentie beelden voorstellen of betekenen. Wat ze doen is dat ze de gelegen
heid geven een verscheidenheid aan gedachten en emoties te tonen. Een 
sculptuur slaagt erin om in zijn merkwaardige onherleidbare taal, te vertellen 
over thema's die van belang zijn . Ze bieden de kans dieper na te denken en 
associaties op te roepen . 

De beelden verlenen suggesties voor de indeling van de gevel, rangschikking 
van het programma en uitwerking van de constructie. 

"Titel Onbekend" door Simon Ungers 

De aandacht wordt geprikkeld door een vorm die een continue beweging uit
drukt en op een verticaal steunpunt rust. Een kokervorm maakt een energieke 
en ietwat instabiele indruk. Het gevoel ontstaat dat de robuuste uitkragende 
koker zijn balans vindt door op het steunpunt te rusten. Het wekt de indruk de 
aanwezige instabiliteit te onderdrukken. 

De (kokervormige)massa draait zich in een kfimmende en dafende beweging 
telkens om een hoek van 90 graden, waardoor de vorm aan een zijde uit
kraagt en aan de andere zijde naar de ondergrond toe beweegt. 

De massa orienteert zich door de verdraaiing van alle vier de zijden op vier 
manieren op de omliggende ruimte. 
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"Deep is the Air - Stele XII" - door Eduardo Chillida 

Het interessante zit hem in de tegenstelling tussen de massiviteit van de sok
kel en de hap die eruit weggesneden lijkt te zijn . De massa heeft een ruw op
pervlak en maakt een stoere, massieve en evenwichtige indruk. De hap uit de 
massa staat in contrast met deze standvastigheid en straalt door het gladde 
oppervlak een verlichte en luchtige indruk uit. De hap geeft de massa maat , 
waardoor het contrast tussen massa en niet-massa wordt versterkt. 

Doordat massa is weggenomen aan een helft, lijkt de sculptuur zich eenzijdig 
op de omgeving te orienteren namelijk op de voorliggende ruimte. 

De hap is weggenomen bovenin de sculptuur, waardoor de uitsparing de on
dergrond niet raakt en er een afstand is tussen de hap en de ondergrond. De 
verhouding tussen massa en hap 'trekt' de sculptuur naar de bodem. 

De hap uit de massa wekt de suggestie opengewerkt zijn en 'het binnenste' 
van de steen te tonen. 



De gevel 

Het lange gebouw verleent, vanwege zijn formele alzijdigheid betekenis aan 
de meer centraal gelegen plek in de stad. Het laat iets las over het achterlig
gende gebied, doordat de vorm en de maat aan beide zijden gelijk zijn. For
meel wordt dit door ramen tot uitdrukking gebracht, die de indruk wekken tel
kens 'de hoek om te gaan', en je in een beweging meenemen naar de 'andere 
kant' . Net als in het beeld van Simon Ungers gaat het om een doorgaande 
beweging, die telkens de hoek omgaat en weer bij het begin uitkomt, net als 
een meubius ring, dat een oneindige lus is. Het korte gebouw kent een sterke 
voor-en achter orientatie wat formeel oak tot uitdrukking wordt gebracht door 
de positionering van de ramen, die nadrukkelijk in de voor-en achtergevel 
zijn geplaatst. Het gebouw verleent betekenis aan de plek die tussen twee 
stadsdelen in ligt. Het gebouw vormt samen met de andere gebouwen aan de 
as een front en aan de andere zijde opent het gebouw zich naar de stad. Net 
als in het beeld van Chillida orienteert het gebouw zich door twee happen op 
de ruimte aan de voor - en achterkant. Dit wordt oak bij deze gevel formeel 
tot uitdrukking gebracht door lange ramen die in beide gevels van hoogte ver
schillen. De happen uit het volume geven de massa een maat en tonen hoe 
massief het gebouw is. 

Het gevelbee/d van het langegebouw met de publieke functies; de ramen 'gaan de 
hoek om' en zetten een beweging in naar de aangrenzende gevel. Goed zichtbaar 
is de slagschaduw in openingen in de gevel die zo de uitkragende massa zwaarte 
ver/eent. De ramen zijn onderin de band geplaatst, wat de massa naar beneden trekt. 
De zware 'band' lijkt op twee sokkels te rusten. 
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'rand' bij het woongebouw 

ramen staan tussen de kokerprofie
len in in de transparante gevel van 
het woongebouw 

hekje bij het publieke gebouw 

de kokerprofielen liggen achter de 
kozijnen bij het publieke gebouw 

De op het eerste gezicht gelijke gebouwen komen in details verschillend tot 
uitdrukking. Net als een tweeling , die nooit helemaal identiek zijn, zijn er ver
schillen waameembaar in de gevels van de twee gebouwen zelf. 

De twee terassen kennen een verschillende begrenzing. Het woongebouw 
heeft een opstaande bakstenen rand. Functioneel gezien ontstaat er dan een 
niveau dat zich van de private woning distantieert. Kleine trappen onsluiten 
de woning. Het publieke gebouw heeft een collectief terras waarvan de vloer 
naar binnen doorloopt. Er is geen barriere tussen binnen en buiten op de glas
gevel na. De begrenzen is een hekje. Formeel wordt door de toepassing van 
een hekje de contour van het volume verscherpt, waarbij het meer gaat over 
een doorlopende lijn in de gevel, dan het opengewerkt zijn van een massa. 

Het plaatsen van de ramen tussen de kokerprofielen, dat gebeurd bij het 
woongebouw geeft een meer statig effect doordat de verticale belijning ster
ker wordt gemaakt. Het maakt het gebouw statisch en als een volume dat als 
een massieve barriere de plek markeert. Juist het plaatsen van de ramen voor 
de kokerprofielen legt minder de nadruk op de verticale lijn, in het beeld bij dit 
gebouw draait het meer om de 'rondgaande' beweging in het gevelbeeld. 



De gevel van het langere gebouw 

Gezien vanuit het plein is de inham in de massa in de rechter onderhoek 
aanwezig. De inham plaatst zich aan de andere zijde van de massa in de 
rechter bovenhoek. Aan de twee kopse gevels ontstaan door deze bewerking 
eveneens een inham. De inham en de bovenliggende massa gaan daarmee 
samen 'de hoek om'. 

De gevelopeningen nemen de maatverhouding van de massa aan. Met twee 
lange openingen boven elkaar of met een lange opening passen de openin
gen in het gevelvlak. De openingen zijn over twee verdiepingen aangebracht. 
De bakstenen gevel met haar typerende, langgerekte gevelopeningen wordt 
alzijdig toegepast en volgt de massa in de 'neergaande en opgaande bewe
ging'. Het ritme van de ramen zet zich voort van de langsgevel naar de kop
gevel. Het 'rondgaande' wordt tot uitdrukking gebracht. 

De ramen zijn of verdiept of onverdiept in het gevelvlak geplaatst. Het verdiept 
en onverdiept liggen van de ramen keert zich aan weerszijde van de gevel 
om. De ramen die in het gevelvlak liggen wekken de indruk met de massa 
een te warden. De terugligging van de ramen in het vlak maakt een maat in 
de gevel zichtbaar, dat het volume een gevoel van massiviteit verleent en het 
uitkragen van de massa sterker maakt. De zon veroorzaakt bij de verdiepte 
ramen een zware slagschaduw. Het effect van gaten in een massa wordt ge
dramatiseerd. 

De openingen in de gevel warden niet verstoord door toevoegingen zoals bij
voorbeeld zonnewering aan de buitenkant van het gebouw. De zonnewering 
wordt aan de binnenzijde van de gevel aangebracht. 

Aluminium zwarte slanke kozijnen van 6 cm zijn in de gevelopeningen ge
plaatst. Een mooi slank frame benadrukt de contour van de hoge gevelope
ningen. De ramen klappen naar buiten open. Het probleem van het openen 

van de ramen door de achterliggende vloer is daarmee omzeild . Het kozijn 
is in het zicht en is de scheiding tussen de bakstenen buitenmuur en de wit 
afgewerkte binnenmuur. 
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Contrast 

Achter de glasgevel is de hoofddraagstructuur, bestaande uit portalen en ko
lommen, zichtbaar. De kolommen zijn uitgevoerd in speciaal 845 beton. De 
bovenste drie verdieping en rusten op de verzwaarde betonnen kolommen. 

De verspringing die in de gevel tot uitdrukking komt, door enerzijds uit te kra
gen en anderzijds vooruit te liggen, wordt versterkt door het gebruik van een 
glazen en een bakstenen gevel. De geveldelen contrasteren door verschil in 
materiaalgebruik en vormgeving, waardoor beide gevels op zichzelf staan. Ze 
maken zich, als het ware, 'las van elkaar'. Glas dat meer transparant is, waar
door er zichtbaar is water achter de gevel gebeurt, het werkt uitnodigend voor 
de publieke functies in het onderste gedeelte van het blok. De baksteen oogt 

Cairo, Suheimi House, elevation of Mushrabiya - verschillende ritmering van elemen
ten in een zelfde gevel 

massiever en maakt een meer gesloten gevel waarachter de onderdelen van 
de funkties gelegen zijn die zich meer willen onttrekken aan het publieke. De 
draagconstructie van de glasgevel heeft een ander ritme dan de hoofddraag
constructie, waardoor er twee verdelingen zichtbaar zijn. Beide gevelvlakken 
zijn in beeld van elkaar losgekoppeld dat ieders zelfstandigheid vergroot. 

De stijlen en de constructie van de glazen gevel verdichten doordat de ko
kerprofielen niet om de twee ramen wordt toegepast maar om elk raam. De 
indruk wordt gewekt dat naar de buitenzijde, de hoek van het gebouw, het 
bovenliggende volume meer wordt ondersteund. Juist wanneer de massa het 
sterkst uitkraagt. 
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De gevel van het woongebouw 

De in ham is, vanuit het plein gezien, in de linker bovenhoek aanwezig. Aan de 
andere zijde in de rechter onderhoek. De inhammen verschillen van afmeting. 
De bakstenen gevel, is aan de zijde van de verkeersas, in verhouding hoger 
dan de glazen gevel, waardoor de gevel meer gesloten en massaler overkomt. 
De langgerekte ramen versterken het beeld van het gebouw werkend als een 
front. Er is overeenkomst te ontdekken met het beeld van Chillida waar de hap 
in verhouding kleiner is dan de massa van het geheel. De massiviteit van de 
vorm wordt waarneembaar. 

Het grootse van de gevel past in het grootse van het bestaande straatbeeld . 
Aan de andere zijde van het blok is juist de inham in verhouding groter dan 
de bakstenen gevel. De meer opengewerkte gevel orienteert zich op het stad. 
De glasgevel van het woongebouw contrasteert met de bakstenen gevel. Het 
ritme van de stijlen valt samen met het ritme van de daar haaks opstaande 
woningscheidende wanden. Het ritme in de glazen gevel maakt als het ware 
de constructieve structuur leesbaar. De gevel van het gebouw toont als het 
ware 'het binnenste', alsof er een hap uit het volume is weggesneden. Het 
wegsnijden van een hap maakt de massiviteit van het blok zichtbaar. 

Het ritme van de karakteristieke langgerekte ramen wordt niet doorgetrokken 
over de kopse gevels. Juist hierdoor komt de formele voor- en achterzijde van 
het gebouw tot uitdrukking. De gevelopeningen plaatsen zich als een reeks in 
het midden van het vlak dat een meer statisch effect heeft in het gevelbeeld. 
Het volume oogt als een massa dat standvastig met de bodem verbonden is. 

De glazen gevel uitkijkend over de stad bestaat uit naar buiten open te klap
pen lange elementen. De ramen zijn tussen de kokerprofielen opgehangen 
,zodat de verticale lijn in het gevelbeeld versterkt wordt dat het statische van 
het volume meehelpt tot uitdrukking te brengen. 

de gevel van het 
woongebouw waar 
de hoge gevel 
groots oogt. 

de gevel van het 
woongebouw 
waar de 'hap' het 
volume massiviteit 
verleent 
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Palazzo Carignano ontworpen door Guarino Guarini, 1679 

Materialisering 

De keuze van een stevige donkerbruine baksteen verleent het duo een hy
bride indruk. De toepassing van baksteen verwijst, zowel naar de maatver
houdingen binnen de vorm zelf, als naar de grootschalige bouwblokken. 

De baksteen geeft de gevel van het gebouwduo een ruwe textuur. De gevel
bekleding introduceert een textuur waarbij de maatverhoudingen die in de 
vorm besloten liggen niet warden verstoord. Van een afstand gezien geeft 
de baksteen de twee gebouwen de uitstraling van een solide massa met een 
eigen maatsysteem: de autonomie van het duo. Wanneer men de gebouwen 
nadert en dichtbij staat, wordt er meer detail zichtbaar in de gevel. 
Tegelijkertijd verwijst de materialisatie naar het materiaal dat is toegepast 
voor de bouwblokken in de directe omgeving. Een mooi voorbeeld is Palazzo 
Carignano, dat in baksteen is uitgevoerd . Sinds lange tijd is baksteen al een 
veelgebruikte bouwsteen in Turijn . 



"o.t. " von eduardo chillida siebdruck 60 x 80 cm 1997 

De stedelijke ruimte en De Tweeling 

Op de afbeelding is een schakering van donkere en lichte vlakken te zien. De 
vlakken hebben een relatie met elkaar. De ruimte tussen de zwarte vlakken is 
net zo belangrijk als de zwarte vlakken zelf. Zonder de witte vlakken zouden 
de zwarte vlakken niet kunnen bestaan. 

Op deze wijze zou je ook naar de morfologische geanalyseerde plattegrond 
van Turijn kunnen kijken. De zwarte vlakken stellen de bebouwing voor; de 
witte vlakken de onbebouwde ruimte. In vergelijking met de afbeelding van 
Chillida, laat het ons zien dat de onbebouwde ruimte er net zoveel tot toe doet 
als de bebouwing. 
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De nieuwe stedelijke ruimte wordt ingesloten door een aantal karakteristie
ke gebouwen: het nieuwe ensemble, een tegenoverliggende gebouwstrook 
en de oude stadspoort en stadsmuur. De maat van de ruimte wordt bepaald 
door de aangrenzende gebouwen en hun hoogte. De nieuwe ruimte heeft een 
semi-openbaar karakter. De ruimte wordt gebruikt door de gebruikers van de 
twee gebouwen en de stadsbewoners. De ruimte is voor de gebruikers van 

Collage over de gebruiker en het percee/ 

de twee gebouwstroken en de stadsbe
woner een 'gemeenschappelijke voorka
mer'. De entrees van de appartementen 
en de voorzienende functies zijn aan het 
plein gelegen, in de luwte van de stad. Via 
de open ruimte komt men de gebouwen 
binnen. Mensen die vanuit de stad komen 
gebruiken de plek als doorgaande route. 
De gebruikers van de gebouwen ontmoe
ten elkaar terwijl ze zich van het ene naar 
het andere gebouw begeven. 

De ondergrond heeft een bewerking ondergaan, die zich kenmerkt door niet 
monumentale gebaren. In tegenstelling tot de twee gebouwstroken die zich 
autonoom opstellen, gedraagt de open stedelijke ruimte zich als een plek die 
zich met de stad verweeft, door met het patroon van de tegels in te spelen op 
maten, lijnen en materialen uit de directe omgeving. Het maaiveld bemiddelt 
in de overgang tussen stad en gebouw. Het gebouwduo krijgt daardoor de 
ruimte om zich autonoom op te stellen. 

De eenvormigheid van het gebouwduo maakt dat de ruimte visueel als een 
geheel wordt ervaren. In gebruik en beleving wordt er onderscheid gemaakt 
in twee typen ruimte. 

De ondergrond van de lokatie loopt flauw af richting het noorden, naar het dal 
van de rivier de Dora. Over de lengte van de gehele kavel bedraagt het hoogte-

verschil 1.20 meter. Het hoogteverschil wordt aangegrepen om een tweedeling 
in het pleinvlak aan te brengen. Twee horizontaal gelegen vlakken ontmoeten 
elkaar in het midden van het plein, waar hun ontmoeting wordt gemarkeerd 
door een val van 1.20 meter. De scheiding tussen de twee vlakken is een 'lijn', 
waaromheen zich de verschillende stedelijke routes (her)organiseren. 

1.Zi>t'll 

13501 
·1 -

Pietra di Luserna 
De toegepaste steensoort voor het plein wordt oak in de directe omgeving 
gebruikt en heeft de naam Pietra di Luserna. 



De ruimte onder de stadspoort (ruimte 1 in de kaart) 

De oplossing die voor de ruimte voorgesteld wordt, is in staat de gelijktij
dig aanwezige systemen de ruimte te laten. Dat is het uitgangspunt voor het 
ontwerp van de ondergrond. Het ontwerp van het plein kiest niet voor het 
ene of het andere systeem. Dat zou immers de dominantie ervan versterken. 
Het pleinontwerp is een reactie op de begrenzingen van gebouwen, waarmee 
de middens van de pleinvlakken warden geconstrueerd. De middens van de 
vlakken doen dienst als afwateringsgoten en zijn nieuwe elementen die war
den ge"lntroduceerd. De systemen die de ruimte krijgen volgen hier. 

Organisatie van het pleinvlak 
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De sequentie van open plekken 
De stedelijke open plekken, die in een ruimtelijke sequentie vanaf Piazza 
Emanuele Filibero tot aan de ontwerplokatie aanwezig zijn vormen, een ste
delijk patroon. De plekken zijn onbebouwd gebleven en vallen op in het dicht
stedelijk weefsel van de binnenstad. Ze kenmerken zich door hun ligging in de 
luwte. De aanwezigheid van groen maakt het tot aangename plekken. leder 
van die ruimte heeft een eigen steer. 

Het plein is vanuit de stad ervaarbaar als plek waar het dwalen door de stad 
voortgezet wordt. De horizon wordt opgevangen door het langwerpige ge
bouw. Men moet de ruimte afzoeken voor een doorgaande route om de weg 
door de stad te vervolgen. 

De 'verspringende' middens 'begeleiden' de wandelaar door dit stukje van de 
stad. De middens zijn ruimtelijk sterk ervaarbaar en accentueren de nieuwe 
route die vanuit de stad over de kavel loopt. De tegels lopen vanuit de stad 
door over de gehele breedte van de lokatie Het continueren van de tegels 
benadrukt het doorgaande. 

Het voorplein 
Zadra men zich vanuit de stad naar het gebouw begeeft, is het plein de plek 
waarover je loopt om het gebouw binnen te betreden. De middens introdu
ceren een symmetrische opdeling van het pleinvlak, waardoor het plein een 
evenwichtig en zelfstandig karakter krijgt. Het verhoogde gedeelte van het 
plein is een ruimte waar het openbare karakter van de stad zich voortzet. De 
entrees van de bank, het restaurant en het kinderdagverblijf, zijn aan deze 
zijde van het plein gesitueerd: in de luwte, onttrokken aan de drukte die aan 
de andere zijde van het gebouw aanwezig is. 

een symmetrische opdeling van het plein voor het gebouw en de middens die de wandelaar 
visueel door de stad begleiden, tegelijkerlijd de route voor auto's die ook de visuele as naar de 
poorl is opgevangen en afgebogen om de poorl 
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De visuele as 

De twee pleinvlakken warden ontsloten door 
twee langgerekte trappen die gespiegeld zijn 
in de lijn die de ruimte in tweeen deelt. De trap 
ontsluit de twee pleindelen met de doorgaande 
straat en begeleidt de visuele as, die zich vanaf 
Corso Regina Magherita op de oude stadspoort 
orienteert. De stadspoort is vanaf ver herken
baar. Het werkt als een icoon en is nadrukke
lijk aanwezig. In de nieuwe situatie behoudt de 
poort deze icoonfunctie. Tegelijkertijd sluit de 
poort met het gebouwduo een nieuwe open 
ruimte in. De poort en de muur zijn weliswaar 
enorme bouwwerken maar kennen een trans
parantie door de openingen die in de massa 
aanwezig zijn . De poort en muur werpen een 
schaduw op het pleinvlak, wanneer de felle mid
dagzon aan de hemel staat. Tegelijkertijd is de 
muur met de poort een begrenzing van de open 
ruimte waarvan de oude muur de daarnaast ge
legen stedelijke route over de lokatie 'begeleidt' . 
Het plein is tot aan de voet van de muur en de 
poort doorgetrokken. 

Het verdiepte plein (ruimte 2 in de kaart) 

De entrees van het appartementengebouw zijn 
gelegen aan het verdiepte gedeelte van het 
plein. Het kinqerdagverblijf dat uitkijkt over het 
plein, heeft, naast een algemene ingang, een 
interne ontsluiting via -1 met het verdiepte plein. 

De cortile Opgegraven Romeins Theater 
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De aard van de verdiepte ruimte heeft verband met de situering van beide 
ontsluitingen. 

De ruimte kent verwantschap met de binnenplaats - de cortile - van een ge
sloten bouwblok, waar de ruimte toebehoort aan de bewoners van het blok. 
De ruimte heeft verwantschap met de nabij gelegen opgravingen, het betreft 
Beiden betreft het een stukje stad dat zich, door een verdiepte ligging ten 
opzichte van het maaiveld, onttrekt aan het publieke van de stad. Door haar 
verdiepte en ingesloten ligging heeft het plein een semi-openbaar karakter. 
De tegels die zijn toegepast zijn vierkant, en duiden daardoor geen richting 
aan, wat het opzichzelfstaande karakter van de ruimte versterkt. De bewoners 
en de kinderen van het kinderdagverblijf maken gebruik van het plein. De be
woners bereiken dagelijkse via de deze ruimte hun appartementen en de kin
deren uit het kinderdagverblijf maken dagelijks gebruik van de ruimte tijdens 
het buiten spelen. Juist deze meervoudige vorm van gebruik, is karakteristiek 
voor de plek. De plek moet niet warden ingepikt door een groep. 

Voor de ontsluiting van de aangrenzende appartementen is gekozen voor 
trappen die los van het gebouw staan en het maaiveld met de toegangsdeur 
verbindt. De autonome vorm het gebouw wordt gewaarborgd. De gevelope
ningen of plein vervormen niet om toegang te verlenen. Het plein stelt zich 
zelfstandig op voor het gebruik van meerdere gebruikersgroepen. Tevens 
ontstaat er een grens tussen de publieke plek en de woningen, wat de meer 
private steer voelbaar maakt. 

De trappen zijn een terugkerend element op het gemeenschappelijke terras 
van het blok. Door de ruimte iets verdiept te leggen wordt er een afstand ge
creeerd tot de woning dat het collectieve gevoel van het terras versterkt en de 
woning door een kleine barriere meer prive maakt. 

In de nieuwe situatie ligt de gewaarwording van het bestaande besloten. Het 
bestaande, met de daaraan te verbonden karakters en kwaliteiten wordt door 
de ingreep in een ander stedelijk verband geplaatst, waardoor het bestaande 

de poort als icoon en de poort als reusachtig bouwwerk 
die je klein laat voe/en 



oak op een andere manier iets kan betekenen. De poort en de muur waren 
tot voor kart slechts een icoonfunctie toebedeeld. Alleen vanachter een hek 
was de poort zichtbaar. En op ansichtkaarten. De poort krijgt een andere be
tekenis in de nieuwe stedelijke configuratie. In de nieuwe situatie is het plein 
doorgetrokken tot aan de muur. Je kunt de muur nu tot op dichtbij naderen, 
aanraken en voelen. De ruwe textuur en de donkere kleur van de baksteen 
warden sterk ervaarbaar en geven het gevoel van iets machtigs. Het helemaal 
tot aan de poort kunnen !open geeft je een gevoel heel klein te warden. De 
muur en poort hebben openingen die, bij het schijnen van de zon, een patroon 
zichtbaar maken op het pleinvlak. 

Wanneer men langs de muur afloopt, ontneemt de hoge muur het zicht op de 
stad. Enkele openingen in de muur vormen een doorkijk naar de stad waar 
zich een groats panorama van de stad toont. De muur verhult en onthult de 
stad. 

Trappen die de woningen ontsluiten vanaf het maaiveld 

Heraanleg Emile Braunplein door het 
a architectenbureau van Paul Rob
brecht, Hilde Daem, Marie-Josee Van 
Hee 

Het afgebeelde project is een gewonnen 
prijsvraag van drie Belgische architecten. 
Het ontwerp bestaat uit een bewandel
bare groenzone, dat verdiept ligt t.o.v. 
het maaiveld van de de stad en is naast 
de kerk gesitueerd. Een rechthoekig 
gebouw is op de hoek gep/aatst, van 
waaruit een restaurant te bereiken is, 
dat onder het gebouw aanwezig is. Het 
gebouw is een schil dat op vier sokkels 
is geplaatst. 

Het park kan op twee manieren gelezen 
kan warden. Juist de introductie van 
een groenzone op die plek, laat zien 
dat de plek op twee manieren gebruikt 
kan warden. Het park met de meande
rende looppaden ligt direct aan de kerk, 
op gelijk niveau met de kerk. Hierdoor 
werkt het als een tuin, behorende bij de 
kerk. Tevens ligt de plek op een knoop
punt van een aantal stedelijk routes. De 
ingreep staat routes toe op de plek. Een 
aantal paden kronkelen door het gebied. 
De meanderende paden door het park 
kunnen gezien warden als een voortzet
ting van het wandelen door de stad. 

De rand is een belangrijk element, omdat 
deze tegelijkertijd 'rand' moet zijn, maar 
ook moet de rand te 'nemen' zijn. Het 
mag geen onoverkomelijke barriere tus-

sen stad en park zijn. De rand is daarom 
als trap ontworpen. 

Het volume is opgetild van het maaiveld, 
waardoor het een vrij zichtveld mogelijk 
maakt, dat te maken heeft met het door
kruisen van de stad. Tegelijkertijd sluit 
het volume het park in, dat de intimiteit, 
die past bij een parkje dat naast een 
kerkgelegen is, versterkt. 
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perspectief vanuit de stad waarbij het gebouw is opengewerkt 
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Er ontstaan momenten in de vorm die door het programma warden benut. 
Het programma schikt zich in de vorm. Tegelijkertijd vindt, in de ruimtelijke 
beleving van de architectuur, een bewustwording plaats van de verschillende 
aangrenzende buitenruimten, die aan beide zijden van het ensemble aanwe
zig zijn. Het verschil tussen de twee werelden, die aan het gebouw grenzen, 
wordt voelbaar gemaakt door een continue uitwisseling tussen binnen en bui
ten en in de beleving van het program ma. Het volgende hoofdstuk vertelt over 
de twee aspecten. 

Wonen in de stad 

De binnenstad van Turijn heeft te kampen met een commercialisering. Het 
straatbeeld wordt sterk bepaald door "dagjesmensen" en toeristen. Winkel
ketens spelen hier op in, en vestigen zich steeds frequenter in het centrum. 

Het wonen in de stad wordt moeilijker 
en minder aangenaam. Er is steeds 
minder woonruimte. De verkeersdrukte 
in de stad wordt in de hand gewerkt 
door deze bezoekers. Naast het feit dat 
woonruimte steeds schaarser word, is 
het voor de bewoners steeds moeilijker 
woonondersteunende functies dicht bij 
huis te vinden. Door de achteruitgang 
van het wooncomfort trekken veel men
sen uit het centrum weg, naar buitenwij
ken of zij verlaten de stad. De introduc

uitbreidende commercie tie van een woonprogramma vergroot 
het woningaanbod en poogt het evenwicht tussen het aanbod van woonruim
te en commerciele ruimte in balans te brengen. Het programma biedt kansen 
voor degene die zich in de stad willen vestigen. De introductie van functies 
als een bank, sportactiviteit, bar/restaurant en een kinderdagverblijf biedt de 
mogelijkheid gebruik te maken van publieke functies dicht bij huis. 

commercia/isering in via Garibaldi 



- bankgebouw - apparlement type C 

- bar I restaurant - apparlement type B 

- kinderdagverblijf - apparlement type A 

- fitness centrum - kleinschalige winkelvoorzieningen 

Het programma en de stad 

Het programma biedt zich zowel aan de bewoners van het ontworpen ap
partementen gebouw aan, als aan omwonenden. Er ontstaat een plek dat 
gebruikt wordt door mensen woonachtig in de directe omgeving en door de 
bewoners van het appartementenblok. 

De appartementen 

traditioneel bouwblok met voor publiek af
gesloten binnenruimte 

het ontwerp met een open en publiek toe
gankelijke voorruimte 

De twee gebouwen huisvesten twee verschillende programmatypes. In het 
korte gebouw zijn appartementen gehuisvest, ontsloten via het pleingedeelte 
dat een meer besloten karakter heeft. De woonfunctie heeft verschillende ty
pen appartementen. Op de begane grond en op de eerste verdieping van het 
gebouw bevinden zich kleinere appartementen, die voor alleenstaanden of 
een stel bedoeld zijn. De appartementen daarboven hebben twee verdiepin
gen en zijn bestemd voor gezinnen met kinderen. Ze hebben tevens toegang 
tot een groot terras. De appartementen op de hoek van het gebouw beslaan 
een verdieping en zijn luxer van aard. Het gebouw brengt verschillende woon
groepen samen in een gebouw en biedt zo een gevarieerd aanbod voor de 
verschillende gebruikersgroepen die zich in de stad willen vestigen. Aan de 
straatzijde van het blok is de plintruimte gereserveerd voor kleinschalige win-
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kels. De winkelfuncties zijn een voortzetting van de kleinschalige nijverheid 
die in de plinten van de andere bouwblokken aan de as aanwezig zijn en 
daarmee een bevestiging van het functioneren van de stedelijke as. 

Het terras van het woongebouw is voor collectief gebruik. Het terras is van
waar de bewoners een panoramisch uitzicht over de stad hebben. Vanachter 
de glazengevel hebben zij een prive plek met dit uitzicht. Zadra zij zich aan de 
andere kant van de gevel bevinden, op het terras buiten, dan zijn zij oak zicht
baar voor de passant, de bewoner wordt plots oak deel van een panorama. 
Het terras verleent door dit gebruik niet alleen betekenis aan de bewoner, 
maar oak aan de passant, die levendigheid op de plek gewaar wordt. 

In het lange gebouw zijn functies ondergebracht, waar de bewoners van het 
appartementenblok gebruik van kunnen maken. Daarnaast staan de functies 
open voor gebruik door omwonenden. Alie publieke functies zijn ontsloten aan 
het pleingedeelte, dat in directe verbinding met de stad en het andere blok 
staat. Door de ontsluiting aan de pleinzijde te situeren verleent dat het plein 
de betekenis van toegangszone tot het blok. De functies warden ieder via 
de parkeergarage ontsloten, of via het plein, waaraan elke functie een eigen 
ingang heeft. Op die manier vindt er in het gebouw een scheiding in gebruik 
plaats. De functies staan op zichzelf. De menging van de bezoekers van de 
functies vindt plaats op het voorliggende plein. 

zicht op het te"as vanuit de stad 

de woning en het terras, een prive p/ek en 
een plek waar je gezien wordt tijdens het 
kijken over de stad. 



Bar en restaurant 

De bar en het restaurant kunnen zowel door de stadsbewoner warden be
zocht, als door de mensen die in het gebouw werken of sporten of de bewo
ners van het naastgelegen ontworpen appartementenblok. Ze zijn in die zin 
van betekenis voor zowel de stadsbewoner als voor de bewoners van de ap
partementen. De functie genereert een levendigheid op de plek en is continu 
toegankelijk. Tijdens of na werktijd voor een kop koffie, in de avonduren voor 
een maaltijd, of na het sporten om een versnapering te nuttigen. De publieke 
ruimtes van het restaurant hebben een open karakter en zijn zichtbaar achter 
de glazen gevel. De visuele relatie met de omgeving richt zich op het plein. De 
glazen gevel creeert een vrij zichtveld. 
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Bank 

De bank is verdeelt in een publiek gedeelte en een gedeelte voor het perso
neel. Het publieke gedeelte zorgt voor levendigheid op de lokatie, doordat 
bezoekers af en aanlopen. Tegelijkertijd is de publieke functie van dien aard, 
dat het de aangrenzende publieke buitenruimte alleen gebruikt als toegang. 

Daarmee laat de publieke functie ook de ruimte aan andere gebruikers van 
het plein. 

Fitness 

Het sportcentrum is bedoeld voor de vestiging van een fitnesscentrum. Het 
fitnesscentrum kan gebruikt worden door zowel de appartementbewoners, als 
de stadsbewoners. De functie is hoger gelegen in het blok, zodat de sporten
de mensen uitkijken uit over de aangrenzende buitenruimte: het plein en het 
park. Er is een afstand aanwezig tussen de sporter en de mensen op straat. 
Vanaf de straat is een glimp op te vangen van een sporter, die zich achter het 
smalle raam al sportende toont aan de passanten. 



Kinderdagverblijf 

Het kinderdagverblijf heeft een ontsluiting via het aangrenzende plein. Ou
ders brengen hun kind via deze ingang. Er is vanuit de binnenruimte direct 
zicht op de aangrenzende buitenruimte; het kinderdagverblijf is op de eerste 
verdieping dichtbij de straat geplaatst. De kinderen die binnen zijn kunnen de 
kinderen buiten zien en andersom. Er ontstaat een dialoog tussen hen die 
binnen zijn en op de kinderen buiten neerkijken. De kinderen buiten zien hun 
klasgenoten op grotere hoogte spelen. 

Parkeren 

Onder de twee gebouwen is een parkeerkelder gesitueerd die de twee bouw
volumes met elkaar verbindt. De gemeenschappelijke toegang is gesitueerd 
aan Via Settembre. Op -1 moet de keuze gemaakt warden om linksaf of 
rechtsaf te slaan. Rechtsaf slaan de bewoners van de appartementen waar 
zij een vaste parkeerplaats hebben. De parkeerplaatsen onder het gebouw 
met de publieke functies zijn voor algemeen gebruik voor bezoekers of per
soneel. 

Het programma dat voor de twee ge
bouwen is ontworpen gaat uit van de 
volgende onderdelen: 

1.Woning 
parkeergarage 
berging 
type A 
type B 
type C 

2. Winkelrujmte 
winke/ 
magazijn 

3.Bank 
parkeergarage 
entree 
ha/ 
balie 
lift 
garderobe 
kopieerruimte 
bespreekruimte 
vergaderruimte 
kluis 
archief 
spoelkeuken 
presentatiezaa/ 
lounge 
receptie 
kantoor 

4. Bar/restaurant 
entreel ha/ 
garde robe 
bar 
leestafel 
spoel(keuken) 
opslagruimte 
personeelsruimte 

5.kinderdagverblijf 
entree 
gemeenschappelijke ruimte 
groepsruimte 
wasruimte 
kleedruimte 
5.6 opslag 
keuken 
kantoor 

6. Sportvoorziening 
entree + administratie 
sauna 
douches + kleedruimte 
opslag 
aerobicruimte 
fitnessruimte 
bar/lounge 

81 



82 

Vorm en gebruik: De Tweeling vanuit de functies bezien 

Het gebouw kenmerkt zich door haar autonome vorm. Het programma is on
dergeschikt aan de formele ingreep. De formele ingreep laat alleen de aanwe
zigheid van zichzelf toe. Dat wil niet zeggen dat het programma een onbelang
rijke rol is toebedeeld. lntegendeel. De formele ingreep dwingt de plattegrond 
en doorsnede in een ingewikkelde opdeling . De schakering van de functies in 
de vorm maakt gebruik van de kwaliteiten die in de vorm besloten liggen. 

De doorsneden en plattegronden tonen de opdeling die de vorm genereert .. 

Het publieke gebouw 

Het construeren van de vorm maakt de uitkraging van de massa tot drie ver
diepingslagen die opgetild zijn van het maaiveld. De vloeren staan het per
soneel van de bank als niet publieke ruimte ten dienste. De terugliggende 
gevel maakt de ruimte onder de uitkraging, die formeel onlosmakelijk met de 
uitkraging verbonden is, tot openbare stedelijke ruimte. Deze ruimte is een 
verlenging van de publieke ruimte, die de bezoekers van het restaurant en de 
bank collectief gebruiken. 

Aan de andere zijde van het gebouw keert de situatie zich om. Het bouwen van 
de vorm maakt de uitsparing die door het terugleggen van de gevel halverwe
ge de hoogte van het volume over een groat deel van de lengte aanwezig is 
tot een buitenruimte. Deze ruimte staat de bezoekers van de sportvoorzienin
gen en het personeel van de bank gemeenschappelijk ten dienste. De sokkel 
van de massa, die formeel onlosmakelijk verbonden is met de teruglegging 
van de gevel halverwege, is een binnenruimte die bezoekers afkomstig uit de 
stad collectief ten dienste staat. 

Zie pagina 77 voor de situering van de functies in het volume 
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bar/restaurant beganegrondvloer 

Het restaurant 

Het restaurant bestaat uit drie verdiepingen en op elke verdieping is er zowel 
een gedeelte voor de bezoeker als voor het personeel. De publieke ruimte 
bestaat uit een koffiebar op de begane grand, en een restaurant op de eerste 
en tweede verdieping. In de koffiebar is een grate leestafel aanwezig. Deze 
verdieping zal door klanten warden bezocht die niet te lang zullen blijven en 
is direct aan het plein gelegen, aan de doorgaande route in de stad. De twee 
verdiepingen er boven zijn bestemd voor de klant die !anger blijft en de ver
diepingen zijn ingericht als restaurant. De keuken van het restaurant bevindt 
zich op de derde verdieping. De drie verdiepingen warden zowel door een 
grate trap als een lift ontsloten. De personeelsruimte bevindt zich op de derde 
verdieping naast de keuken, hier zijn tevens de opslagruimte en kleedruimte 
voor het personeel gesitueerd. 
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kinderdagverblijf beganegrond 

fitnesscentrum vierde verdieping 
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Het kinderdagverblijf 
Het kinderdagverblijf is direct aan het plein gesitueerd, waardoor de school 
niet alleen direct toegankelijk is voor ouders, die hun kind brengen en opha
len, maar oak voor de kinderen zelf, die een buitenspeelplek direct bij school 
hebben. De indeling kenmerkt zich door de groepsruimten die aan de gevel 
zijn geschakeld, en de in het midden van de school aanwezige grotere ruimte 
voor gemeenschappelijk gebruik. De twee verdiepingen staan met elkaar in 
verbinding door middel van een atrium. Er is visueel contact mogelijk tussen 
de kinderen op de eerste verdiepingen en de begane grand. De eerste verdie
ping is gereserveerd voor de kinderen die ouder zijn . Het contact tussen beide 
verdiepingen creeert een verlangen bij de jongere kinderen om oak naar die 
verdieping te willen . Rand het atrium organiseren zich oak de overige functies 
, zoals toiletten, een keukentje en een opslagruimte. 

Sportfaciliteit: een fitnesscentrum. 
Het fitnesscentrum bestaat uit vier verdiepingen. Op de derde verdieping is de 
entree en de kassa. Op deze vloer bevinden zich eveneens de douches en de 
sauna. De drie daar bovenliggende vloeren zijn via een grate trap ontsloten . 
De trap is in een atrium met een hoogte vanvier verdiepingen geplaatst. Het 
atrium maakt visueel contact tussen de sporters mogelijk. De sporters zien 
elkaar sporten . Ze zien elkaar presteren en zwoegen . Een competitiedrang 
is essentieel voor sporters, het resulteert in het vermogen hun inspannings
grens telkens te kunnen verleggen. 



De bank 
De bank heeft een publieke zone op de begane grand en de twee daar boven
liggende verdiepingen. De in totaal drie verdiepingen van het publieke gedeel
te zijn met elkaar verbonden door een atrium. De opengewerkte ruimte werkt 
als bindend element tussen de drie vloeren. Er is een continu visueel contact 
tussen de bezoekers en het personeel. De drie bovenste verdiepingen van 
het in totaal 6 lagen tellende gebouw zijn voor het personeel bestemd. In het 
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midden van de ruimte staan losse units die gebruikt warden als kopieerhok, 
bespreekkamer, garderobe en toilet. De units hebben een ingang aan de zijde 
van het park. Zo is er in de dagelijkse gang een beweging van het bureau, dat 
aan de pleinzijde ligt, naar de andere zijde van het gebouw, dat zich orienteert 
op het park. Er vindt een bewustwording plaats van de specifieke plek die het 
gebouw inneemt in de stad. 

1--

~ 
b 

beganegrond bank 

derde verdieping bank 
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Zicht vanaf het plein op de entree van de bank De entreehal van de bank 



Een typische verdieping met zicht over de werkvloer en het pleiri, direct wanneer 
men uit de lift stapt 

Een doorkijk naar de andere liftkoker. De langwerpige ruimte wordt opgedeeld door 
kubusvormige volumes waarin zich garderobe en toiletten e.d. bevinden. 



Een doorkijk vanaf de werkvloer, die aan de p/einkant gesitueerd is, naar de andere 
zijde van het gebouw, vanwaar men uitkijkt over het park. 



Distributie 
In het gebouw zijn aan de twee uiterste zijden distributiekokers geplaatst. Via 
de kokers vindt het verticale transport plaatst. Op de tussenliggende vloeren 
is ruimte gereserveerd voor de verbindingszones tussen de liften en de trap
pen aan weerszijden van het gebouw. Het distributiesysteem werkt als een 
doorgaande route, doordat de verticale vloervelden en horizontale kokers met 
elkaar gekoppeld zijn . De aanwezige functies zijn zo aan de route geschakeld 
dat de functies onderling en vanuit de stad efficient bereikbaar maakt. 

Orientatie 
Het gebouw orienteert zich met de vier gevels alzijdig op openbare ruimte. De 
vertrekken in het gebouw zijn altijd aan een van de vier gevels gelegen, waar
door de gebruiker van binnenuit altijd een visuele relatie met de omgeving 
kan onderhouden. Wanneer men het gebouw bezoekt wordt een route door 

het gebouw afgelegd die langs de vertrekken en ruimten voert. De factor tijd is 
van belang, in die zin dat de ruimtes na elkaar worden beleefd en dat telkens 
vanuit binnen een andere orientatie op de omgeving mogelijk is. Juist in de 
beleving van de sequentie vindt de bewustwording van de verschillen die in 
de omgeving aanwezig zijn, plaats. 
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Het woongebouw 

Het bouwen van de vorm maakt de uitkraging tot vijf verdiepingslagen, die zijn 
opgetild van het maaiveld en de bewoners als priveruimte ten dienste staan. 
Terwijl de terugliggende plint de ruimte onder de uitkraging tot publieke ruimte 
maakt, waar winkelvoorzieningen zijn gelegen. Er bestaat een verwantschap 
met de typologie van de Turijnse arcadeboog. De ruimte is een hybride ruim
te, die wordt ervaren als deel van het publieke domein (de straat) en als deel 
van het semi-private domein (de winkel). De ruimte doet 
dienst als lange 'entreezone', die de toegangsruimte tot 
of kijkruimte voor de commerciele functies is. 

De omkering die oak in deze vorm aanwezig is, maakt 
de sokkel, die door het maken van de inham ontstaat, 
tot collectief buitenterras ten dienste van de bewoners 
van de appartementen. De hap maakt de sokkel van de 
massa tot woonlaag, die de verblijfsruimte van de bewo
ners direct aan het verdiept liggende en besloten plein 
schakelt. 

Er zijn drie hoofdtypen appartementen te onderscheiden, zie pagina 77 voor 
de situering van de typen in het volume. 

Type A. 
Type A is direct aan het plein gelegen. Een hoge ruimte ontsluit de keuken via 
de woonkamer. De keuken en het slaapgedeelte zijn boven de winkelruimte 
gelegen waardoor zij ten opzichte van de woonkamer verhoogd liggen. Aan 
de straatzijde bevindt zich het slaapgedeelte. Midden in de woning zijn de 
voorzieningen, zoals een bergruimte en de natte eel, gesitueerd. Vanuit de 
keuken kijkt men door de hoge ramen uit over het plein. Wanneer men de trap 
oploopt is er een doorzicht naar de andere zijde van de woning, zodat er een 
uitzicht over de straat is. De woning is geschikt voor werkende mensen die 's 
ochtends vroeg opstaan. Juist tegen de avond wanneer zij weer thuis zijn, valt 
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type a 

type b 

type b 

de middagzon gericht door de hoge ruimte waar de woonkamer en de keuken 
gelegen zijn. Juist op dit moment van de dag wordt ook de levendigheid op het 
plein ervaarbaar. Mensen komen terug van hun werk, en gasten bezoeken de 
bar en het naastgelegen restaurant. 

Type B. 
De woningen zijn, twee aan twee, door een trap en 
lift ontsloten. Zo worden doorzon woningen gereali
seerd. De leefruimten die aan de voor-en achtergevel 
liggen, staan met elkaar in verbinding. Centraal in de 
woning bevindt zich de keuken. Twee grote verblijfs
vertrekken, die als keuken of als woonkamer dienst 
kunnen doen, zijn aan de gevel gelegen en oriente
ren zich op de aan de voor-en achterkant aanwezige 
openbare ruimte. Deze configuratie staat garant voor 
een flexibel gebruik van de woning. Door de eventu
ele plaatsing van een scheidingswand kan men naar 
gelang men behoeft de grote ruimte in tweeen delen. 
De keuze in de orientatie van de keuken en de aan
grenzende verblijfsruimte wordt voor de bewoner open 
gehouden. Of de keuken wordt georienteerd op het noorden waar men uitkijkt 
over de straat met alle drukte. Of op het zuiden, waar men uitkijkt over de 
historische stad. Of men laat de de open ruimte intact, zodat beide 'werelden' 
gelijktijdig voelbaar zijn. 

De slaapvertrekken bevinden zich op de daarboven of onderliggende vloer. 
Alie slaapkamers zijn aan de gevel gelegen, de dienende functies in het mid
den van de plattegrond. Ook hier weer is er een directe relatie tussen binnen 
en buiten aanwezig in de vertrekken waar men !anger verblijft. 

Seide vloeren hebben een wintergarten aan de zijde van het plein. In de win
ter is het aangenaam genieten van het minder rijkelijk aanwezige zonlicht. In 
de zomer werkt de ruimte als buffer, om warmte te weren uit de woning. 
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Type C. 
Dit type is een gelijkvloers appartement met een grate ruimte op het zuiden 
waar de woonkamer en de keuken in zijn gesitueerd. Type C heeft een win
tergarten die langs het blok afkijkt over het gemeenschappelijke terras . Type 
C" heeft een wintergarten die uitkijkt over het terras van het aangrenzende 
blok. De verblijfsvertrekken orienteren zich op het plein. Oak dit appartement 
is meer geschikt voor mensen die werken, zodat zij wanneer ze thuis zijn de 
levendigheid gewaar warden die in de namiddag op het plein ontstaat. 



lmpressie gezien vanuit de keuken. De woonruimte is georienteerd op het aangren
ende plein. 

Woningtype B 

/mpressie gezien vanuit de keuken. De woonruimte is georienteerd op de aangren
zende straat en het stadsdeel. 
Woningtype B 



lmpressie de gemeenschappelijke entree die naar de apparlementen leidt. /mpressie gezien vanuit de keuken. De ruimte is georienteerd op het aangrenzende 
plein. 
Woningtype A 



Distributie en orientatie 

Het verticale distributiesysteem biedt de bewoners toegang tot de woning of 
het collectieve terras dat vanaf de eerste verdieping bereikbaar is. De hal die 
de woningen ontsluit heeft een doorkijk naar de straatzijde. Bij het binnenko
men wordt men de drukte van de straat gewaar. 

Het ontsluitingsprincipe van de appartementenstrook komt overeen met het 
typologische ontsluitingsprincipe van het Turijnse bouwblok. Een koker, waar 
het trappenhuis en de lift in zijn gesitueerd, ontsluit op de verdiepingen de 
woningen aan weerszijde van de distributiekoker. Er is bijvoorbeeld niet ge
kozen voor een galerijtypologie. Oat is een typologie die in noordelijke landen 
veelvuldig wordt toegepast. 

De plattegronden van de woningen hebben een orientatie die is afgestemd 
op de plaat'Sing van het volume in de stad. De trappen en de liften zijn in het 
midden van het volume geplaatst, waardoor aan de gehele gevel vrij is van 
dienende elementen. Daardoor kunnen de verblijfsruimten van alle drie de 
typen zich orienteren op de voor- en achtergevel. In het gebruik, en de daar
mee samenhangende beleving van de appartementen vind de bewustwording 
plaats van de twee verschillende stadsdelen waaraan het gebouw grenst. 

Juist in de opzet van dit gebouw speelt het zijn op een vaste plek - de woning 
- een belangrijke rol. De ervaring van het verschil tussen de twee stadsdelen 
is vanuit een plek in het gebouw. 

ontwerpschetsen ter bepaling van de orientatie van de woningen 

. ~ 
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Constructie 

De constructie is eenvoudig gehouden en neemt een belangrijke plaats in in 
de gebouwen. De constructieprincipes die zijn toegepast maken de specifieke 
uitdrukkingsvorm van de sculptuur mogelijk, zonder dat het beeld van het ge
bouw een weerspiegeling van de constructie is. Het gebouw is in beeld geen 
verhandeling van de afdracht van de constructieve krachten. 

Het publieke gebouw 

De keuze voor de constructie houdt direct verband met de suggesties van de 
beeldende referentie van Simon Ungers. Het lichaam van de sculptuur wekt 
de suggestie op een koker te zijn. De boven-en onderkant van de koker war
den door de zijvlakken gedragen. De koker maakt een verticale en horizontale 
beweging. 

De alzijdige orientatie van het gebouw is mede bepalend voor de keuze van 
het constructieprincipe. De orientatie van de vier gevels op de openbare ruim
te bepaalt de voorkeur voor een 'open constructie'. Vrije vloervelden, ten be
hoeven van een flexibele en open indeling voor het programma, versterken 
deze keuze. 

De draagconstructie is op verschillende manieren uitgevoerd. De dragende 
elementen bestaan uit kolommen en het binnenblad van de gevel die samen 
met balken de portalen vormen; een vierendeelligger constructievloer op de 
derde verdieping en enkele dragende binnenwanden. 

De constructiehoogte van de vloer is 700 mm, inclusief balklaag en dekvloer. 

Stabiliteit 

De stabiliteit van het gebouw wordt gewaarborgd door twee stabiliteitskernen 

die aan de noord-en zuidzijde in het gebouw zijn geplaatst. De kokers bestaan 
elk uit drie wanden die in een u-vorm zijn geplaatst. Op deze manier nemen 
totaal vier wanden de stabiliteit in de lengterichting van het gebouw op en 
twee wanden in de breedterichting. De u-vorm maakt een open kern mogelijk 
met een opening aan een zijde, zodat in de voorliggende glazen gevel het 
trappenhuis, dat zich in de stabiliteitskern bevindt, zichtbaar is in de gevel. 

Portalen 

Het binnenblad van de gevel is dragend en maakt deel uit van de hoofd
draagconstructie. De maat van de gevelopeningen en de daarmee samen
hangende maat tussen de openingen komen niet voort uit een constructieve 
overweging. Het ritme van de portalen, die bestaan uit binnengelegen kolom
men en het binnenblad is afgestemd op het ritme van de gevelopeningen. Het 
binnenblad als constructie-element is herleid tot de vorm en maatverhouding 
van het gebouw. In het gevelbeeld worden de constructieve elementen niet 
gethematiseerd. Tevens ontstaan er mooie binnenruimtes, waarbij de licht
toetreding niet door de constructie wordt belemmerd. 

Binnen blijven de portalen in het zicht. De portalen tonen de constructieve 
geleding van het gebouw. De ritmische opeenvolging van de portalen maakt 
de beweging over de lengte van het gebouw voelbaar. Het oog volgt de op
eenvolgende horizontale lijnen van de constructieve balken. 

Dragende wanden 

De dragende binnenwanden aan de noordzijde van het gebouw delen de 
ruimte in drieen waardoor er afsluitbare ruimtes ontstaan. De ruimtes zijn rond 
een centraal gelegen atrium geschakeld, waardoor ze met elkaar in verbinding 
staan. De ruimtes zijn door hun generieke vorm voor verschillende functies te 
gebruiken, wanneer dat in de toekomst gewenst mocht zijn . 
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Constructievloer 

Op de derde verdieping van het lange gebouw zijn vierendeelliggers toege
past, die de hoogte van de verdieping aannemen. De vierendeelliggers over
spannen de gehele breedte van het gebouw, waardoor een uitkraging van 7.2 
meter mogelijk wordt gemaakt. De vierendeelliggers balanceren op kolommen 
uitgevoerd in 845 beton. De kolommen hebben een afmeting van 500mm X 
750mm. De kolommen zijn in het midden van de vierendeelliggers geplaatst 
waardoor de stabiliteit is gewaarborgd; er is sprake van een constructief even
wicht. De twee daar bovenliggende verdiepingen rusten op deze construc
tieve verdieping. De vierendeelliggers zijn opgebouwd uit 1-profielen die aan
eengeschakelde vierkante open frames vormen. De doorgang tussen de twee 
trappenhuizen is gewaarborgd doordat de open frames doorloopbaar zijn. 

Het appartementengebouw 

Dit gebouw kent een eenduidig constructieprincipe. Er is gebruik gemaakt 
van het tunnelbekistingssysteem, dat regelmatig in de woningbouw wordt toe
gepast. Dit principe wordt toegepast wanneer er sprake is van repeterende 
woonunits. Het systeem is gunstig omdat het de voor-achter orientatie van 
de appartementen mogelijk maakt. Het is eigen aan het tunnelbekistingsys
steem dat de wanden en vloeren in een keer warden gestort, zo ontstaat er 
een 'tunnel', met een open-voor en achterkant. De 'tunnels' stapelen zich op 
tot een gebouw. 

De constructiehoogte van de vloeren is 300 mm, inclusief dekvloer. 

l 
De bovenste twee verdiepingen rusten op een constructievloer bestaande uit 
een vierendeelfiggen die over gehele verdiepingshoogte is uitgevoerd. Dit maakt 
de uitkraging van 7.2 meter mogelijk. 
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Nawoord 

Het project is een gebouw dat iets autonooms uitstraalt, naast een uitdruk
king van persoonlijke smaak is het oak een vorm is dat in dialoog gaat met 
de stad. 

Met een eenvoudig gebaar is gepoogd de plek weer actief en levendig te ma
ken. De gebouwen stralen echter een eenvoud uit die op het eerste gezicht 
weinig laat zien over hoe het gebouw zich met de stad verweeft. 

Het gebouw is voortgekomen uit een kritiek op het grid en de ontwikkeling 
daarvan. Het gebouw wil een toevoeging zijn aan de stad, een toevoeging die 
niet in de herhaling valt, daar bedoel ik mee, dat uit het ontwerp af te lezen 
is hoe de hedendaagse stad en dan in het bijzonder de plek waar het staat, 
werkt. Zander dat bestaande concepten of beelden klakkeloos warden geko
pieerd. 

Een frisse kijk op situatie heeft geleid tot dit ontwerp. Misschien straalt het 
oak wel iets ltaliaans uit, de gevels met die hoge statige ramen, het achterlig
gende idee echter is uniek voor die plek en de stad. 

Juist de eenvoud die het duo uitstraalt slaagt erin de verschillende poten
ties die in de plek besloten liggen voor de gebruiker betekenisvol te maken. 
Daarmee is voor Turijn dit unieke stukje stad weer deel van het dagelijkse 
gebruik. 
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