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Tijdens deze introductie wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om duidelijk 

te maken hoe dit afstudeerverslag in elkaar sleek!. Maar Ievens kan ik op deze manier 

Iaten zien hoe ik op persoonlijke wijze tot de afronding van dit project ben gekomen. Dit 

afstudeerverslag heeft niet de kenmerken van een onderzoeksverslag en is dus ook niet 

als zodanig ingedeeld. De indeling is tot stand gekomen aan de hand van een essay, 

aan de hand van de locatie waarin he! antwerp zich bevindt en he! antwerp zelf. Echter 

kan dit alles niet gemaakt zijn zonder fascinatie en ergernis mijnerzijds wat betreft he! 

onderwerp: de parkeergarage. Dit komi dan ook aan de orde no deze introductie in de 

proloog. 

Zoals op de omslag van dit afstudeerverslag te zien is, heeft dit verslag de 

naam 'Transferium Westelijke Tuinsteden' meegekregen. lk denk dot deze titel, hoe 

duidelijk deze ook is, wei om enige uitleg vraagt. Namelijk, dot behalve de plaatsnaam 

en he! gebouwlype genoemd worden, ook verteld moe! worden dot dit parkeergebouw 

zich in een woongebied bevindt dot ontworpen is naar he! slrenge model van de 

modernislische stedenbouw. Een stedenbouw die de auto niet verenigbaar achtte met de 

woningbouw. Beier geformuleerd: he! openbaarvervoer moe! de wil zich met de auto te 

onderscheiden onderdrukken. De ondertitel 'parkeren in de achtertuin' loot echter zien 

dot in dit antwerp een paging is gedaan om de auto te verenigen met he! woongebied. 

Ook maakt de ondertitel kenbaar dot he! transferium zich dicht bij een verkeersader, 

en dicht bij een woongebied bevindt. lk kan alvast prijsgeven dot he! transferium maar 

dertig second en met de auto von de snelweg A 1 0 verwijdert is en de ruimte tussen 

he! antwerp en de aongrenzende woongebouwen maar dertig meter bedraagl. Het 

moge duidelijk zijn dot deze gegevens bij een eventuele presentalie aan buurtbewoners 

aanzienlijke schrikreacties en afkeer kunnen oproepen. 
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De Iota op de omslog is een beeld met een ombigu korokter. Enerzijds loot 

deze Iota een beeld zien von de problemotiek die congestie met zich meebrengt. 

Anderzijds oak loon! deze Iota een beeld von auto's in perlecte hormonie. Gestopeld 

op de meest efficiente monier, resulterend in een korokteristieke eenduidige vorm. De 

vorm von dwors gestopelde auto's in een Ionge rij, golvend in hoagie, zools we deze 

kennen von de plootselijke sloper. Echter kleeft oon deze Iota oak nog een politiek 

verhool. Nomelijk he! verhool dot Iorenzen hun auto dogelijks dumpen in de slroten von 

de Westelijke Tuinsteden en vervolgens te voet, of met de bus, of de tram richting werk 

verlrekken oon de andere kant von deAl 0. Met ols reden dot hier wei de benodigde 

ruimte is en dot he! niets kosi. Echter, ondonks de ruimte zijn de Westelijk Tuinsteden dus 

nooit bedoeld ols porkeerploots. Een octueel probleem dot oongepokt dient te worden 

om de modernistische wijken hun woorde te Iaten behouden. De controdictie von het 

stopelen von auto's en deze onderbrengen in een woonwijk zijn de ingredienten von 

mijn antwerp geweest. Of beter gezegd, dit zijn de ingredienlen geweesl die mij tijdens 

he! ontwerpproces hebben geleid. 

Tijdens mijn ofstudeerfose heb ik onderdeel uitgemookt von he! ofstudeerotelier 

Porkstod2015 dot is opgericht door de ofstudeerrichting Architecture & Urban Cultures 

binnen de copociteilsgroep orchitectuur. Gedurende enkele passages binnen deze 

ofstudeerscriptie worden de gemeenschoppelijke ontwerpbeslissingen die binnen dit 

ofstudeerotelier gemookt zijn oongegeven met de eerstepersoon meervoud. 
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Proloog 

In dit proloog komi het belong noor voren waarom de huidige parkeergoroge 
een ontwikkeling moe! ondergoon, zodat de vele ongelukkige recht-toe-recht-
aan oplossingen die tot nag toe gemoakt zijn, te doen vergeten. Vooral omdat de 
parkeergarage een relotief jong gebouwtype is dot vanwege het utilitaire karakter meer 
als een bouwkundige dan als een orchitectonische opgave wordf beschouwd, zijn er nog 
veel ontdekkingen te doen binnen de wereld van de parkeergorage. 

In het boek 'Een patroontaal' van Christopher Alexander (1977) volt te 
lezen dot de denkwijze in de jaren '70 van de vorige eeuw, over het tonen van de 
parkeergarage aan het dagelijkse Ieven, enders is dan de manier waarop huidige 
ontwerpers er mee aan de slag goon. Alexander heeft de volgende vergelijking met 
de auto's in de stod: Hij goat uit van een biologisch principe woarbij in het menselijk 
lichoom oak afvalproducten voorkomen. Deze ofvolproducten zijn een deel van de 
manier waarop het menselijk lichaam werkf en het is duidelijk dot ze een pleats moeten 
hebben. De maag en de dikke dorm zijn daarom zo gebouwd, dot ze de andere 
organen afschermen van de gifstoHen die met het alva! weggevoerd worden. Hetzelfde 
geldt voor de stad. De parkeerruimte moet zo gebouwd worden dot deze afgeschermd 
en verborgen is. 

Het interessante aan deze passage is dot wanneer je iemands mening over 
deze gedachte vraagt, hij of zij altijd meegaand zal reageren. Natuurlijk, auto's 
stolen giffige stoHen uit. Auto's zijn een ergernis wat geluidsoverlost betreft. Auto's zijn 
een belemmering bij het lopen over straat. Auto's hebben ervoor gezorgd dot grote 
parkeervelden in de stad minder plezierig zijn om over te lopen. Maar niemand wil zijn 
of hoar verkregen vrijheid wat mobiliteit betreff inleveren. Men slaapt in Zaandam, men 

Parafrase uit 'Patroontaal'; blz517 von Christopher Alexander 

Mecanoo, Francine Houben, 'Mobility, a room with a view ' 
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werkl in de Amsterdamse binnenstad, fitnessen daet men het liefste in dot maaie grate 
van aile luxe voorziene gebouw in Hoofddorp, de ouders wonen in Opdam, terwijl de 
schoonouders in Spijkernisse wonen . Zander auto is deze levensstijl niet mogelijk en is 
Ieven in de huidige maatschappij oak niet meer denkbaar. De auto is er uit noodzaak, 
dus zal men oak de minder plezierig aspecten ervan moeten accepteren. Dus oak die 
parkeergoroges. 

lets wat me zeer intereseert, zijn gebouwen die in de loop van de tijd 
ontworpen zijn en iets toevoegen aan de parkeercultuur. Een von de bekendste 
voorbeelden is het antwerp voor de MarinaCity Tower ontworpen door Bernard 
Goldberg in Chicago, Illinois, USA. Hier wordt geageerd tegen het onder de grand 
stoppen von de auto en profileert men de auto als gelijke naast de bewoner van de 
loren. De parkeergarage heeft hetzelfde mooie uitzicht over de stad. En genereert een 
extrusie van de woontoren op gelijke beukmaat. 

Tegelijkertijd wil ik een oanklacht indienen tegen de monier waarop stations 
programmatisch ontworpen zijn. Ze zijn dwingend ontworpen om zo snel mogelijk de 
gebruikers weer weg te sturen. En exposeren niet de mogelijkheden die ploots kunnen 
vinden op knooppunten. De keuze voor de Iengie van het verblijl moe! bij de gebruiker 
liggen en deze moet kunen kiezen tussen zo snel en efficient als mogelijk over te stappen 
of gebruikmaken von een voorziening, die gelieerd is aan het station. Vaak zijn het 
ruimtes woar men zich niet long kon ophouden, maximoal lien minuten om de wachHijd 
tussen twee treinen te overbruggen. Echter moet er wei gewaokt worden voor de 
zuigende werking van een station wonneer men verschillende winkels erin onderbrengt. 
Deze concureren voak de winkeltjes in nobije omgeving dood. 

Behalve dot de auto zo ontzeHend veel keuze vrijheid biedt, is de auto 
bovenal een verlengstuk von de huiskamer geworden. De Jopanse architect Kurokawa 

--- Marina City Tower, Bernard Goldberg, Chicago, Illinois, USA 
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stelt dot de auto eersl gewoon een rijluig was dot de pleats von het poord hod 
ingenomen, moor sinds de mensen steeds meer lijd hierin doorbrengen, is de auto een 
soorl komer mel verstelbore zetels, oirco en een stereo instollotie geworden. Auto's zijn 
oldus Kurokowo, geen lronsporlmiddelen meer moor orchitecluur. Het is een ruimle 
geworden wear mensen in verblijven. Moor 24 uur in een rijden gaol niel, dus deze 
moel ook ergens geporkeerd worden. 

In mijn ofstudeerfose heb ik geprobeerd om de problemen die er heersen 
rand de porkeergoroges, voor zowel gebruikers ols ook omwonenden le minimoliseren 
in mijn antwerp en juisl de porkeergoroge een belongrijke schokeltussen het individu ( 
de automobilist) en het collectief (de directe omgeving mel bewoners) le Iaten zijn. Hier 
mee hoop ik een drooi le kunnen geven oon het antwerp voor een porkeergoroge die 
minder bouwlechnische uilgongspunlen heeft en meer orchiteclurole uilgongspunlen. 

porkeergoroge in New York onno 1962 ---
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trans ·fg_·ri ·um (het - ,-rio) 
grate porkeergelegenheid aon de rand van een stad, vanwoor men zijn reis 

noor het centrum per openbaor vervoer kan vervolgen 

Overstappen of doorrijden 

Tronsferia bieden de automobilist een keuze-alternatief oan voor een deel 

van de outoril. De automobilist moe! don per siluotie een bewusle keuze maken. Het 

overwegen van olternatieven komi bij de automobilist echter pas in beeld als er zich 

concrete problemen voordoen met parkeren of de bereikbaorheid van zijn bestemming. 

Omdot outomobilisten vook gewoontedieren zijn die hun auto niet graag Iaten sloan, 

betekent dit gedragsverondering. Deze gedragsverandering is van groat belong om 

transferio tot een succesvol onderdeel von de routekeuze te maken. 

De keuze van de automobilist 

Een transferium stoat nooit op zichzelf. Het heel! o .o. een relatie met he! 

bestemmingsgebied van de doelgroep en met he! (parkeer)beleid in de betreffende 

stad. Het maokt deel uit von een totaal verkeers- en vervoerssysteem. De overheid wil 

doormee de reiziger keuzes bieden. Zo kon de automobilist bijvoorbeeld samen reizen 

(via corpoolploolsen), of overslappen op openboor vervoer (via P+R terreinen en 

tronsferia) of gewoon doorrijden (en misschien een trojecl von betaald rijden afleggen). 

Per keer kon de automobilist zelf beslissen welk vervoermiddel voor welk deel van de 

route he! meest geschikt is . Dit geheel heel ritketen . He! transferium is een schakel in die 

ritketen . 



Hel lronsferium ols foyer 

's Ochtends vroeg stoppen we met honderdduizenden tegelijk in de auto 

om achier elkaor een rit of te leggen richting de werkplek, waor we tegen negenen de 

sleutel in het contactslot weer lerugdrooien . Het is weer een rit geweest van enkele 

lientallen minuten met z' n allen achterelkaor zoevend over het oslo II. Voorbij schietend 

aan borden die ofslagen, dorpsnamen, bedrijventerreinen en riviernamen ter onze 

informatie vermelden. Zander er erg in te hebben heelt men de polders verruild voor 

het bebouwde landschap. Nergens op de route naor de stad is er een teken geweesl 

dot de entree van de stad ken boar mookte. Waor de treinforens iedere ochtend aon 

het betreden van de stad herinnerd wordt door het binnenrijden in die immense 

ontvongsthal en de grate slationslobby, sleept de automobilist zijn 'verlengde van 

de huiskamer' naar de porkeerplaats vlak voor de werkplek en haalt een kop koffie 

onderweg naor zijn bureau. Nergens beleelt de automobilist deze 'welkom in de stod

ervoring ' . 

Wonneer we spreken over een entree tot een plek of een evenemenl hebben 

we het over het overschrijden van een grens, het betreden von een poort, die vertelt 

doter bij het betreden andere condities gelden don wanneer men 'buiten' blijlt . Deze 

poorl incorporeerl echter verschillende functies. In de eerste ploots kon een poort op 

gevat worden als een lysiek element dot lwee ruimten von elkoor scheidt. Een van de 

bekendste voorbeelden is de voordeur von een huis, die de individuele omgeving afsluit 

van de collectieve omgeving. De poorl als een abstracte representotie von tijd kunnen 

we het besle uiteenzel1en als een overgang tussen nu en oneindig . De poort sluil een 

periode of en dwingt je aileen moor vooruit te goon noor een tijd waar geen zekerheid 

ligt. De meesl symbolische functie van een poorl is wonneer deze het einde van een reis 

oangeelt en daarmee ook het begin van een nieuwe toont. 
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In het verleden liggen de vergelijkingen met de poor! voor het oprapen. Zaals 

men tegenwoordig gecontroleerd wordt op legaliteit door de douaniers van Schiphol, 

zo weren tijdens de middeleeuwen ongewenste gasten door een ophaalbrug buiten 

de vestingmuren gehouden. Grote imposante bouwwerken die respect aldwingen. 

En in zekere zin ook angst in moesten boezemen. Een belangrijk leit was dot deze 

bouwwerken Ievens door deze afschrikwekkende werking een veilige thuishaven 

waren voor de burger van de stad, wanneer er onheil dreigde buiten de poor!. Het 

middeleeuws woord voor burger is dan ook poorter. Deze genoot veiligheid en 

zekerheid van de geldende stadsrechten binnen de muren van de stad. Binnen de 

muren werd iedereen geacht te Ieven volgens de regels van de heerser, met de daarbij 

behorende plichten en rechten. Naast deze poor! als toegang tot een algesloten 

gebied, kan een poor! ook juist als toegangsportaal tot een ongekend grate wereld 

leiden. Deze poortlunctie komen we tegen in de internet zoekmachine google. Deze 

voert zoekopdrachten uit en filter! volgens een formule inlormatie op validiteit van de 

ingevoerde opdracht en geeft via deze weg een toegang tot een poel aan inlormatie. Oil 

is waarschijnlijk de meest gebruikte 'portal' von deze tijd . 

Aan de term poor! zit onlosmakelijk de term controle gekoppeld. Douaniers 

controleren bij toegangspoortjes op de validiteit van paspoorten van personen die naar 

de andere kant van het 'poortje' willen . Waar een zoekmachine als google de poorten 

tot vele soorten aan inlormatie open!, worden de poorten tussen de continenten om 

'veiligheidsredenen' en behoud van 'eigen voordeel' steeds verder en meer angstvallig 

dicht getrokken. Hierbij worden de poorten geholpen door de immer vernieuwende 

techniek. X-ray scanners lichten bagage door, woarnaast iris-scanners en biometrische 

paspoorten steeds nauwkeuriger persoonsgegevens kunnen controleren en zo de 

analoge versie hebben verbannen. 
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comerotoezicht 

Deze controle door technisch vernuft wordt steeds voker met hulp von 

videocomero's uitgevoerd. Een controle die men onopgemerkt en met een voor 100% 

dekkende dichtheid uitvoeren kon. Videobewoking in de vertrekhol von een vliegveld 

om verdocht bewegende personen te observeren, videobewoking buiten het vliegveld in 

de porkeergoroge, videobewoking in de trein no or het vliegveld, videobewoking in . . . .. 

Enfin, het punt is dot de tronsitiezone tussen wear wei en niel gecontroleerd wordt oon 

weerszijden von de poort oonzienlijk opgerekt is. Zo ver zelfs dot de centrale oonwezig 

is op plootsen woor geen poort oonwezig is. Nomelijk in de openbore ruimte. Men wee! 

niet in welke zone men zich eigenlijk begeeft. Vonzelf sprekend is het dot men don goal 

twijfelen over zijn of hoar eigen gedrog. 

Oil is precies woor het volgens mij mis goat bij de huidige stod. Bij het 

ontbreken von een orchitectonische poort voor de automobilist, is het niet of nouwelijks 

mogelijk te detecteren wonneer men onder de liguurlijke hoede volt von de stod die 

men oon het noderen is. De gemeenlegrenzen zools ze op een gemeentekoort sloan 

oongegeven zijn op de grond niet woor te nemen. Zo duidelijk ols vestingmuren zijn 

de stodsgrenzen ollong niel meer. Doordot de auto's de wondelwegen hebben doen 

verdwijnen en doormee de stod richting ploHelond duwen, ontstoot er een immens 

schemergebied tussen beide von elkoor verschillende entileiten. Voorol ook omdot 

bedri jvigheid zich longs uitvolswegen vestigl, is het ochterliggende gebied niet ols 

zodonig herkenboor. De enige grens- of poortfunctie die te lezen volt ligt tussen de 

outosnelweg en de stodswegen. Deze verschillen nomelijk quo opzet slerk von elkoor. 

Omdot de omgeving noost de snelweg is ingesteld op een door de auto bepoolde 

orgonisotie, een omgeving von grote ruimten en snelle beweging. En de wegen en 

wijken in de stod voornomeli jk georgoniseerd zijn noor de voetgonger en de fietser. 

Echter fysiek verondert er niets voor de automobilist, hij drooit de snelweg of op 

oonroden von een verkeersbord en zit op deze monier op de juiste route noor zijn of 
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hoar werklocatie. No oonkomst bij een porkeergorage nobij de werklocotie slept deze 

uit en ervoort voor het eerst weer vaste grand onder de voeten . 

Juist het moment von het ontdoen van het omhulsel dot auto heel en het 

betreden van de stad kon opgevot worden als de architectonische poort tot de stod. 

En kon doormee oangegrepen worden om de stod te etoleren op zijn goede naom en 

goede beleid. Moor hoeveel porkeergoroges kennen wij die ons doen denken aan een 

achterdeur? Hoeveel porkeergoroges kennen we die juist een negatief affiche zijn voor 

een stad, omdot het een ongure, donkere in oiler haost ontworpen stalling is? Juist deze 

overstapplek kon daorom aongegrepen worden om de automobilist die zich naar de 

stod begeeft per auto, het 'de stod heel u een hartelijk welkom' gevoel te geven, net ols 

de treinforens. Dit soort welkom zou het beste vergeleken kunnen worden met de foyer 

in een theater. Het is een plek die u de mogelijkheid biedt om u te ontdoen von uw 

jas en doormee uw tocht ncar het gebouw of te sluiten en zich voor te bereiden op het 

evenement dot komen goat. 

Wanneer we de begrippen 'foyer' en 'parkeergarage' naast elkaar leggen, 

kunnen we in de ruimste zin van het woord opmerken dot ze feitelijk hetzelfde 

betekenen. In theorie zijn beide een ruimte die een reis afsluit en kunnen beide ruimten 

gezien worden als ontvongstportool voor het evenement dot komen goat. Deze 

vergelijking houdt ol snel op wonneer we de proktijkvoorbeelden naast elkoar leggen. 

Er is echter een goed voorbeeld. Bij een antwerp voor een porkeergaroge bij 

een bestaand operagebouw in Zurich heeft het architectenbureau EM2N geprobeerd 

om deze garage direct te linken oan het operagebouw, waorbij de pret om een 

avondje van de opera te genieten reeds start in de catacomben van het gebouw, in de 

porkeergarage. Hier is in de porkeergaroge een soort van koetsenstop ge·introduceerd 
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Opera in Zurich, EM2N 

die ols entree von de Ioyer voor de automobilist lunctioneert. Zo word! de Ioyer de 

porkeergoroge ingetrokken en mede hierdoor de porkeergoroge von nieuw elan 

voorzien . Dit is een goed voorbeeld hoe door middel von belendende voorzieningen he! 

principe, parkeergorage, nieuw Ieven ingeblozen kon worden . 

He! troppenhuis is sinds he! bestoon von de gestopelde parkeergoroge steeds 

meegenomen in he! constructieve schema von he! antwerp. Er is steeds voor gezorgd 

dot de porkeergoroge zijn stobiliteit uil de troppenkernen kon holen. Oil heeft echter een 

groat gevolg gehod op de uitstroling von he! troppenhuis. Door de benodigde stobiliteit, 

is he! troppenhuis in beton uitgevoerd en oogt doordoor niet open. Door deze los te 

koppelen von de garage on sich en de garage stobiel te moken door deze te veronkeren 

oon een onder gebouw, kon men he! troppenhuis zeer tronsporont uilvoeren. Deze 

biedt don een perlecte overgong tussen de olgesloten reis en de reis die men nog moe! 

moken . 

Deze overgong moe! noost een volgens de regels von he! bouwbesluit 

onlworpen rookvrije vluchtroute ook een zone zijn die de porkeergoroge met hoar 

omliggende omgeving verbindt. Nude verticole ontsluiting enders word! onlworpen 

zol deze ook meer goon olsteken bij de garage en hierdoor meer ols een object 

tevoorschijn komen. He! loskoppelen en vervreemden von dit object uit de porkeer 

garage occentueert de hong noor duidelijkheid von de plek woor men zich bevindt 

Door he! open korakter von he! troppenhuis kon men gedurende he! oldolen een 

blik werpen op de reis die men met de auto gemookt heeft en kon men zich met de 

noderende tram in he! zicht, reeds voarbereiden op de reis die komen goal. Wonneer 

we de porkeergarage niet Iauter ols bouwtechnische opgove opvolten, moor deze 

ontleden in zijn bestondsdelen en iedere lunctie los van elkoor onlwerpen bestaot er de 

mogelijkheid dot de porkeergoroge een architectonische onlwerpopgove zal worden en 
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I 

De IJilgongspunten van de Westelijke Tuinsteden . 

De Westelijke tuinsteden in Amsterdam-West zijn noor he! antwerp von 

de Nederlandse stedenbouwkundige Cornelius von Eesteren. Oil is een nooorlogse 

uitbreidingswijk voor vijftigduizend bewoners. He! is een wijk die wol betreft opzet totool 

verschillend is von de Amsterdamse stedenbouw voor die tijd. De stedenbouw was 

een directe reoctie op de besmeurde situotie in de binnenstad, welke steeds minder 

leefboor werd door de in elkoors nobijheid liggende woon- en werklocoties. Een reoctie 

die somenging met de in Europa geldende regels voor stodsvernieuwing. Regels die 

opgesteld woren door leden von het ClAM. Deze regels schreven een strikte scheiding 

tussen wonen, werken, verkeer en recreotie voor. Welke een duidelijke hierorchie binnen 

de immense school moesl brengen en hierdoor he! bebouwde vlok ook in behopbore 

blokken moest opdelen. Noost deze top-down planning is de boHom-up planning von 

eveneens zo belongrijke woorde. Nomelijk de woningen kregen in de eerste ploots 

een aonzienlijk oontol vierkonte meters toebedeeld, die in de binnenstod onmogelijk 

woren . Verder werden de woonkomers op he! zuiden georienteerd. Woonrijen werden 

met voorzijde tegen ochterzijde geordend woortussen niet ofgesloten hoven de 

entree noor de woningen vormden. Op deze monier was he! mogelijk om vonof de 

voordeur via verschillende nouwkeurig bepoolde groenossen in de greene kern von 

de nieuwe stod te komen zonder een drukke stroot overgestoken te hebben. Uiterlijk 

heeft deze stedenbouw geresulteerd in een bruut en groat korokter. Een korokter dot 

gemoterioliseerd is door beton en gros. Beton von de vierverdieping hoge portieketoge 

woningen en gros von de ruim bemeten velden tussen deze flats. Een oongenome 
monier om binnen de poorten von de stod te wonen op een monier die voorheen aileen 

mogelijk was builen de stod . 

.____ Must Architecten, studie sequentie openboor groen Westelijke Tuinsteden 

.____ .____ Beeldbonk Amsterdam, vogelperspektief Westelijke Tuinsteden co J 963 
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Imago 

Gedurende de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw began het hoopvol 

met de hoogbouw van Le Corbusier in Frankrijk. Maar in de jaren zestig werd door de 

economische mogelijkheden de collectieve woningbouw op grote school geproduceerd 

en kreeg ze het stigma von woningbouw voor de ormen opgeplokt. O ndonks de 

bewijzen von het tegendeel be"invloedt deze opvoHing nag steeds het denken over 

collectieve woningbouw. Aileen zijn de flats nu niet meer de woningbouw voor de 

'ormen', maar woningbouw voor de 'ollochtonen 'of de 'buitenlonders ' . 

woorneming von herkomsl von bewoners anna 2006 -.. 
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Tegenwoordig echter hebben de Westelijke Tuinsteden een veel minder 

goed imogo don voorheen. Aongezien de Westelijke Tuinsteden voor meer don vijftig 

procent bestaan uit sociale huurwoningen, Ievert dit een zeer eenzijdig woonmilieu op, 

waarbinnen nauwelijks tot geen doorgroei mogelijkheden aanwezig zijn. Dit heeft weer 

tot direct effect dot bewoners no korte duur weer vertrekken en dus ook geen binding 

aangaan met de gemeenschap binnen de Westelijke Tuinsteden. Door de oanwezigheid 

van zoveel sociole huurwoningen is er ook een eenzijdige bevolkingssamenstelling 

ontstaan. Noast de oorspronkelijke bewoners, reeds senioren, die geen 'wooncorriere' 

hebben kunnen doormaken, is er een klein percentage studenten die zo snel ze de 

kans krijgen in de binnenstad von Amsterdam goon wonen. Moor verreweg de grootste 

groep is samengesteld uit zeer veel culturen. Voor de meesten von hen is deze waning 

het meest ideaal voor de omvang von het gezin en is de huur de enige betaolbore 

in Nederland. Nog een belangrijke factor voor het negatieve imogo is de hoge 

werkeloosheid en criminoliteit. 

Noast de sociole problematiek zorgl de stedenbouwkundige situatie van de 

Westelijke Tuinsteden ook voor een slecht imago. Door de veranderende opvotting in de 

tijd van, hoe te wonen en hoe te recreeren, is er een grotere klool ontstaan tussen de 

huidige eisen von de waning ten opzichte von de geboden ruimte. Zo is er geen ruimte 

meer voor olwosmachine, droger en wosmachine en is een luxe bodkamer ol helemal 

niet denkboar. Ook Ievert de progrommotische indeling van het gebied dot zo groot 

is als de binnenstad van Maastricht problemen op. Men kan er nomelijk niet werken, 

niet recreeren, olleen maar wonen. Deze monolunctionaliteit is te star voor ons huidig 

leelpatroon. Verder is binnen het gebied de orienterende werking van de groenstructuur 

verloren gegoon doordot we aile olstanden legenwoordig met de auto alleggen. 
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Sloop 

In de huidige tijd lijken de naoorlogse wijken vogelvrij te zijn . Op 31 oktober 

2002 meldde NRC Hondelsblod dot de portiekflat in Nederland is verloederd. De 

door de krant oangehaalde deskundigen beweren dol de portiekflot een product is 

dot zijn langsle lijd heeft gehad. Ze zou te klein zijn en le gehorig. Het zou goedkoper 

zijn om ze te slopen dan om ze op le knappen. Mensen van verschillende culturen 

zouden bovendien niel in een flat kunnen samenwonen omdat ze,zoals de krant 

optekent,"elkaars tool niet spreken ". Met dil beeld word! een legitimatie gezochl voor 

de grate sloopoperaties die de corporaties reeds geslart zijn in de wiJken uit de jaren 

vijftig en zestig. 

De oppervlakkige waameming van de naoorlogse wijken als een verzameling 

flats leidt tot een ernstige miskenning van de potenties die deze wijken hebben. 

Terwijl deze wijken aan de buitenkant nauwelijks wijzigingen hebben ondergaon,is 

de binnenkant ervan compleet veranderd. Juist dil gegeven biedt de nodige 

aanknopingspunlen voor strategieen in de naoorlogse wijken. Niel meer flats slopen en 

vervangen door meer gangbare typen,maar verbouwen en daorbij de openbare ruimle 

inrichten naar de wensen van vandaag. 

t --
NRC Hondelsblod 31 oktober 2002 
Geporofroseerd uit ortikel: De schoonheid van nooorlogse wijken, verschenen 

in de Architect 2002 dec, Harm Tilmon 
Portiekflats gefotogrofeerd in de Westelijke Tuinsteden 
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Kansen voor de Westelijke Tuinsteden 

Nu de economische pijlers binnen de 

regia von de rondstod aon he! ver

schuiven zijn richting de Zuid-os en 

Schiphol blijkt de ligging von de Wesl

elijke Tuinsteden binnen het regionole 

nelwerk uilermole gunstig te liggen voo 

verdere ontikkelingen die we kunnen 

typeren ols een doorstorl voor de 'ofge

schreven stod'. 

De Westelijke Tuinsteden die oon de 

rand von Amsterdam zijn gelegen en 

uilgevoerd zijn ols een uitbreidingswijk, 

zijn sinds de oplevering von de West

elijke Tuinsteden nooit meer geupdote 

noor de vroog die voor die bepoolde 

periode oonwezig was. Bewoners von 

de Westelijke Tuinsteden zijn oltijd 

ofhonkelijk geweesl von de fociliteiten 

oon de oostzijde von deAl 0, lerwijl 

binnenstedelingen nooit een reden hod 

den om noor de Westelijke Tuinsteden 

te goon . 



t Ius strotegie gedefinieerd door 

ofstudeerotelier Porkstod20 15 

Stedebouwkundige strategie van ' De Ius' 

Het gebied is momenteel onderhevig oon een !Iinke herstructurering onder 

coordinatie von bureau Porkstod. De toegeposte strotegie richt zich voornomelijk op de 

herstructurering von de oonwezige woningvoorrood von het gebied . Verandersteld wordt 

dot de structuur von het gebied kwolitotief voldoet en blijft doorom onoongetost. 

Wij zijn echter von mening dot juist in deze structuur de sleutel ligt voor de 

herstrudurering von de Westelijke Tuinsteden. 

Oorspronkelijk is de groenstructuur von het gebied ingezet ols orienterend 

element von de Westelijke Tuinsteden. De waning was via een continue opeenvolging 

von verschillende groenvoorzieningen verbonden met de verschillende bestemmingen 

binnen het gebied. Veronderingen in de mobiliteit en octierodius von de stedeling 

hebben er echter voor gezorgd dot de beweging niet longer meer longs deze 

groenvoorzieningen plootsvindt. Hierdoor vervolt de orienterende werking von 

de groenstrucluur en moe! binnen het gebied gezocht worden noor een nieuwe 

orienlerende slructuur. 

De positie von het gebied is Ievens veronderd. Oorspronkelijk zijn de 

Westelijke Tuinsteden gedocht ols uitbreiding von het huidige binnenstedelijke 

gebied von Amsterdam; hoar hoofdinfrostructuur ols verlengde von de radiale 

verbindingswegen die vonuit het centrum lopen. De huidige stedelijke ontwikkeling 

heeft er echter voor gezorgd dot de Westelijke Tuinsteden een centrale positie hebben 

gekregen temidden von andere stedelijke gebieden. Zowel op regionool niveou, 

temidden von gebieden ols Schiphol, het Amsterdoms hovengebied, de Zuidos, 

Amsterdam ZuidOost en de Amslerdomse binnenstad, ols op notionool niveou, door 
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hoar inkodering tussen de snelwegen A 10, A5, A9 en A2, bevinden de Westelijke 

Tuinsteden zich momenteel op een strotegische positie. 

De strotegie von het ofstudeerotelier richt zich op een nieuwe structuur die zich 

inbedt in de bestoonde structuur von de Westelijke Tuinsteden en Ievens een sterkere 

koppeling mookt met het omliggende regionale netwerk. Binnen dit netwerk is gezocht 

hoe deze structuur kon inhoken op zowel regionool ols lokool niveou. 

Een bijkomend voordeel von de modernistische stedebouw en hoar functionele 

scheiding is de ruime opzet von de hoofdinfrostructuur. De vaak verhoogde dreven 

kenmerken zich door een breed profiel en een ge'isoleerd korokter ten opzichte von de 

woongebieden. Aon de ene zijde ligt hier een opgove om de borrierewerking von deze 

infrostructurele ossen op te heHen, ondenijds geven de brede profielen een ongekende 

vrijheid tot het herdefinieren von deze oders. 

Binnen de bestoonde slruduur von de Westelijke Tuinsteden wordt een 

lusslructuur voorgesteld die gevormd wordt door de besloonde wegen de Cornelis 

Lelyloon, de Meer en Voort, de President Allendeloon en de Burgemeesler Roellstrool. 

De lusslrucluur mookt een koppeling mel de ringweg A 1 0. Door de loekomslig 

geplonde Weslrondweg zol de A 1 0 niel longer fundioneren ols doorstromingsroule 

en zol doorom een vloeiende koppeling von de lusslructuur met het regionole netwerk 

gevormd worden. De lusstrucluur lreedt hierbij op als een bindend elemenllussen het 

regionole en het lokole. De Ius is een lussenvorm, het regilokole. 

De lusslrucluur vergroot de orienlolie binnen het gebied. De funclionele 

scheiding en de scheidende werking die uilgoot von de wijkgedochte heeft gezorgd voor 

een versnipperd gebied dot een weinig hierorchische opbouw heeft. De lusstructuur 
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moe! deze hiikarchie herstellen en optreden als richtlijn binnen he! gebied . 

He! gebied kan hierbij gezien worden als een lineair centrumgebied voor de Westelijke 

Tuinsteden. Longs dit lint worden de regilokale functies geplaolsl. Deze funclies zijn 

een weerspiegeling van de lokale wensen vanuit de huidige bevolking von het gebied, 

maar door deze lokale programma's naor een hoger schaalniveau te tillen krijgen zij 

Ievens een functie op regionaal niveau. Te denken volt aan culturele programma's die 

binnen de regio ontbreken en door hun positie binnen de Westelijke Tuinsteden een 

meerwaarde betekenen. 

De Ius moe! niet gezien worden als enkel een ontsluitingsstrucluur, maar juist 

meer als een bestemming, als nieuw verblijfsgebied binnen de Westelijke Tuinsteden. 

Het gebied vormt een etalage van de Westelijke Tuinsteden en etaleert de aanwezige 

kenmerken en kwaliteiten van de omgeving. Ze is als Ius duidelijk identific;eerbaar 

en zorgt daarom voor een heldere identileil en profilering van he! gebied binnen he! 

regionale nelwerk . 

Elke student van atelier Parkstad20l 5 rich! zich binnen de opgave op 

een specifiek deel van deze slrotegie. Sommige richten zich op de Ius als geheel en 

behondelen deze als architeclonisch object binnen de bestaande slrucluur, anderen 

richten zich meer op de koppeling van de Ius met de bestaande slructuur, terwijl anderen 

zich meer focussen op de regionale voorzieningen en hoe deze een koppeling maken 

mel de gebied- en lusslructuur. lk zelf heb er voor gekozen om een koppeling von de Ius 

met de beslaande slructuur tot stand te brengen . 
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He! Tronsferium 

Vanuit de gedachte via de infrastructuur lot een architeclonische inlerventie 
te komen, die de Westelijke Tuinsteden een upgrade kunnen bieden, is de huidige 
aanwezige parkeerproblematiek als aanleiding genomen. Bewoners worden al 
gedurende lange tijd geplaagd door voile parkeervakken voor hun woningen. Deze 
parkeerplaatsen zijn ingenomen door Iorenzen die aan de andere kant van de A 10 
werken. Zij hebben in de Westelijke Tuinsteden een goedkoop alternatief gevonden 
voor de dure parkeerplaatsen in de binnenstad. Mijn afstudeeropgave bestaat dan ook 
uit het faciliteren van parkeergelegenheid, die niet ten koste goat van de openbare 
ruimte binnen de woonwijk. Dit transferium is dan ook een goede gelegenheid om de 
Westelijke Tuinsteden een upgrade te bieden, door het toevoegen van een bestaande 
marktpartij. Namelijk de automobilist. 

Wat heeft deze m 

deze marktpartij uberhaupt te 
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Legitimotie von een tronsferium midden in de Westelijke Tuinsteden. 

Noosl de oonwezige porkeerproblemotiek, moeten noluurlijk ook de juiste 

onderdelen oonwezig zijn om hettronsferium op deze plek te Iaten funclioneren. Zo 

meet er een bestemmingsgebied oonwezig zijn, woor eventuele Iorenzen noor toe willen . 

Dit is ruimschoots oonwezig in de vorm von Schiphol, de Amsterdomse binnenstod en 

de Zuidos. Noost een bestemmingsgebied meet er ook een herkomst gebied oonwezig 

zijn, deze voldoet omdot er in een ruime strool rand Amsterdam vee! woonlocoties 

oonwezig zijn en de komende tijd ook verder uilgebreid goon worden, de zogenoomde 

sloopsteden. 

Voor het implemenleren von een lronsferium is ook een nelwerk von essenlieel 

belong om de eindoelen mel de herkomslgebieden le verbinden. Deze is reeds 

oonwezig in de vorm von een tromlijn die noor hortje Amsterdam pendelt en een NS- en 

melroslolion dot oonsluiting heeft op het notionole nelwerk. Ook zijn er vele buslijnen 

in de buurl, deze buslijnen zullen von route moeten ofwijken en omgeknoopt worden 

von een begin-eind-routing noor een 8-loop. Woorbij het verlrek en oonkomsl gelegen 

zullen zijn op de rolonde von de Johon Huizinga loon, pol onder het tronsferium. Zo is 

het bedrijventerrein von Schiphol middels de bus route geknoopt oon het tronsferium. 
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Plongebied 

Het plongebied von het antwerp bevindt zich op een kovel fer grootte von 

60x600 meter. Een grote ruimte die beschikboar moet worden gemaakt voor circa 

duizend geparkeerde auto' s en neven functies, die een eventueel transferium moeten 

ondersteunen. Deze auto's zijn te stollen op verscheidene manieren, varierend van 

gestapeld in een ranke volautomatische parkeertoren tot een asfalt strip van 60x600 

meter. Op de volgende pagina's is visueel gemaakt welke mogelijkheden er allemaol 

zijn om het aantal auto's te kunnen herbergen. Concluderend uit deze studie kunnen we 

stellen doter twee scenario's wenselijk zijn voor deze specilieke plek. 

Ten eerste een gestapeld translerium parallel aan de ir. Cornelius lelylaan 

dot begint vanaf de rotonde van de Johan Huizinga loan en ten tweede een gestapeld 

translerium dot parallel ligt aan de bebouwing van de ir Cornelius lelylaan , maar 

hooks op deze weg. 

De eerste keuze is gemaakt orn midden boven de rotonde een ingrijpend 

nieuw gezicht te geven naar de bewoners van de Westelijke Tuinsteden toe. Bewust is 

gekozen om niet een camouflage strategie toe te passen. Mede door de pregnante 

functie in de vorm van een business lunctie die in sector A gevestigd is wordt dit als de 

hooldingang van het translerium gezien en toont de belangrijke kruising tussen twee 

grote wegen . In sector B is het sportcentrurn ingericht en deze zal de meeste bewoners 

van de Westelijke Tuinsteden ontvangen en om die reden is de ingang ook gevestigd 

aan de kleinschaligere dwarsstraat van een woonensemble. 

De tweede parkeergarage C is in een vorm gegoten die parallelloopt aan 

de omliggende bebouwing. Dit heeft te maken met de functie die er in gevestigd is. 

De kinderopvang en basisschool heeft meer afscherming van de drukke weg nodig en 
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or 
porkeerp!oalslen 

1egolief: 
1ereikba 
luil niel 



tieve monier von auto's 
weinig geld 
l infro-lussen leiden In noor 
~en parkeerdekken 
el 
1fief: 
1 mogelijkheid om conce trntle 
:1n oon te geven, homog neJin 
19 von de ontsluitingsweg 
1 geleidelijke overgong vanof 
uitingsweg 
•ere midden stukken 
specifieke doorsnedes 





posiHef: 
mogeli jkheid tot contact met wijk 
S'l'lel en langzaam vet'l<ei~ r~~cnc,coou ~ 
identiteit 
weg als verblijfsplek 
negatief: 
constructie technisch moeilijk 
duur 



Hoe voegt het transferium zich in zijn omgev1ng? 

Wonneer we het tronsferium von boven bekijken volt op dot dit gebouw Mn 

dominante richting heeft en een richting hooks hier op. De meest dominonte richting is 

die in he! verlengde von de ontsluitingsweg, de ir. Cornelius lelylaan, die he! tronsferium 

verbindt met de A 1 0 en de A9. De enige reden waarom deze rich ling zo dominant is, 

is dot ols uitgongspunt genomen is om von de infroslrucluur een verblijfsplek te moken. 

Wonneer het merendeel de wijk in zou steken, zou dit uitgongspunt teniet gedoon 

worden en aileen moor he! woongebied verdicht worden. 

De minder dominante richting binnen he! antwerp stool hooks op de 

ontsluitingsweg, moor parallel oon de Johon Huizinga loon die dwors onder he! gebouw 

doorschiel. Deze weg is de meest belangrijke verbindingsweg lussen de !wee wijken. 

Wonneer men vonol het westen het plongebied benadert, ervoart men de dominonte 

richting von de ir. lelylaan niel. Doordot het auditorium ols een doorsnede word! 

ervaren, word! de automobilist bewust gemoakt dot de richting hooks op de weg, woar 

men zich op dot moment bevindt, zeer belongri jk is voor de !wee belendende wijken. 

Wanneer we in het olgemeen een doorsnede bekijken word! ons aileen duideli jk wat de 

relotie is met de noast gelegen ruimten. Er word! in deze doorsnede niets verteld over 

wol ervoor of erachter gebeurl. Zo word! he! gebouw meer een onderdeel van de wi jk 

dan dot het een onderdeel is van de ir Cornelius lelyloon. 

t 
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Westgevel auditorium 
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Wonneer we weer uitzoomen 

en het hele plongebied von boven 

bekijken volt op dot het antwerp oon 

weerszijden dezelfde ofstond heeft to t 

de omliggende bebouwing behorende 

tot verschillende ensembles, ols de 

ofstond tussen de gebouwen binnen 

de ensembles. Op deze wijze wordt 

de vormentool en plootsingsstrotegie 

von de modernistische stedenbouw 

overgenomen en een overgong 

gecreeerd tussen de wijken . Moor 

zo wordt de scheidingsstrolegie voor 

functies genegeerd en de zone die eerst 

gereserveerd was voor aileen verkeer 

ingericht ols verblijfsruimte. 



Programmotische lnterventie 

De uilgongspunlen bij het implemenleren von programma zijn geboseerd 

op twee verschillende gebruikers. Nomelijk de automobilist von builen de stod en de 

wijkbewoner. 

-Het belongrijkste uilgongspunl bij hetloevoegen von programma is het 

in stand houden en beschermen von het lokole porticuliere ondernemerschop. Vook 

worden infro-gereloteerde projecten, zools stations, ge'injecteerd mel drogislerijen, 

plotenzoken, supermorktjes en boekenzoken. Deze copsuloire gebouwen hebben een 

ongekend grate stofzuigerwerking op de nobije omgeving, woordoor het voor de 

porticuliere ondernemer onmogelijk is om le concurreren. 

-Bekend is doter een grate discreponlie in het bestedingspolroon ziltussen 

de automobilist die in een waning in een sloopstod woont en een gemiddelde bewoner 

von een sociole huurwoning in de Westelijke Tuinsteden. Zook is don ook dot deze twee 

verschillende gebruikers von de voonieningen von hetlronsferium elkoor legen kunnen 

komen binnen he! antwerp. Woor voeger de forens z.ijn gym bezocht in een sporthol 

oon de uitvalsweg van de vinexwijk, kon hij nu door het gemak van de auto sporten 

lussen de mensen van de omgeving en niel aileen mel leefpalroongenolen . Een klein 

voorbeeld is de zakenman die no een vergadering in he! congrescenlrum even gaol 

sporten in he! sport gebouw, waar buurtbewoners ol aan het sporten zijn . 

-Door de aonwezigheid van de forens, als zijnde een nieuwe marktpartij voor 

de wijk, kan nu een hogere economische draagkracht binnen de wijk gehaald worden. 

Deze zorgt ervoor dot nieuwe zaokjes geopend kunnen worden binnen de wijk. En op 

deze manier de automobilist mee werkt aan het upgroden van de wijk . 
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Parkeerruimte delen 

Het principe van de programmalische insteek van hetlransferium is doter 

!wee voorzieningen geimplemenleerd moeten worden die 's avonds veel parkeerruimle 

nodig hebben. Deze parkeerruimte word! voor een grool deel door deze parlijen 

zelf gefinancierd. Want wanneer er geen parkeerruimle is dan zijn er ook geen 

klanlen. Daarnaast word! er een gedeelte van de parkeergarage gesubsidieerd door 

de gemeente om de parkeerplaatsen die overdag leegstaan te gebruiken voor he! 

transferium. De parkeerruimte word! dus goedkoper voor de uitbaters. Zo word! een 

parkeergarage gecreeerd die vanaf zeven uur ' s ochtends tot's avonds loot voor een 

aanzienlijk deel vol zal sloan. Zodat, en ruimtewinst geboekt word! en een sociaal 

veilige parkeergarage onlslaal. Door deze samenstelling is het gebouw voor drie 

soorlen gebruikers verschillend le ervaren. 

Zo is he! gebouw voor iemand die er een vergadering heeft, een 

congresgebouw met een grole garage waar men no he! vergaderen nog even kan goon 

sporlen. 

Voor de persoon die wil komen fitnessen is het een ruimbemelen 

fitnesscentrum waar men gemakkelijk de auto kwijl kan. 

En voor de persoon die er iedere ochtend zijn auto parkeerl en zijn weg 

vervolgt naar zijn werk, hoeft het niet meer te zijn dan een simpele over slap. Maar hij 

kan die overstep uitbreiden met een vergadering in de ochtend en een potje squash met 

zijn collega in de avond. Waarna hij een hapje kan eten in het restaurant en de avond 

kan besluiten mel een bezoek aan het theater. 
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p.v.e. Voorziening aantal m2/e totaal 

Congresfunclie Auditorium 1 600 

Vergaderboxen A 8 40 320 1 

B 2 80 160 1 

Bar 1 370 

Restaurant 1 540 

5970 

Sportfunctie Fitness-power 690 690 

Fitness-cardia 1300 1300 

Dojo 1 630 630 

Teamsportzaal 1 630 630 

Squash 7 60 420 

Yoga 1 60 60 

Sporten op muziek A 2 100 200 

B 2 250 500 

Sportdeskundige praktijk A 2 100 200 

B 2 250 500 

5130 

11100 
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Vorm 

Vonuit de vormentool 

geredeneerd, is er een longwerpig 

gebouw ontstaan dot geboseerd is 

op een zeer efficient porkeersysleem. 

Deze Ionge balk goat enerzijds op in 

he! auditorium en onderzijds schuift ze 

zichzelf tegen he! sportgebouw aon. De 

twee delen van he! antwerp sloan hier 

fysiek los van elkaor en worden enkel 

gekoppeld door he! trappenhuis en de 

hellingbonen. Hierdoor ontstaat een 

spanning die fysiek zijn weerslog vindt 

in de wig die gedreven word! in he! 

sportgebouw. 

Het auditorium is von he! 

mooiveld getild en Iandt aileen met een 

hellingboan op de rolonde. Enerzijds is 

deze lift van he! gebouw noodzakelijk 

om he! auditorium ervoarbaor te maker 

onderzijds biedt dit de ideole oonleidin~ 

om een overdekte buitenploots in 

te richten, dot binnen de Westelijke 

Tuinsteden niet ols type bekend is en 

zeker gewordeerd zol worden. 



Aonzichl auditorium 

Dol hel profiel von de infro

slruclurele ossen lussen de woonwijken 

enorm bemelen is, was reeds bekend . 

moor deze verkeersos die lager in 

hierorchie ligl is meer uil verhouding. 

De ofslond lussen de !wee oversloonde 

porliek flols mel winkels in de eersle 

loog is echler von zulke overdood, dol 

deze slrool aileen ervoren kon worden 

ols een domein von de oulomobiel. 

Door ploolsing von een bomenrij kon 

dil profiel gebroken worden. 

Verder lijkl de ruimle lussen 

de !wee porliek flols le onlsnoppen, 

lerwijl in de binnenslod von Amslerdom 

juist de ruimte 'vast gehouden' wordt 

tussen de gebouwen. Om incidenteel 

dit korokter te creeren, wordt de 

nieuwbouw opgevot ols een element 

dot de ruimte inkoderd en de ruimte 

'voslhoudt' . 
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TKoppeling met congrescentrum 

Het tronsferium ols foyer is 

op dit knooppunt zo leHerlijk genomen 

dot, het troppenhuis overgoot in de 

foyer von de theoterzool/ congreszool. 

Deze koppeling wordt echter nog even 

onderbroken door een kiss 'n ride 

strook, men ofgezet kan worden en 

rechtstreeks de foyer in lopen. Visueel 

wordt het contact tussen het restaurant 

en het trappenhuis enkel onderbroken 

door spiroolsgewijze doling en sti jging 

von auto's. 



. 
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Koppeling met sp01tcen lrum 

In het sportcenfrum vindt de 

koppeling fussen deze lociliteif en de 

porkeergoroge ook ploots middels 

een noodtroppenhuis. Moor dit 

noodtroppenhuis is Ievens de vertikole 

ontsluiting von he! sportcenlrum. In 

deze glozen loren kon men dus ols 

gebruiker von de por'keergoroge ook 

sportbeoelenoors fegenkomen die 

opweg zijn noor een sportfociliteif op 

een andere verdieping . De hellingboon 

von de porkeergoroge doorklieft 

he! sportcenfrum en conlronfeert 

beide gebruikers met elkoor. Deze 

wisselwerking heeft oak fysiek invloed 

op de hellingsgrood von de vloeren 

binnen het sportcenfrum. 

-
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Regionool vs Lokool 

In dit geveloonzicht is duidelijk te oonschouwen hoe het schoolverschil tussen regionool 

en lokool zijn gevongen in een gebouw. Door woor het auditorium inspeelt op de grate 

regionole functie die het kon vervullen en doormee uiting geelt in schoolgroote op de 

grate lege ploots von de Johon Huizinga loon, door speelt het sportcentrum voorol in op 

de behoelte die er vonuit lokool perspektiel oonwezig is. 



Entree sportcenlrurn 

Het sportcentrurn is er bi i 
gebaat een inforrnelere ingang op 

maaiveld niveau. De forens met 

de auto vindt zijn entree vanuit de 

parkeergarage op verdiepingsniveau 

en het langzaam verkeer dot vooral 

uit wijkbewoners bestaat betreedt het 

gebouw op maaiveld niveau. Deze 

entree heeft minder groot gebaar dan 

die op de rotonde en sluit daarrnee aan 

op de kleinschal igheid van de wijk. 
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Als gevelmateriaal is er gedacht aan een opale acryl gollplaat, die bij bevesliging 

de belijning vertikaallaat sloan . Deze wekt overdag een homogene indruk van he! onlwerp, 

maar doe! ' s avonds he! gebouw openbreken en de constructie Iaten spreken. Het auditorium 

gebouw prolileerl zich dan als object, terwijl he! sportgebouw openbreekt in deelruimlen 

waardoor de school veel meer goat aansluilen met de omliggende bebouwing. Zo ontstaat een 

meerlaags karakter dot afhankelijk is van he! l ijdstip en de stand van de zon. 
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Wanneer men het transferium vanuit het oosten benadert, ervaart men twee los 

van elkaar staande gebouwen . Op dze wijze benadrukken zij het eenpunts perspektief 

dot vanaf hier gegenereerd wordt. De kolommen van de parkeergarage convergeren in 

een punt. Dit ervaart men oo met de perspektiellijnen in het sportcentrum, waar de vloer 

de wand raken . oor het vele glas gebruik is deze ervaring 

vooral 's avonds waarneembaar. D 
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Tussen het sportcentrum en de parkeergarage is een smalle kloof von 5 meter. 

Deze kloof accentueert de Iengie von beide gebouwen, moor biedt oak zicht op de 

fociliteiten die zich in beide gebouwen bevinden. Vanuit de tram, die midden onder de 

parkeergoroge ligt, heeft men een beter zicht hierop en toont achtereenvolgens het 

noodtrappenhuis en de squash en yogaruimte. 

D 
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In de yogo-ruimle von het sportcentrum, welke over een hoagie von drie 

verdiepingen reikt, zijn de schimmen von de geporkeerde auto' s en he! kleurenpollet 

von deze auto's onderdeel von serene rust. Oil stool in schril contrast met drukte op deze 

infro-locotie, die eerder regel don ui!zondering is. 
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Oak binnen het sportcentrum, wordt de ruimte gedomineerd door de 

outomobiel. Door de longzome en elegonte monier von stijgen, wordt de auto een 

oongenoom object dot vonuit zowel het sportcentrum ols het troppenhuis te bekijken is . 

Duidelijk woorneemboor is de hellende vloer die von binnen noor buiten en weer noor 

binnen in een vloeiend vlok doorloopt. Hiermee wordt de beweging von de auto 

D meegenomen in het antwerp von het sportcentrum. 
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Conslrudie 

Door he! elemineren von he! troppenhuis ols constructieve kern von het 

porkeergebouw, moe! op andere wijze de stobiliteit von he! gebouw gewoorborgd 

worden. Dit word! bereikt door de garage oon 2 belendende gebouwen te koppelen. 

Voorwoorde moe! zijn dot deze gebouwen een constructieve zekerheid hebben dwors op 

de Iengle von he! porkeergebouw. 
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Aan de zijde van het sportcentrum wordt deze stobiliteit gehaald middels 

betonnenschijven die dwars op de Iengie van het parkeergebouw sloan. Echter kon bij 

een eventuele zuiden wind geen trekkracht opgevangen worden in de vloeren, zonder 

dot er aanpossingen gedaan moeten worden. De drukkracht word! opgevangen door de 

kanaalplaatvloeren. De trekkracht echter moet worden opgevangen door het spannen 

van staalkabels tussen de IPE400 liggers. Deze kobels lopen in de kanalen van de 

plaatvloer. 



Om deze scriptie of te sluiten heb ik gekazen vaar een visualisatie van het 

auditorium. Vanaf de hal vaor de vergaderboxen kijkt men neer op het podium en de 

zaal. De vloer van het podium is uitgvoerd in een asfalt-look, waarmee gesuggereerd 

wordt dot de parkeervloer tot in het auditorium doorloopt. En daarmee gesteld kan 

worden dot een parkeergarage niet per definitie een afbraak hoefl te zijn voor de 

belendende voorzieningen, ongeacht of dit een gebouw of openbare ruimte is. 

• • • 
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Donkwoord: 

Als een woordige ofsluiter lijkt het mij op de picots om de personen le 

bedonken die mij tijdens mijn ofstudeerfose, moor oak gedurende de mijn gehele studie 

gesteund hebben . In de eerste pleats zijn het de !eden von mijn ofstudeercommissie die 

mij op een ocodemische monier onderwijzen hebben wear ik veel kennis von opgedoon 

heb en die ik zeker verder zol overdrogen in de nobije toekomsl. Tevens hebben mijn 

vrienden en collega-studenten oltijd krilisch legenover mijn ofstuderen gesloon om 

mij op deze monier le helpen in het overbrengen von de essenlie. Verder wil ik deze 

gelegenheid gebruiken om mijn ouders te bedanken die mij in gaede en slechte dogen 

gesteund hebben en oltijd in mij geloofd hebben. lk zol hun in de Iengie von dogen 

erkentelijk zijn, omdot ik wee! welke offers ze gebrocht hebben om hun vier zonen een 

studie le goronderen. Deze donkbetuiging sluil ik of met de erkenning von het gegeven 

dot ik in dit deel von de wereld mijn opleiding, moor oak mijn opvoeding heb mogen 

genielen. Een gegeven wear wij zelf niel altijd de waorde von kunnen inschoHen. 
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