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Samenvatting 

- De tegensprekende natuur van de moderniteit 

de jaren 80 de Communistische Chinezen 
markteconomie een middel van modernisatie. Ais 

gevolg moeten architecten en 
stedenbouwkundigen kiezen tussen de socia Ie 
en de economische realiteiten. 

van markteconomie leidt tot grote 
vooruitgang in economie en technologie. effect van 

modernisatie is ook achteruitgang. De 
achteruitgang van een groep van bevolking. De 
markteconomie voor de ongewenste 
van klassen.ln een moderner China groeit 
het verschil tussen rijk en arm. De overheid wil deze 
kloof tussen rijk en arm Het ideaal is 
ontwikkelen in harmonie. 
In de film van Ke zijn van de 
modernisering de strategieen en ingrepen van 

zichtbaar. Door grootschalige 
in stadsvernieuwing worden de marginalen in een 
slechtere conditie gedreven. De moderne infrastructuur 

hun omstandigheden verbeteren is onbereikbaar 
en ontoegankelijk voor hen gemaakt. Als gevolg daarvan 
ontstaat Het samenleven tussen verschillende 
marginalen en de middenklasse is belangrijk voor de 
stad. 



- Acupunctuur 

In mijn ontwerp speel ik in op de 
Hierin worden de gevonden ingrepen en 

modernisatie aangepast. Door 
op een locatie te brengen, hoop ik 

ontlede werelden weer bij elkaar te brengen. 
De parkeermachines worden bij wijze van ACUPUNCfUUR 

in het lege gebouw, dat zelf voor 
de marginalen. De strategie van infrastructuur wordt 
uitgewerkt van stedenbouwkundig n tot 
bouwkundig niveau .. De vernieuwing en 
wordt toegankelijk voor de marginalen, om meer 
voor hen te creeren. Met de weg ontstaat er een 
eenheid tussen de twee ruimtes straatmarkt en 
Daarmee wil ik het evenwicht tussen 

."",no, .... herstellen. 

Jingyi Dai 
December 2006 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het ontwerpen van een straatmarkt en parkeermachines. 

parkeermachines te ontwerpen wi! ik de condities 
voor straathandelaren verbeteren. Ik ga uit van de 

van de stad en film. Hierin voigt conditie 
van de marginalen een neerwaarts spiraal, ondanks de 
ruimtelijke ingrepen en strategieen van Ik 
maak een ontwerp Ik grijp in in een speculatieve 

waarin en de parkeermachines 
een locatie gebracht worden. Aan hand van de 

uit de en het ontwerp 
Ie groep is straatha 

gemarginaliseerd in de 
steden. Tegenover hen staat de middenstand , 
meer ruimtes consumeert. 

ren 
Chinese 

steeds 

De straathandelaren f naar parkeerruimte in de 
specu!atieve leegstand zijn producten van de 

.In plaats van te conflicteren ik ze 
in harmonie en evenwicht te brengen. 

Opbouwhoofdstu kken: 
Hoofdstuk 2 is de presentatie van de film en de 
Hoofdstuk 3 is de analyse van film en de 

onderbouw. 
Hoofdstuk 4 is het uitwerken van de 
problematiek, die wordt geformuleerd in 
programma van het ontwerp. Namelijk de producten van 
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modernisering: marginaien , en 
leegstand. 

gevonden in de 
De bestaande strategieen 

zijn in de film en 
van de ingreep en niveau van 
aanleg van infrastructuur die niet 

is voor de marginalen. 
ontwerp worden de van de 

gebruikt en de bestaande en 
worden aangepast: 

De ontwerpvoorstellen 
het vinden en toepassen van het '8' diagram, 
De van parkeermachines, 

van machines in het 
antwoord op de grootschalige nnrc",',", 

van infrastructuur 

Hoofdstuk 5 Het ontwerp van de straatmarkt en 
parkeer Aan de hand van tekeningen en 
renderings beschreven. 
Hoofdstuk en reflectie. Straatmarkt en 
parkeermachines publiek domein. 



HOOFDSTUK2 

DE FILM-

REN XIAOYAO 
UNKNOWN 
PLEASURES 

opgebouwd uit beeldmaterialen van screencapture dvd 
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De Regisseur en zijn films 

,,~.,~~,~ 1970, Een van de bekende 

die vaak ook wei als de 
zesde generatie van de chinese filmers wordt nu 
toe heeft hij al 5 lang films op naam staan, 

XIAO WU (1997); PLATFORM(2000); UNKNOWN PLEASURE 
(2001 );THE WORLD (2004/2005) 



Scene 1: Op een motorfiets rijdt Bin Bin door de straat van DA DONG. 
Hij rijdt en rijdt.. .. 

Scene 2: Bin Bin komt de wachthal (van een bus/treinstation) binnen, 
men lijkt er met niets bezig te zijn . Een doorgedraaide collega van 
zijn moeder zingt "Armani! Armani! ... " Bin Bin kijkt hem even kort aan 
en gaat ergens in een hoek zitten. 
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In en n naar een p pro 
gaan kijken uit verveling en voor een mogelijkheid op een baantje. Het is 
een promotie van wijnmerk MONGOLSEE KONING. De presentator kondigt 
aan: "De bekende danseres Miss Jiao gaat een modern dans voor ons doen -
Ren Xiao Yao ( = Unknown Pleasures) " 

Scene 4: Een lange wandeling door de afgetakelde binnenstraten van 
DA DONG. Miss Jiao probeert haar loon op te halen bij de 
organisatoren van de wijnpromotie. Zij krijgt te horen dat zij een 
ander keer terug moet komen ... 



Scene 5:Terug in het theehuis. Xiao Qiao ( links) is verliefd op Miss 
Jiao. Hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij geen geld en geen 
macht bezit. De manager van Miss Jiao heeft niet aileen geld en 
macht maar zij behoort ook tot zijn bezittingen. 

Scene 6: Bin Bin pikt zijn vriendin op, samen gaan zij een oude tekenfilm van de 
rebelleerde Koning Aap kijken in een particulier "Videohuis". Bin Bin heeft 
gerebelleerd tegen zijn baas in de textielfabriek en is nu werkloos. Zijn vriendin 
vertelt dat zij het druk zal hebben de komende dagen omdat zij haar eindexamens 
moet halen. 

11 



Scene 7: 'Savonds thuis Bin Bin en Xiao Qiao vinden een dollar in de fles 
MONGOLSE KONING WIJN die zij overdag hebben gekocht. Zij vermoeden 

dat briefje heel veel waard is en gaan uit. Terwijl de kapster het haar van 
ng Jun wast, wordt Bin Bin in een geheime kamer binnen geslepen door 

Scene 8: Bin Bin ontbijt thuis en probeert een normaal gesprek te 
voeren met zijn moeder. Hij vertelt niet dat hij nu werkloos is 

vanwege zijn doelloos verzet tegen zijn baas in de fabriek. 



Scene 9: Op de achtergrond zingt de gekke collega van zijn moeder 
weer "Arman i ... " Aan de achterkant van de wachthal maakt Bin Bin 
ruzie met zijn moeder. Nu weet dat haar zoon geen werk heeft, is de 
moeder van Bin Bin bang dat haar zoon slechte gewoonte krijgt. 

Scene 10: Bin Bin en zijn vriendin gaan weer DVD kijken in het particuliere 
"Video-huis".Zijn vriendin vertelt:"Mijn moeder wil dat ik internationale 
economie gaan studeren in Peking."Bin Bin vraagt" Is Internationale 
handelen niet gewoon konijnenvelien verkopen naar Uzbekistan?" 

13 



Scene 11 :Vroeg op de dag rijden de jongens weer op hun motorfiets. 
Ze zijn op weg naar een promotie van de MONGOLSE KONING WIJN. 
Xiao Qiao hoopt daar Miss Jiao te vinden. Een korte scene van de 
onverharde weg buiten DA DONG. 

Scene 12: Het is Qiao gelukt om even met Miss Jiao even samen te zijn. 
Op de achterbank vertelt Miss Jiao dat zij een harde tante is en 
Zhang Jun kan haar levenstijl niet aan. Miss Jiao neemt het initiatief om 
hem te kussen. Daarna vertelt ze hem dat hij haar niet meer moeten 
lastigvallen. 



Scene 13: Ontmoedig gaan de twee jongens terug naar huis. 

r----- ----- ---------- ---- --- - ------4 

Scene 14:Van het nieuws op de achtergrond krijgt men een bericht 
te horen over een ongewone vliegtuig ongeluk. Twee Chinese Migs 
stortten neer door een botsing met een Amerikaans spionage 
vliegtuig. Bin Bin besluit in dienst te gaan. 
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Scene 15: In de volgende ochtend wordt Xiao Qiao wakker door een 
tweetal enorme explosies. Hij vreest dat het een Amerikaanse aanval 
is. Hij zoekt naar zijn dollar biljet en kan het niet meer vinden. 

Scene 16: Bin Bin gaat naar het ziekenhuis om bloed te prikken voor 
het gezondheidsonderzoek van het leger. Bin Bin en Xiao Qiao 
komen achter dat het geen Amerikaanse aanval was.lemand heeft 
de texielfabriek opgeblast uit onvrede. 



-------------------------------------------------- -----

Scene' 7: Als Xiao Qiao Miss Jiao helpt geld te halen van de bank voor haar 
zieke vader, treft hij daar zijn eigen vader. Bin Bin is diep verontwaardigd 
omdat zijn vader zijn dollargestolen heeft en geprobeerd heeft het biljet in 
te wisselen. De Bank accepteert geen vreemde val uta. 

Scene 18: De vader van Miss Jiao is op de gang van het ziekenhuis 
gezet vanwege achterstalige betalingen. Miss Jiao probeert haar 
vader te troosten. 
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Scene 19: Om Xiao Qiao te danken voor diens hulp in het ziekenhuis 
trakteert Miss Jiao Zhang Jun op lunch. Zij flirten ... Xiao Qiao wil 
indruk maken en doet Pumpking * na, die een eetcafe wil overvallen. 
* Pumpking is een figuur uit de film PULP FICTION. 

Scene 20: Xiao Qiao gaat met Miss Jiao naar een disco. De manager 
van Miss Jiao komt erachter en stuurt wat zware jongens op Zhang 
Jun af.ln de ritmes van de muziek krijgt Zhang Jun klappen. Een 
eindeloze herhaling van vernederingen en pijn. 



Scene 21 :Tussen de biljart tafels (een tijdelijk uitgaangelegenheid buiten de 
discotheel) probeert Bin Bin de vergeldingactie van Xiao Qiao te verijdelen. Het 
loopt uit op een ruzie tussen hen. De spanning is plotseling verdwenen, als men 
krijgt te horen dat de Olympisch Spelen 200B plaats zullen vinden in Peking. De 
twee jongens kijken onnozel riaar het spontane feest om hen heen. 

Scene 22: De blije en spontane voetstappen van Miss Jiao uit eerdere 
scenes zijn verdwenen. Zij en Zhang Jun mogen elkaar niet meer zien 
van haar manager. 
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Scene 23: Bin Bin fietst door de afgetakelde straat van DA DONG met 
zijn vriendin achter op. 
De oude buurt wordt gemoderniseerd. 

Scene 24: In het particuliere Videohuis krijgt Bin Bin horen dat zijn 
vriendin binnenkort gaat vertrekken. Machteloos kijkt Bin Bin zijn 
vriendin aan. Bin Bin zingt nog een keer hun liedje Unknown 
Pleasures samen met haar als een belofte van liefde tussen beiden. 



Scene 25: Bin Bin gaat naar de lokale ambtenaar om de resultaten 
van de medischkeuring voor het leger op te vragen. Hij krijgt te 
horen dat hij is afgekeurd omdat hij Hepatitis heeft. "Kijk uit..." 

Scene 26: In de wachthal gaat Bin Bin geld lenen bij een woekeraar. 
Het enige dat hij nu kan bedenken is illegale DVD's verkopen op de 
straat.lets beters dan dat kan hij niet bedenken. 
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Scene 27: Aileen terug gegaan in de kamer van het 
particuliere videohuis ligt Bin Bin na te den ken over de 
toekomst. 

Scene28: Het gaat verder bij Miss Jiao. Miss Jiao wil niet meer gaan 
optreden en wil uit de bus stappen. Haar manager houdt haar tegen. Zij 
probeert het keer op keer en de manager duwt haar iedere keer terug op 
de stoel. Miss Jiao geeft uiteindelijk het op en gaat zich verkleden voor de 
promotie dans van MONGOLSE KONING WIJN. 



Scene 29: Xiao Qiao pikt Miss Jiao op na haar optreden op het bouwterrein 
van de nieuwe snelweg naar Peking. Miss Jiao doet haar pruik weg. Met een 
sierlijk choreografische beweging stapt Miss Jiao achterop het zadel van de 
motor. Er is maar een kant op, deze onvoldooide snelweg leidt ze aileen 
terug naar DA DONG. 

Scene 30: Miss Jiao brengt wat tijd door met Zhang Jun in een hotel. Zij 
vraagt Xiao Qiao of hij de gedicht van ZHUANG TI kent. De gedichtbundel 
van ZHUANG ZI: FREE-AND-EASY WANDERING ( = Unknown pleasure) . Xiao 
Qiao weet niet wat FREE-AND-EASY WANDERING betekent. Miss Jiao vertelt: 

"It means u can do what ever to do." 
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--------

Scene 31: Xiao Qiao rijdt weg op de motor met een vlinder tatoe op 
zijn borst. 
Op de achtergrond wordt de straat ingericht voor een beter 
verkeerstroom. 

Scene 32: Bin Bin probeert 1500 RMB bij zijn moeder te lenen.Zijn 
moeder vertelt echter dat zij geen geld heeft. Zij heeft al 
maandenlang geen salaris gekregen. Bin Bin vertelt niet dat hij dat 
geld nodig heeft om zijn DVD handel te starten. 



----- ------------------------------------------------

Scene 33: Leveringen van bloemen voer de rouwdienst van de manager 
van Miss Jiao. Hij werd aangereden door een vrachtwagen. Xiao Qlao vindt 
hetjammer dat hij geen wraak meer kan nemen. 
De modern commerciele gebouwen liggen aan de andere kant straat, maar 
daar zijn de hangjongens niet welkom. 
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Scene 35: Bin Bin gaat naar een dubieuze massaseuse van een kapper 
om wat troost te vinden. De vrouw vertelt dat binnenkort haar 
werkplek weg moet. De stad is begonnen met het "schoonmaken" 
en het verbeteren van de imago van de achterbuurten. 

Scene 36: Xiao Qiao rijdt nu op zijn motor, zijn leven is zo doelloos. 
Zelfs een heuvel oprijden wordt een uitdaging voor hem. Wazig kijkt 
hij om zich heen. Een verlaten landschap ... Er is niets te doen ... 



Scene 37: Na de dood van haar manager wacht de opgemaakte Miss Jiao in 
het theehuis op een nieuwe beschermheer. De vader van Xiao Qiao komt 
binnen en legt de dollar neer om indruk te maken. Pas nu ziet men dat het 
slechts een dollar is. Niet onder de indruk draait Miss Jiao zich weer om.l 
dollar = 10 RMB 

Scene 38: Een reportage over een gewapende bankroof is op TV. 

Xiao Qlao kijkt er aandachtig naar. 
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Scene 39: Bin Bin krijgt thuis te horen dat zijn moeder een gouden 
handdruk heeft gekregen van 40000 RMB, (ca 4000 euro, 20 maanden 
salaris) Bin Bin krijgt all dat geld. Het was te laat, hij heeft al geld 
geleend bij de woekeraar. Bin Bin wil op zijn eigen houtje overleven. 

Scene 40: De woekeraar komt langs om te kijken hoe de DVD 
verkoop van Bin Bin gaat. Hij vraagt naar de films van Jia, maar Bin Bin 
heeft aileen illegale DVD's van populair films. "Wie koopt nu 
arthouse films?" 



Scene 41: Aangemoedigd door Xiao Qiao gaan de jongens oefenen 
voor een bankroof. Om de beurt doen zij alsof zij een bom hebben. 
Maar zowel de bom als de persoon zijn niet overtuigend genoeg. 

Scene 42: Een oplettendee bewaker verijdelt de bankroof. 
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Scene 43: Xiao Qiao die buiten op Bin Bin wacht, slaat op vlucht als 

hij de alarm hoort. Snel rijdt hij de net geopende snelweg naar 
Peking op. 

Scene 44: De tv op de achtergrond kondigt de open ing van de nieuwe 
snelweg naar Peking aan. Die zal DA DONG welvaart (modern) brengen. 
De politieagent doet de tv uit en leest Bin Bin de les. Uit verveling wil hij 
dat Bin Bin een lied voor hem gaat zingen. Bin Bin staat op en begint REN 
XIAO YAO (= Unknown Pleasure) te zingen ... EINDE 



Hoofdstuk3 
Theoretische onderbouwing : 

Analyse Film en Stad 
De film: 
REN X/AO YAO/UNKNOWN is een 
onafhankelijke film gemaakt door de Jia Zhang 
Ke. Hij hierin de duistere kant van de 

De markteconomie zorgt voor de 
terugkomst van klassen. De oude Staats bedrijven 
gaan oude socia Ie structuur een 
enorme De hoofdpersonen moeten voor 
zichzelf in een kansarme stad. Ze welnlg 
hoop op een toekomst. Ze proberen hun 
wanhoop te door het eindeloos naar 
vermaak. en genot die onbekend 

rijk dichten. 

groep. Vandaar 

in de film ziet men van 
toetreding tot WTO,de komst van een 

en de vernieuwing van straten. 
overheid het verschil tussen arm en 

Maar de van de modernisatie blijven het 
bereik van hoofdpersonen. Ongewild door 
maatschap.pU • en henzelf worden ze 
gemarglnallseerd. 
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Door de veranderingen in structuur moet een 
groot deel van de bevolking 
verder zien te overleven individue. levens van de 
hoofdpersonen verwikkeld in een neerwaartse 
spiraal. 

Zonder 
informele 
masseuses of 

moeten ze zien 
sector 

Hun noodlot is van 1ge eeuwse en 
die van de YO MIN (marginalen), mensen die het 
standensysteem van Individuen 
die niets hC.'711"t'on 

moeten zijn om te r"''''''I<'\[""n 

van een structuur. 
Hun territoria 
rest ruimtes in 
kansen. 

ruimtes 
en op vooruitgang biedt aan 

rijken. Een scenario het 
harmonise he ontwikkeling nooit 



De stad, Guangzhou 

De structuur van 
structuur. 
In 

ook de 

van een 

was het 
Ie leven 

Tijdens de 
activiteit en 

kunnen 
\lorhy~,orl in een al overvolle stad. Nieuwe 

infrastructuur 
chaos op het maaiveld te 
is er een constante chaos van 

voertuigen. De stad 
De en nieuwe, 

langzame .... 

Auto als status van symbool 

Het bezit van auto's 
verkeersdru Het 

aan 
werken. 

voor een meer dan evenredige 
kan niet aileen worden 

van wonen en 
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De toename van de welvaart zorgt ervoor dat de nieuwe 
middenstand in de stad steeds meer streeft naar het 
bezit van een auto. De auto is niet aileen een 
transportmiddel, maar het is vooral een status symbool 
voor de welvarende middenklasse. 

Het opgetilde wegennet en de gebruiker van de 
personenauto zijn enkele voorbeelden van de 
manifestatie van de onderscheiding van de socia Ie 
klassen die zichtbaar worden in de stadsstructuur. 

Speculatieve leegstand 

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor mijn 
project, kom ik een verlaten gebouw tegen midden in de 
drukke stad Guangzhou. Het is een speculatieve 
leegstand. Het staat niet ver van het netwerk van 
opgetilde autowegen. In een afgelegen hoek van het 
gebouw zijn straatverkopers die wat goederen proberen 
te verhandelen. Ze kijken achterdochtig naar mijn camera 
en staan op om te vertrekken. Straatverkoop is verboden 
en overal achtervolgen de agenten van 'het stadsbeheer' 
de straatverkopers in het streven naar een schone stad. 
Het stadsbestuur heeft ooit geprobeerd de 
straatverkopers hun goederen te laten verhandelen in de 
leegstaande gebouwen. Maar snel staan de 
straatverkopers weer op de straat. 



gebouwen kunnen niet 
straatmarkt. De kosten van een 

voor de straatverkopers. 

leegstaande gebouwen 
en onbekend voor de klanten. 

is een product van het blinde 
vertrouwen in economische vooruitgang in jaren 
90. in stad wordt er Maar 
zou duren voordat zij in gebruik 
vanwege de economische crisis. 

Het gebouw is nooit In 2005 
er na schatting rand 50 van zulk gebouwen en 100 

bouwplaatsen in Guangzhou. 

beheer en straathandel 

verlangen naar het modern zijn is collectief. 
beeld van vooruitgang komen uit 

streken naar de Stad , zijn 
population. Een gedeelte van hen kunnen 
vinden in de Stad. Dus praberen ze rond te 

vl'\n"o ... met het van goederen op straat. het 
80 zie ik ze in 
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De aanwezigheid van straatverkopers op straat geeft een 
beeld vindt het zijn een teken 

van achteruitgang in de en voor een 
slecht imago. Om het modern imago in stand te houden, 
wordt er 'stadsbeheer' op beleid uitvoerend 

de straathandelaren van straat moet 
Ze mogen geen Maar de 

is juist dat door het 
er geweld onstaat 

Yo Min / marginalen 
Door sluiten van staatsbedrijven komen er maar 

meer mensen op straat. In recente jaren zijn de 
toegenomen in Zhang Ke 

verfilmt dit van een neerwaartse door een 
van hoofdpersonen. Dit is Bin Bin .In film is hij eerst 

aan het begin van verhaal werkloos 
wordt een hangjongere en een straatverkoper 

van iI DVD's.Uiteindelijk hij in wanhoop 
een bank en wordt opgepakt. 

historicus Wang Xue 
in de hedendaagse 

marginalen Yo Min. 
Hij maakt een alternatief model van 

oudheid. Het van 
samen gebruikt met 

voor de klassenstrijd. 

met 

boerenopstand in 
boerenopstand 
model van de 



Tao filosofie I 

unknown 

Xiao Yao I is een 
In de dichtbundels van 

van 

Tao vormt een 

Tao De 
Tao I betekent ook 

van Zhuang Zi. 

voor "vrij zijn". 
wordt het begrip Ren 

omschreven aan de hand 

tot 
niet 

dingen in de 

oplossing voor de conflicten. 

maken verbindingen tussen 
infrastructuur. Ze 

gebieden en 
landschap. Beide tegelijktijd zijn ze 

karakters van Weg in ontwerp 
van' De Chinese Muur". 

In het moderne China wordt 
verbinding tussen 
andere karakter van een ,",""'Ylalra 

juist het verschil tussen rijk en arm in 
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Infrastructuur 

NATIONALE NIVEAU: 
Een nieuwe muur wordt gevormd door de 
snelwegen 1970 worden ingezet om steden en 
regio's met elkaar te Het is een belangrijk 
onderdeel in Het dichten van 
het verschil tussen rijk en arm 

STADS NIVEAU: 
Opgetilde autowegen staan in direct verbinding met 
regionale netwerk van snelwegen. 
ruimtegebrek, ook 
als in de boven - en 
onderwereld kent. 

WUKJBUURT NIVEAU: 
Speculatieve is niet ver weg van de 

aan de linkerboven kant 
van de kaart, in die achterbuurt zullen 
geen vooruitgang i.toy\no.n in ' the improvement oftown' I 

Ze worden 'modern gebouwen. In 
bestaande 



.... :':::. ..... 

UUi: 

-I. 
, 
- , 
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Kernbegrippen die voortkomen uit 
analyse van de film en de stad 

van modernisatie: 

-Marginalen 

landschappen (wasteland, terrain 

-fnformele economische activiteit en het zoeken naar 
vermoak in die I verfaten I fandschappen 

Bestaande voor het dichten van 

tussen rijk en arm: 

ruimtes 

van bebouwde ruimtes -> 
en saneren van oude buurten 

marginalen. 

verschil 

-Verbinden van minder ontwikkelde gebieden -> 
nationaal en stedenbouwkundig niveau 

Gevolg: op individuele marginaien. 



Hoofdstuk4 
Uitwerking hoofdproblemen: 

Programma en 
ontwerpvoorstel 

IDEAL BEELD vIr GESCHIEDENIS: 
Fragment uit Qingming Shanghetu,' laissez-fair in de Song dynastie, 
straathandels yond plaats langs de wegen, vermenging van 
verkeersstromen en klassen. Hoewel de harmonie fierief is, ziet men de 
marginalen uit de oudheid ( yo min) overleven als straathandel. Zij 
waren zelfs vitaal voor het oude stadsleven. Als intelleetuelen, 
arbeidskraehten, entertainers en nieuwsbronnen. In de gesehiedenis 
wordt het sehilderij vaak als voorbeeld van een welvaart en 
harmonieus stadsbeeld gebruikt. 



NATUURLlJKE BEELDEN IN DE STAD 
Straathandelaars zoeken mensen op straat. De plekken waar men 
passeert en zit te wachten. -> Juist Transit ( Non-places) levert 
voor hen de meeste klant en op. Deze klanten zijn meestal de 
middenklassen. 

Bron: www.ycwb.com ,niewsfoto in Guangzhou. 

Programma: 
Straat handel en auto parkeren. Door beide sociaal
klassen te betrekken in een zelfde project probeer ik een 
scenario te ontwikkelen waarbij de conditie in 
modernisatie voor de marginalen kan verbeteren. Een 
project waarin het socialistische ideaal van harmonie 
tussen rijk en arm wei mogelijk is. Door ruimtes voor hen 
beide te scheppen en ze verbinden met de weg. Dat is 
mijn ideaal beeld van een stad. 



Ontwerpvoorstel: 

4 belangrijke onderdeel in het on twerp: 

- De '8 'boan 

De parkeermachines 

Aansluiting opgetilde autowegen 

-Infrastructuur bestaande gebouwen 

voortgekomen uit de programma's, de voorstel 

aanpassing bestaande strategieen en Voorstel ingreep: 

In de bestaande 5 trategie: grootschalig 
AO,rlOEWaSre <tr.'lt"",,,_> Acupunctuur: 
-Smalle individuele bouwblokken. Meerdere blokken in plaats van 
grate bouwmassa's 
-Prikken in plaats van helemaal verwijderen. 
In de bestaande strategie: infrastructuur op stedenbouwkundig 
niveau 
Annmmmtp strategie -> Infrastructuur goat verder naar 
niveaus: 
-Het concept van de weg wordt ver/engd van de weg tot aan 
hetgebouw. 
- Aan 'een' sluiten van verschillende verkeersstromen en ruimtes 

Voorstellngreep 
Bestaande situatie: toegang infrastructuur door her 
politiebureau en andere modeme gebouwen 
Ingreep -> De weg door het be~tnnndp nehouw 
Bestaande situatie: /ppn(j'nn,rl 

Ingreep -> Minimaal: Laisser fair, net als de Oinamina chnnnhptl J 
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Het diagram '8' 

Het ontwerp is hoofdzakelijk bepaald door de vorm van 
de '8 'baan: 

8 baan: de grootte en de verhouding van de cirkels zijn 
bepalend voor de vormen van de baan en het aantal 
mogelijke parkeermachines. 

Als bewegingsdiagram heeft het een aantal belangrijke 
eigenschappen voor het ontwerp: Tangent ->combinatie 
rechte en draaiende beweging en de hoeken van de 
raaklijnen zijn overal hetzelfde. Het diagram is ontdekt 
tijdens de ontwerpproces. 

-> 

Als getal, het is een belangrijk nummer in de Chinese 
cultuur. 



Functioneren van de parkeermachines: 

Parkeermachines: de hoofdvorm van de parkeertoren is 
bepalend voorde vormgeving van het ontwerp. 

Parkeermachines worden al jaren in gebruik genomen in 
de drukke steden. Er zijn verscheidene vormen van 
machines ontwikkeld voor verschillende stedelijk 
ruimtes. Twee hoofdvormen: torens voor klein 
grondoppervlak en Mega blokken die vaak ondergronds 
zijn. 

p 

. . ....... imhLco.jp 

Eenvoudige toren: 
grote opslag capaciteit 

Paternoster : 
hoog verwerkingsnelheid 
beperkte opslag capaciteit. 

-. 

'L.j 'L.j 'L.j 

~ c:...-.:r 
Bron: hnp:l/www.woehr.de 

Collectief van smalle torens: 
-Kleinschalig, met grote capaciteit. 
-Eenvoudige torens 
en hoge verwerkings snelheid 
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Aansluiting opgetilde autowegen: 

Aansluiting parkeermachines met de opgetilde 
autowegen. De beste ingreep is rechtstreeks door het 
politiebureau. Andere routes veroorzaken meer 
ongemakken voor de autobestuurders en het 
politiebureau en anderegebouwen. 

I 

V 



'De wea' Infrastructuur 
gebouwt?n: 

bestaande 

Aansluiting 
gebouw en 
onderwereld. 

beweging van '8'. 
schaal niveaus 

-De knoop-> verweving nieuw infrastructuur 
oude structuur om de twee werelden tot 'een' te 

Stedebouwkundig 

schaalniveau 

Bouwkundig 

schaalniveau 

leuning, en 

straatmarkt 
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Ontwerpproces in kort 

De mogelijke beschikbare ruimtes zijn het 
bestaande gebouw en de directe omgeving. Met de 
voorwaarde dat het bestaan zijn natuurlijke 
karakteristiek behoudt. Basis van een dialectiek is 
dat beide dingen hun eigen natuur behouden, niet 
ten koste van anderen. 

De kritieken op de bestaande strategieen zijn 
geformuleerd en geanalyseerd. Aan de hand van 
deze bevindingen wordt het schetsontwerp 
getoetst. 

Een eerder schetsontwerp is gebaseerd op het 
vermengen van de werelden. Maar een probleem is 
de afwezigheid van begrenzingen en regels voor 
auto's. De straathandelaren kunnen moeilijk een 
plaats vinden voor hun handel in de kleine ruimtes. 

Het tweede groep schets ontwerpen is de 
parkeermachines die de overhand krijgt. De 
karakteristiek van het bestaan is zo gewijzigd dat 
het niet meer hetzelfde is. Het doet niet meer recht 
aan de locatie en de eerder opgelegde voorwaarde 
en de conclusie uit de film. 



Ontwikkeling bewegingsdiagram 
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Ontwikkeling bewegingsdiagram 



onderzoek verhouding straatmarkt en parkmachines 

/ 
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onderzoek het voortzetten van het bewegingsdiagram in markt 



onderzoek verhouding parkeermachines versus markt 

I 
.... 

~ ··i t · . I 
! 
I 
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vormonderzoek parkeermachines in stedelijk context 
,.....-........ 



Bij het latere ontwerp is een samenhang ontstaan. Maar 
er moet wei wat gesloopt worden aan het bestaande 
gebouw, anders is het ontwerp echter niet mogelijk. De 
sloop moet echter minimaal zijn. Door het verminderen 
van aantal torens, wordt de verwerkingssnelheid van de 
machines te laag. De oplossing is eenvoudiger dan de 
voorgaande parkeertoren. Woehr auto systemen heeft 
een standaard toren die kan zorgen voor een grote 
capaciteit t Ii m zodat twee auto's 
geparkeerd \alhrllllll\ 

"--, ..... , ... . 
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Inspiratie is gevonden in de paper van Professor Philips 
Steadman, waarin een oud parkeersysteem 16 auto's 
tegelijkertijd weg kan zetten! 

Een andere mogelijkheid is de paternoster lift, ook een 
standaard systeem Het heeft de grootste 
verwerkingsnelheid. 
Echter deze machine heeft een te groot grand oppervlak 
nodig voor deze situatie. 

Een andere mogelijkheid is twee normale liften in een lift 
schacht, zoals de meer complexe parkeermachine van 
het Amerikaanse bedrijf Robotic System demonstreert. 
CNN beschrijft het proces van de gesynchroniseerde 
beweging van de rabot lifters als 'Walz" 

Een zelfde ervaring die men kan ervaren tussen de toren 
van machines. 

Bij het eindproduct is de vormgeving zo rationeel 
mogelijk gehouden. De eerder uitgeprobeerde exotische 
vormen die niet tot een beter prestatie van de machine 
leiden worden niet toegepast. 



het latere is een ontstaan. Maar 
er moet wei wat gesloopt worden aan het bestaande 
gebouw, anders is het ontwerp echter niet mogelijk. De 
sloop moet echter minimaal zijn. Door verminderen 
van aantal torens, wordt de verwerkingssnelheid van de 
machines te oplossing is eenvoudiger 
voorgaande parkeertoren. Woehr auto system en heeft 
een toren kan zorgen voor een grote 
capaciteit van het lift systeem twee auto's 

::or .. " .. ,,,,.,, worden in plaats van een. 
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Hoofdstuk5 Resultaat : 
Het ontwerp 
Ruimtelijke omschrijving: 

In de verte ziet de automobilist de glimmende toren van 
de parkeermachines. De gevels zijn gemaakt van 
roestvrijstalen netten. Die hebben een veranderlijke 
transparantie, afhankelijk van de waarnemer en de hoek 
van het invallend licht. Ais een bosje bamboes is het 
teken van moderniteit. Het past in het beeld van modern 
Guangzhou. 



De autobezitter rijdt op de opgetilde autoweg, door het 'gat' 
van het politie bureau.Hij rijdt door het netwerk van stalen 
structuur op de '8'baan van de parkeermachines. 
Ais een parkeermachine bezet is kan hij de baan gewoon 
volgen. Bij het aankomen van de kruising met de 
onderliggende autoweg moet hij de andere rijder voorrang 
verlenen. 
Na aankomst op de andere helft van de '8'baan kan hij een 
lege toren proberen te vinden. Door de '8'kan hij eindeloos 
rijden totdat hij een parkeerplaats heeft. 
De machines hebben een theoretische verwerkingssnelheid 
van 900 auto per half uur. Het zal nooit voorkomen dat 
iemand meer dan 2 ronden moeten rijden. AI hoewel ik niet 
uitsluit dat iemand het leuk vindt om op de '8'baan blijven 
rijden voor zijn plezier. 
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Ais de autobezitter zijn auto heeft geparkeerd op de lift, 
kan hij de trap nemen ,en de mechanische toren verlaten 
via de loopbrug, die omgekeerd onder de '8'baan loopt. 

Boven op de loopbrug kan de autobezitter kiezen tussen 
naar de straatmarkt te gaan 0 f de roltrap nemen. 
Een keuze die bij iedere verdieping terugkomt. 

De loopbrug bevindt zich tussen de '8' baan en het dak 
van de straatmarkt. De dak van de straatmarkt is 
toegankelijkgemaakt als de andere verdiepingen van het 
bestaande gebouw. Het is visuel gericht naar de boven 
wereld. De blik naar de onderwerled is even uitgesteld. 



De knoop van roltrap en tussenverdieping vormt de 
tussenruimte van parkeermachines en straatmarkt. De knoop 
is ook ' de weg' die het diagram '8' voigt 

Door de vides ontstaan visuele contacten tussen bezoekers in 
de verschillende ruimtes. 

Ais de autobezitter door de straatmarkt aangetrokken wordt 
kan hij in de markt zijn genot vinden. 

De roltrap kan worden 'geleend worden door de bezoeker 
van de markt. Omdat de markt voor de marginalen is wordt 
het slechts toegankelijk gemaakt met twee bouwsteigers, 
bestaand uit eenvoudige hellingbanen. 



Door de roltrap geven de parkeermachines extra gemak 
en toegang tot de markt. In ruil voor de bouw locatie en 
de mogelijkheid van vermaak tijdens het wachten op 
auto's .In de paper van Professor Philips Steadman 
omschrijft hij dat je in een conventionele parkeergarage 
veel moeten lopen maar dat je toch geen verveling voelt 
omdat je bezig bent. In een parkeergarage met een 
mechanische toren of een parkeerbediende slaat 
verveling toe. De straatmarkt is dan in dit geval een 
toevoeging van kwaliteit aan de wachtende. 

De straatmarkt is toegankelijk op de begane grond door 
trap of hellingsbaan. De helling baan is ontworpen voor 
de rijtuigen van de straatverkopers. Naast de hellingbaan 
is waar de auto's worden opgehaald en gewacht wordt. 



Prestatie parking machines: 
statistiek aangepast door Dr Philip Steadman 
data is afkomstig uit KLOSE (1965) p38, E = Elevator, RCjRA= Ramp garage 

Parking System Capacity Number (nuke ~. Oelivery Int3ka Dalivary 
facilit y (number of (ci!IIrhlour) "". 35 '" 01 211 ~ 01 

01 car floor (cor/ C3P3City capacity 
places) hour) 

Pari<l!!Ide: . RC 475 5,5 480 480 101 101 
Calgary ramped 
C31n3d3 floors 
Farmers RC 550 6 1000 740 182 135 
Tr:iilding Co, straight 
Alckland ramps 

Henry Ford RC 870 5 600 800 6Q 69 
HOSpit31 , spin: 
Detroit levels 

Downtown RC 1374 11 1200 1500 88 109 
Center. S .. n helical 
Fr.molsoo ramps 

Pershing RC 2150 3 4000 188 
Squ3re , los helic2I1 
Angeles r.Jmps 

Shlllito RC 1469 7 1200 2938 80 200 
03"'98:, V:illrious: 
Cinolnn3t1 ramps 
Sur F@rry RA 423 3 268 205 61 48 
Concourse:. stl"3ight 
Hong Kong r.iilmps: 

Parl<lng RA 560 4 120 120 21 21 
Garage:, split 
Maml levels 

Facility E 480 11 210 210 44 44 
No. I, Bowser 
Denver 
Faoility E 718 14 200 180 28 26 
No, I, Bowser 
Chicago 
Facility E 420 8 100 100 24 24 
NO,5, Bowser 
Chio:ilgo 
Temper-mce E 396 8 180 238 46 60 
Sir,," Pigeon 
Toronto Hole: 

A.rtolift e 300 14 120 40 
\Aenna Wertheim 

Uppor E 464 7 600 500 108 108 
Th3mes St , Zid Pari< 
London 

Spud Pari<, e 270 8 67 24,2 
New York Speed 

Pari< 

Street e c.900 25-30 co 1900 co 1900 00200 0.200 
lIendors & modified 
Pilrking wohrpirk 
Machine , Brobotic 
Gu.,gtt"'.ou parking 
China 
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Plattegrond en doorsneden: 
Ruimtes ap Begane grand: 
-Bestaande gebouw:Regulatie verscheidene verkeersstromen van 
Fietsers, Straatverkoper, auto's 
Middelen: Markering op vloer en bestrating 
- Tussenruimte straatmarkt en parkeermachines: Scheppen van 
kansen van interactie tussen de straathandelaren en automobilist 
die wacht op de auto. 
middelen: Positionering van de parkeermachines ten opzicht van 
het bestaande gebouw 
-Parkeermachines: Wachtruimte voor automobilisten 

Ruimtes op verdiepingen 1,2 en dak straatmarkt 
- Bestaande gebouw: straatmarkt 
minimale voorziening: leuningen, goot en voorziening electriciteit. 
-Hellingsbaan en trappen van Steigerwerk :tijdelijk voorziening 
voor het toegang markt. Bepalend voor het behouden van de 
oorspronkelijk karakteristiek Speculatieve leegstand. 
- parkeermachines: sanitaire voorzieningen and lift 
gedeeld in gebruik met straatmarkt. 
- de knoop :verweving van netwerk roltrappen met de structuur 
van het bestaande gebouw.' De weg' op bouwkundigschaal 
- vides:Visuele contact tussen de vloeren en Visuele contact tussen 
straatverkopers en automibilisten. 

Ruimtes tussen dak straatmarkt en '8'baan 
loopbrug parkmachines: voetgangers uitgang parkeer
machines. Aileen toegankelijk voor automobilist. Geen 
verblijfsruimte 

Ruimte op niveau parkeermachines: 
Inrijd parkeermachine , toegang parkeer lift. 
Het '8' baan 
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Beganegrond 
1:500 

niveau 0 

Bestaand gebouw: 
Regulatie verscheldene verkeersstromen van Fietsers, 
Straatverkoper, auto's 

- Markering op vloer en 
bestrating 

- Hellingsbaan en trappen van 
Steigerwerk, tijdelijk 
voorziening voor het toegang 
markt. 

Tussenruimte 
(straatmarkt en 
parkeermachines) 

- Roltrappen: gedeelde 
voorziening 

- vides : visuele contact 

- Leegtes tussen de 
parkeermachines en het 
bestaande gebouw: Seheppen van 

kansen van Interact1e tussen de straathandelaren en 

automobilist die waeht op de auto . 

Parkeermachines: 

- Wachtruimtes voor 
automobilisten 



\ 

• 

\ 
" 

/ 

Verdiepingl-2 
1:500 

Niveau 4.4m tot 13 m 

Bestaand gebouw: 
straatmarkt 
minimale voorziening: 
leuningen, goot en 
voorziening electriciteit. 

-Hellingsbaan en trappen 
van Steigerwerk 
tijdelijk voorziening voor het 
toegang markt. Bepalend 
voor het behouden van de 
oorspronkelijk karakteristiek 
Speculatieve leegstand. 

Tussenruimtes: 
- de knoop :verweving van 
netwerk roltrappen met de 
structuur van het bestaande 
gebouw. ' De weg' op 
bouwkundigschaal 

- vides: Visuele contact 
tussen de vloeren 

Visuele contact tussen 
straatverkopers en 
automibilisten 

Parkeermachines: 
sanitaire voorzieningen and 
lift gedeeld in gebruik met 
straatmarkt. 



Dak straatmarkt, loopburg 
1:500 

niveau 16 m 

Bestaand gebouw: 

-Het dak wordt ingericht als 
straatmarkt 

Tussenruimtes: 

- Het dak bestaand gebouw 

Parkeermachines: 

- Loopbrug. Geen toegang 
voor de derden. 

- Voetgangers uitgang 
parkeermachines. Aileen 
toegankelijk voor 
automobilist. Geen 
verblijfsruimte 



~A 

A~ 

Ingang auto 
parkeermachines 
1:500 

niveau 17m - 22 m 

Parkeermachines: 

- 8 baan: inrit parkeermach 

Tussenweg: 

- Doorgang politie bureau 

Opgetilde autowe~ 

- Aansluiting opgetilde 
autowegen 
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Doorsnede A-A 1: 500 
lloopbrug 
2 robotlift - Safeparker 580/582 
3 roltrap 
4 stalen trap 
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Doorsnede B-B 1: 500 
lloopbrug 
2 roltrap 
3 stalen trap 
4 hellingsbaan voor straatverkopers 
5 trap 



Hoofdstuk 6 Conclusie en 
reflectie 

van 
en is. Het het 

verschil tussen rijk en arm nooit kunnen dichten. Maar 
het is een waarin twee werelden bij elkaar 
komen. 
Het ontwerp kan worden als een 

Maarten Hajer en Arnold Reijndorp 
'op naar nieuw publiek 

pu een ervaring 
van 
In hoofdstuk van hun boek stellen ze: 

In een publiek dominantie door een 
bepaalde groep juist dat de kwaliteit van de 

er uitkomt. 

van ontlede Het opnieuw 
werelden (van 
door 
tussenruimten. 

en handelaars) ontstaat niet 
in het vormgegeven van de 

In mijn ontwerp ervaren 
marktgangers wereld van 
dit door 
ophalen. Ze 
straathandelaren 

straathandelaren en de 
auto. Omgekeerd wordt 

hun auto's 
en komen de 
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De tussenruimten van Maarten Hajer en Arnold Reijdorp zijn 
in dit ontwerp 

-'de weg' en de vide's die de weg veroorzaakt in het 
bestaande gebouw. 

- De ruimte tussen de parkeermachines met het bestaande 
gebouw op de begane grond waar de autobezitter de auto 
komt ophalen. 

De spanningen van frictie en geen frictie zijn 
gewaarborgd in het ontwerp. 

In de verkeersruimte binnen de straatmarkt kan de 
autobezitter kiezen tussen wei of niet lichamelijk contact 
maakt met de straathandelaar. 
Bij het ophalen van de auto kunnen ze kiezen uit buiten 
de parkeermachine wachten of juist binnen de 
parkeermachines blijven. 

De straatmarkt is een ruimte voor marginaliteit, is een 
ruimte dat in een ontwikkelingsland zoals China meer 
dan een socia Ie noodzaak is. Het werkelijk realiseren van 
zo'n ruimte zal zeker anders worden ervaren dan een 
andere publiek gebouw zoals een operahuis of een 
museum. De parkeermachines zorgen dan ook dat de 
straatmarkt makkelijk geaccepteerd wordt door de 
middenstand, die steeds meer invloed kan uitoefen in de 
stad. 



Voor een sociaal ideaal heb ik voor beide sociale 
groepen ontmoetingen geensceneerd. Maar of het 
werkelijk tot een dialectiek of harmonie leidt is 
wetenschappelijk moeilijk aan te tonen. 

Hu Zi betwijfelt de bewering van Zhuang Zi. 
Die beweert in zijn dichtbundel dat hij het plezier van 
de zwemmende vis zal kennen. De legitimatie voor het 
kennen van het plezier van de vis is volgens Zhuang Zi 
dat hij ziet dat de vis in zijn natuurlijke omgeving zwemt. 
Zo zie ik de straathandelaars op straat! 

Daarom kan ik het plezier en de mogelijkheden zien die 
in een samengaan van straatverkopers en verkeer liggen. 

Maar net als Zhuang Zi is het moeilijk aan te tonen 
zander de ervaring te kennen. 
In dit geval moet het ontwerp gebouwd worden. 
In Hu Zi's geval moet hij dan als de vis gaan zwemmen in 
het water. 

Hu Zi moet Zhuang Zi worden die de vis observeert. ........ . 
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