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.MENVATTING 

Trans-
Drie contextuefe ingrepen in Transvaal, Den Haag 

De 'strook' als stedelijke barriere 
Wandelend door Den Haag word ik ondeiweg haltgehouden 
door de Haagse Markt. Hier stopt de wandeling, het 
eindeloze dwalen. De markt vormt, samen met het wijkpark 
en het bedrijventerrein aan de Monstersestraat, een 
stedelijke barriere van vijftig meter breed en anderhalve 
kilometer lang. Uit een historisch onderzoek blijkt deze 
'strook' ontstaan te zijn door de planning van een nooit 
gerealiseerd verversingskanaal. Het doel van de 
afstudeeropgave is om de aanwezigheid van deze 'strook' 
tussen de Transvaal en de Schilderswijk te tonen door 
middel van een architectonische ingreep. 

Orie ingrepen: snijden en scheiden 
De 'strook' is een verzamelplaats van functies die niet in de 
wijk. maar wel in de nabijheid ervan, gewenst zijn . Er zijn 
ender andere een bibliotheek, een kinderboerderij, een 
markt en een park gevestigd. De programma's van de drie 
ingrepen vullen dit pakket van heterotope functies aan. De 
ingrepen tonen de 'strook' als een apart deel van de stad. 
Door de ·strook' zichtbaar in de stad neer te zetten is het 
mogelijk om de harde, fysieke begrenzingen ervan te 
verzachten. De drie ingrepen zijn tweeledig. Enerzijds 
maken zij een passage door de 'strook' mogelijk. 
Anderszijds vormen zij een continuering van de 'strook', 
door de breedtemaat ervan over te nemen en deze 
zichtbaar in de stad neer te zetten. Het zijn routes door de 
strook met punctuaties: momenten van tijdelijk verblijf in de 
·strook'. Zeals de komma in een zin, verbinden en scheiden 
zij tegelijkertijd. 

De ommetour als werkmethode 
Het proces vertrok bij een historische analyse. De 
ommetour daarna kende verschillende tussenstops met 
ieder een eigen toonbaar resultaat. Het spoorzoeken leidde 
tot een analyse van het alternatief ruimtegebruik; het maken 
van gevoelsmatige geografische kaarten bracht 
verschillende invloedssferen in kaart. Het analyseren van 
films gaf inzicht in het sociaal-ruimtelijk spel tussen twee 
tegenstanders. Het schilderen verreikte het kaartmateriaal 
met intu'itieve structuren en was een eerste aanzet tot de 
laatste fase in het ontwerpproces: talloze reeksen 
vormstudies in karton. 

De pauzeplek 
De pauzeplek is een rustplek voor de mensen op de markt 
en een wachtplek voor tramreizigers. De pauzeplek is 
geplaatst op de lijn waarop de stratenpatronen van de beide 
wijken samenvallen. Enerzijds maakt de pauzeplek de 
passage d66r de 'strook' mogelijk. vormt het een 'shortcut' 
tussen de twee wijken. An'1erzijds geeft het vorm aan het 
tijdelijk verblijf in de 'strook'. De pauzeplek bestaat uit een 
lange houten zitbank met daar omheen een zigzagstructuur 
van cortenstalen poorten. De pauzeplek staat loodrecht op 
de tramlijn, zodat de zichtlijn vanaf de bank evenwijdig aan 
de tramlijn loopt. Een vrijgehouden zichtlijn biedt zicht op de 
volgende halte, op deze manier is het ultiem wachten op het 
veiwachte: de tram. De poorten verdelen de bank op een 
losse manier in kleinere delen. Deze verdeling van de bank. 
die eigenlijk geen verdeling is, geeft vorm aan een sociaal 
spel dat aanwezig is bij het plaatsnemen op een openbare 
bank. Ga ik hier zitten? Of dMr? En hoeveel afstand 
reserveer ik ten opzichte van de ander? Vanaf de buitenkant 
gezien, delen de poorten de groep mensen op, in een 
herhaling van naast elkaar geplaatste individuen. Een 
wachtende houding is wat deze individuen met elkaar 
gemeen hebben. Daarmee zet de pauzeplek niet alleen de 
'strook' als een aparte tussenplaats in de stad, maar toont 
het ook de plaats van het wachtend verblijf buiten de 
dagelijkse stroom. 

Het spiltheater 
Het bedrijventerrein Uitenhage wordt aan twee zijden 
ingekapseld door bebouwing. Aan de zijde van de 
Schilderswijk vormen de bedrijven een lange, gesloten 
muur. Het theater is als een spil in deze gesloten muur van 
bedrijven geplaatst, waardoor er een 'shortcut' tussen de 
twee wijken ontstaat. Aan de buitenzijde van het theater 
ontmoeten de twee wijken elkaar via een openbare route die 
om het theater gewikkeld is. Het theater bestaat uit een 
conus die in een kubus geschoven is. De conus geeft vorm 
aan de theaterzaal. De conus is als een omgekeerde arena 
en helt voorover, zo ook de mensen die via de verschillende 
verdiepingen naar beneden op de spelvloer kijken. De steer 
is er intens, drukkend en broeierig. Het spiltheater is een 
schijnwereld in de 'strook' waar men buiten de realiteit van 
alledag. tijdelijk in kan verblijven. 

Zeven middenbermwoningen 
De middenbermwoningen staan aan de rand van het 
wijkpark en scheiden deze van het bedrijventerrein. Het 
gebouw neemt de hoogte van de wijkgevel van de 
Schilderswijk over en maakt in samenwerking hiermee de 
hoek van het wijkpark af. Deze ingreep is een mogelijke 

eerste in een reeks van ingrepen die het difuuse wijkpark meer 
tot een ingesloten park maken. Het gebouw is een kader dat de 
'strook' inkadert. De passage d66r de 'strook· is in het maa'iveld 
zichtbaar gemaakt door de middenberm. samen met de 
trottoirs. waterpas te leggen op het niveau van de hoger 
gelegen Schilderswijk. Hierdoor worden de doorgangswegen tot 
verlaagde kieren. Voor het gebouw is een raster geplaatst. Het 
creeert een luwte in de woningen en zoekt een balans tussen 
de alom aanwezige stad en het private dat 'wonen' is. In de kier 
tussen deze twee delen is de galerij gelegen. De wonmgen 
bestaan uit twee gespiegelde L-vormen. Via de kieren tussen 
deze vormen en de woningscheidende wanden cirkelt men in 
een doorlopende route door de woning heen naar boven toe. 
Het dramatische strijklicht, over de beneden vloer. langs de 
verdiepingswanden en het bovenste plafond. begeleidt de 
bewoner door deze drempelloze woning die pas eindigt in de 
laatst zichtbare lijn: de horizon van de stad. 

De ontwerphouding: it's there and i care 
Deze drie ingrepen tonen hoe ik wil omgaan met een stedelijk 
ontwerpprobleem. Hier wordt niet noodgedwongen gegerepen 
naar de genadeloze sloophamer. It's there and i care. Door de 
aanwezigheid van de 'strook' te tonen wordt het een gegeven, 
een fenomeen, waardoor het mogelijk is om deze op drie 
plaatsen te onderbreken. De 'strook' verkrijgt zijn bestaansrecht 
en de stad stroomt weer door. Mocht ik ooit nog in Den Haag 
ronddwalen, dan kan ik na deze ingrepen in ieder geval 
Transvaal ongestoord bereiken en onderweg genieten van de 
'strook' als aanvulling op de stad. 
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0. lnleiding 

Een los verhaal 
Dit deel bestaat uit een analyse van de stad Den Haag. Het is geen volledige 
ontstaansgeschiedenis van de stad, het is een beschrijving van de ontwikkelin
gen in de stad die de huidige vorm van de afstudeerlocatie hebben bepaald. Dit 
deel was een zoektocht naar het 'verhaal' van de locatie. De uitkomst hiervan 
vormde een basis van kennis over de locatie die het verdere ontwerpproces 
heeft be"lnvloed, maar het is niet zo dat de geschiedenis van de locatie op
gevoerd wordt als rede voor een bepaalde ingreep. Het was een 'aftasten', een 
'verkennen', een 'zoeken' naar verschillende verhalen van de stad en verschil
lende manieren om naar de stad te kijken. Het zoeken leerde me de stad te 
lezen en gaf me ruimte voor een eigen interpretatie. Maar degene die hier een 
samenvattende, alles verklarende conclusie verwacht, zal teleurgesteld warden. 
Het onderzoek stopte vrij abrupt. Toen het 'verhaal' van de locatie gevonden en 
op een aantal verschillende manier gelezen was, gebruikte ik de verworven vrij
heid als drijfveer voor een totaal verschillende manier van het benaderen van de 
stad, namelijk die van het spoorzoeken, dat wordt beschreven in Deel 2: Proces . 

Samenvatting 
Het eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding tot de keuze van de afstudeerloca
tie . 

Het tweede hoofdstuk beschrijft een stuk van de ontstaansgeschiedenis van de 
stad en richt zich vanaf een bepaald punt in de geschiedenis steeds meer op de 
afstudeerlocatie. Het beschrijft de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de 
huidige locatie zich gedraagt als een breuk in de stad. De locatie wordt gedefin
ieerd als een 'strook' die een 'snede' in de stadsstructuur vormt. 
Een vergelijking van twee projecten, Mn van Jo Coenen en Mn van Alvaro Siza, 
toont twee verschillende manieren van omgaan met de versplintering van de 
stad. Allebei rijgen zij op een andere manier de verschillende delen van de stad 
aan elkaar. Ze dienden als voorbeeldprojecten voor de afstudeeropgave . 

Het derde hoofdstuk is het 'aftasten' naar het karakter van de strook, door deze 
te vergelijken met een aantal andere steden en projecten. Gekeken wordt er 
naar de werking van de diagonaal: de diagonalen van Den Haag warden verge
leken met de impliciete diagonaal in het grid van Broadacre City van Frank 

Lloyd Wright en de expliciete diagonaal in het grid van Barcelona. Aan beide 
diagonalen wordt een onthullende kwaliteit toegekend. Op de afstudeerlocatie 
wordt deze kwaliteit niet aan de diagonalen toegewezen, maar aan de lijn langs 
het lijn 11 trace. Het karakter van deze lijn wordt beschreven aan de hand van 
de begrippen 'snijden' en 'scheiden'. Geconcludeerd wordt dat het karakter van 
de lijn per zijde verschilt. Aan de zijde van Transvaal snijdt de lijn: het exposeert 
de wijkgevel. Aan de zijde van de Schilderswijk scheidt de lijn: de wijkgevel is 
gesloten en de 'strook' is als een periferie van de stad. Aan de hand van teksten 
van Manuel de Sola Morales wordt de perifere strook beschreven, waarbij de 
afstanden tussen de verschillende programma's in de strook centraal staan: de 
gebouwde leegtes. Het project aan de Potzdammer Platz in Berlijn van Diener 
en Diener, gezien als een vrije constellatie van gebouwen, is een voorbeeld
project. Het is een ontwerp waarin verschillende individuele gebouwen samen 
Mn geheel vormen, doordat ze, via een ontworpen 'leegte', aan elkaar gekop
peld zijn. 
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1. De aanleiding 

Het Grote Steden Beleid 
Na de Stadsvernieuwingen in de jaren '70 en de Sociale Vernieuwing eind jaren 
'80 kwam het Grote Steden Beleid (GSB) in de jaren '90 in Nederland op. Het 
GSB staat voor de verzameling van initiatieven gericht op verbetering van de 
grate Nederlandse steden op verschillende, samenhangende terreinen. Het 
beleid probeert aan te sluiten op wat er in de wijk speelt: op sociaal, fysiek en 
economisch vlak. Naast het GSB is er de Wet Stedelijke Vernieuwing. Deze wet 
biedt steden de mogelijkheid om voor het lnvesteringsbudget Stedelijke Verni
euwing (ISV) in aanmerking te komen. Den Haag koos Transvaal als 'wijk-van
aanpak' uit. In de aankomende 10 jaar zullen er in totaal 3000 'oude' woningen 
gesloopt en 1600 nieuwe woningen gebouwd warden. 

De grootschalige stedelijke vernieuwing in Transvaal is een moment van her
waardering van de verschillende onderdelen van de wijk. Dit is een moment van 
overduidelijke beweging, iets waarop kunstenaars kunnen reageren. 

Op Trek 
OpTrek is een kunstenaarsstichting uit Den Haag, sinds 2001 is het gevestigd in 
de stadswijk Transvaal. Op Trek is een reisgezelschap dat 'op trek' is door Trans
vaal. Samen met de bewoners volgen ze zeer betrokken en nauwkeurig de ver
schillende stadia van de grootschalige sloop van Transvaal. OpTrek is opgericht 
door vier kunstenaars met het doel de sloop van Transvaal in kaart te brengen, 
aan de tand te voelen en bespreekbaar te maken. Op Trek organiseert. Op Trek 
betrekt andere kunstenaars bij de veranderingen in Transvaal. Deze kunste
naars wordt een project aangeboden, waar zij tijdelijk aan mee kunnen werken. 
Deze projecten staan in het teken van vragen als: hoe beleven de bewoners de 
herstructurering van hun wijk, hoe gaan ze om met de onrust, onzekerheid en 
kwetsbaarheid van hun situatie, welke verhalen laten zij achter en welke herin
neringen zullen zij gaan koesteren, hoe nemen zij afscheid van hun huis en 
hoe warden de vrijgekomen gebieden weer in gebruik genomen? Een waarde
oordeel wordt niet gegeven, een herinnering - een moment van bewustwording 
- echter wel. 

Een barriere 
De locatie van mijn afstudeerplan bevindt zich tussen de twee volksbuurten: 

Transvaal en de Schilderswijk in Den Haag. Ruimtelijk gezien gaan de twee 
wijken op in het homogene weefsel van Den Haag dat zich uitstrekt van het 
centrum tot Loosduinen. Ze warden gekarakteriseerd door bebouwing van 3 tot 4 
lagen; uit drie tijdsperiodes: 1890-1915; 1915-1940 en 1945-1970. Er zijn weinig 
orientatiepunten in dit deel van Den Haag: het Zuiderpark en het Hobbemaplein 
zijn de opvallendste. 

Het gebied is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Den Haag . Het ligt 
op de grens tussen de negentiende-eeuwse woonwijken en de uitbreidingsge
bieden uit de jaren '30. De locatie ligt op een gunstige plek in de stad: tussen het 
centrum en het Zuiderpark, en nabij het toekomstige sport- en parkcomplex 'de 
Verademing'. Per openbaar vervoer is er een goede verbinding met de beide sta
tions en Scheveningen. Per auto is de rijksweg A4 via Rijswijk goed bereikbaar. 

Een van de eerste dingen die mij opvielen aan Den Haag was de homogene 
structuur van de stad. Al lopende vanaf het Centraal Station naar het terrein van 
de Haagse Markt doorkruiste ik eerst het centrum, daarna de Stationsbuurt, de 
Schilderswijk en bereikte uiteindelijk de wijk Transvaal. Het viel me direct op 
dat de grenzen tussen deze wijken niet of nauwelijks te merken zijn. Zander het 
me direct te realiseren was ik het centrum uitgelopen en in de eerste woonwijk 
gestrand. Den Haag leek een stad zonder harde grenzen en zonder een duideli
jke orientatie. Het was makkelijk dwalen en verdwalen in Den Haag. 

Aangekomen bij de grens tussen de Schilderswijk en Transvaal viel me de markt 
direct op. Niet zo zeer vanwege de markt zelf, aangezien er die dag de markt 
niet geopend was, maar eerder vanwege de barriere die deze vormde tussen de 
twee woonwijken in. Hier stopte de route. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • e Kaart 1: Ligging van afstudeerlocatie 
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Oude stadscentrum 

Schilderswijk 

Transvaal 

Ill Zuiderpark 

• Sportpark "De Ve rad em-

• Stations 

- Stadsgrens 

7 



8 

2: Een locatiegebonden geschiedenis van Den Haag 

A. Hoe de breuklijn tussen Transvaal en de Schilderswijk is ontstaan 

De strandwallen 
Een van de dingen die bij de plattegrond van Den Haag opvallen, is het rech
thoekige stramien van wegen en straten: de meeste lopen evenwijdig aan de 
kust of staan haaks daarop. Oat heeft te maken met de oorspronkelijke vorm van 
het Hollandse kustlandschap: een serie langgerekte en brede zandruggen even
wijdig aan de zeekust, afgewisseld met brede laagvlakten of 'strandvlakten'. Het 
is niet voor niets dat het centrum van Den Haag op een strandwal ligt. Door hun 
hoge en droge ligging waren de zandruggen uitstekend te bewonen. 

De eerste 'strandwal' bij Den Haag loopt langs de lijn Voorschoten - Leidschen
dam - Voorburg en Rijswijk. Terwijl de zee zich geleidelijk terugtrok werd een 
nieuwe strandwal opgeworpen, en wel ter hoogte van het Haagse Bos: een 
zandrug van soms 100 meter breed die zich via het Voorhout en het Westeinde 
uitstrekt tot voorbij Loosduinen. Daarna ontstonden er in het Haagse kustgebied 
nog twee andere strandwallen, waarvan de eerste langs de huidige Laan van 

Meerdervoort loopt. 

Kaart 3: Orthogonaal raster van primaire 
en secundaire wegen (1985) 

II Oost-West straten 

Noord-Zuid straten (primair) 

II Noord-Zuid straten (secundair) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • 
• • • • • • 
• • • • • • Kaart 2: Geologic (1839) 

• Zand 

• Veen 

• Derde strandwal 

• Tweede strandwal • Eerste strandwal • • Bebouwing 
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Verkavelingpatronen 
In de 11 e eeuw begonnen de Hollanders op systematische wijze het woeste 
veen, dat achter de strandwallen lag, te ontginnen. Voortaan was het Hollandse 
landschap getekend door een strak lijnenspel van kaarsrechte sloten. Later 
kwam die verkavelingstructuur terug in het Haagse stratenpatroon. 

Als het oude verkavelingpatroon over de kaart van het huidige Den Haag 
warden gelegd is duidelijk te zien dat de hoofdstructuren van het oude 
verkavelingpatroon een grate invloed hebben gehad op het straten- en be
bouwingspatroon van Den Haag. Ter plaatse van vroegere toegangswegen en 
sloten liggen nu de belangrijke verkeersaders van de stad. De oude verbinding
swegen tussen de strandwallen zijn nu nag te zien: de Sportlaan, de laan van 
Meerdervoort, het hoge deel van het Haagse Bos, dat zich over het Binnenhof 
en langs de Grote Kerk voortzet in het Westeinde. 

Gevolg: het ontstaan van de orthogonale structuur van de lange, rechte straten. 

Kaart 4: Ontginningsverkaveling (1730) 

Ill Water 

Weg 

Veenverkaveling 

Verkaveling van twecde strandwal 

• • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • 
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/ 

Ka.art 5: Kavelsrruc.tuur op huidige s1ad (1985) 

Water 

Zand 

Oude wegen 

Huidige weilanden 

• Huidii;(e bebouwin~ 
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Die Haghe als vestigingsplaats 
De plaats van Den Haag werd niet gekenmerkt door geologische omstandigh
eden of voordelen in militair of economisch opzicht. De keuze van Willem 11 om 
hier zijn hof te bouwen was redelijk willekeurig . Het bas was een aantrekkelijke 
verblijfplaats, de zandplaat bood een stevige ondergrond voor het kleine robu
uste paleis en de duinplas (nu de Hofvijver) vulde de mondvoorraad vis aan. 
De omgeving was schaars bevolkt, wat een voordeel was voor de edelman 
die weliswaar de titel van Rooms Koning had, maar slechts weinig macht had 
verworven. De plaats van Die Haghe stand al vanaf het begin voor comfort en 
adellijkheid. Dit karakter heeft het (ten delen) nag steeds. 

Die Haghe was niet de vaste woonplaats van de graaf. De economie liet het niet 
toe om op een plaats te leven. De graaf trok van het ene huis naar het andere, 
om de verschillende voorraden van de boeren op te eten. De invoer van de gel
deconomie maakte het mogelijk om op een plaats te blijven wonen en elders de 
inkomen te laten doen. Die Haghe werd de officiele residentie van dit deel van 
de lage landen en van daaruit werd het centrale gezag uitgeoefend. Hierdoor 
heeft de plaats van begin af aan een stempel van voornaamheid en deftigheid 
gehad. De macht van de heerser groeide en daarmee het aantal ambtenaren. 

De grachtengordel 
De 16e eeuw bracht rampspoed: de Utrechtse troepen plunderden de stad, 
waardoor de rijken en de overheid vluchtten binnen de veilige wallen van 
Delft. Daarna bezetten de Spanjaarden het dorp, als onderkomen tijdens het 
beleg van Leiden in 1574. Tien jaar later keerden de Staten van Holland, de 
Rekenkamer en de lagere bestuursorganen weer terug. Nag belangrijker was de 
komst van de Staten-Generaal en de Raad van State. De toen heersende Prins 
Maurits vond dat Den Haag een verdedigbare stad moest warden. Op 4 mei 
1600 schreef Prins Maurits een brief tot verzoek van versterking van Den Haag 
aan de Staten van Holland. In 1619 was de rechthoekige grachtenring klaar. 

De tekening onder de kaart toont een stadszicht in vogelvluchtperspectief 
gezien vanuit het noorden. Duidelijk herkenbaar zijn de rechthoekige kavels . 
De stadsgrens wordt gevormd door statige lanen, met aan beide zijden hoge 
bomen. Een stadsmuur ontbreekt, waardoor vrij zicht is op het 'leven' binnen de 
stadsgrenzen. 

Langs de singelgrachten liepen brede wegen die indruk maakten op iedereen 
die de stad naderde. Maar eigenlijk was de stad niet zo een statig geheel als het 
zich voordeed. De stadsgracht bleef uit vier lossen delen bestaan die nergens 
behoorlijk op elkaar aansloten. Doordat de tuin van het Oude Hof werd gespaard, 
ontstond er bij het Noordeinde een merkwaardige verspringing; bij het Westeinde 
moest de gracht een brede bocht maken om de molens te omzeilen. Een regel
matige rechthoek was het oak al niet geworden. Dat kon niet vanwege de lange, 
smalle lintbebouwing langs de uitvalswegen. 

Het dempen van de grachten 
De grachtengordel zou niet voor de eeuwigheid gegraven zijn, want in 1860 
werden al weer de eerste doorbraken van de grachtengordel gemaakt. Den Haag 
bleef groeien binnen de grachtensingel. De gestage opeenhoping van mensen 
verziekte merkbaar het leefklimaat. De kanalen konden de rioolfunctie niet meer 
aan. Mede door de snel groeiende verkeersdrukte werden velen van de oude 
grachten rand 1900 weer gedempt. 

De doorbraken waren tekenend voor de schaalvergroting van Den Haag. De 
uitdijende stad en de toenemende bevolking hadden grotere afstanden tot gevolg 
en vooral meer verkeer en vervoer. Voor interlokale verplaatsing gebruikte men 
de trein of de tram. Vervoersmiddelen gaven op een gegeven moment de doors
lag in de manier waarop de stad haar vorm kreeg. 

Het afvoerkanaal 
Het Haagse Bos was een restant van de aaneengesloten begroeiing die in de 
vroege Middeleeuwen de strandwallen had bedekt en als gevolg van de in
tensieve bewoning grotendeels verdwenen was. Het Haagse Bos is altijd een 
attractie geweest. In het begin van de 16e eeuw is het verwoest geraakt. In 1594 
werd er besloten tot afgraving van de zandvlakte om op de vochtigere onder
grond nieuwe beplanting te paten. Om het zand weg te voeren moest dan wel 
een speciale vaart warden gegraven. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 6: Grachtengordel (1717) 

II Huidige grachtengordel 

II Oude gedempte grachten 

l llJI W 'LM 

I ~HUYUl&Cl . 

Kaart 7: Verversings- en 
verbindingskanalen (1902) 

II Huidige grachtengordel 

II Oude gedempte grachten 
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De nieuwe binnenhaven ... 
Het woon-werk verkeer kwam opgang, maar vooral het vrachtverkeer was van 
grote omvang: een groot deel hiervan ging nog over water. Maar ook dit leverde 
problemen op. De grachten waren te smal en te bochtig. Bovendien waren de 
grachten wegens stankoverlast gedoemd te verdwijnen. In 1891 lagen er plan
nen klaar voor een nieuwe binnenhaven, de haven zou even buiten de stad 
gegraven worden als vertakking van de Trekvliet. 

... en de waterverbinding met het Westland 
Een nieuwe waterverbinding met Westland stond ook in de planning . In allereer
ste instantie was dit verbindingskanaal gepland op de huidige Gerard Doustraat. 
Daarna verschoof het naar de huidige Vaillantlaan . Uiteindelijk werd er een 
begin gemaakt parallel aan de huidige tramlijn 11 . In 1898 werd er begonnen 
met de afgraving. Het vormde tevens de aanzet voor een nieuwe industriewijk 
(Transvaal). 

In 1920 was de Laakhaven voltooid. Maar het idee om het kanaal parallel aan 
de tramlijn 11 te graven werd in 1924 verlaten. In plaats daarvan werd het 
Laakkanaal langs het trace van de latere Troelstra- en Soestdijksekaden ge
graven, een werk dat in 1932 voltooid was. Omdat de Loosduinse 
groenteschuiten voortaan het nieuwe kanaal zouden gebruiken werd de Loos
duinsevaart dichtgegooid. Deze kaart uit 1902 laat de Loosduinsevaart zien en 
het begin van het verbindingskanaal van de Laakhavens, de Loosduinsevaart 
en het Afvoerkanaal (oorspronkelijk het Verversingskanaal geheten ). 

Schaalvergroting betekende onvermijdelijk dat allerlei activiteiten verder van 
het oude stadshart verschoven. In 1938 verhuisden de kooplieden onder veel 
protest naar een strook langs de Herman Costerstraat die eerder voor het 
Laakkanaal bedoeld was. 

Gevolg: het geplande kanaal zorgt voor een open strook in Transvaal. 

Kaart 8 toont de geplande en gerealiseerde kanalen. Geheel rechts het gep
lande kanaal in de Gerard Doustraat, in het midden de Vaillantlaan, de linkse 

rode lijn loopt over de Monstersestraat (de afstudeerlocatie). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 8: Geplande en gerealiseerde kanaler . 
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Het spoor 
In 1839 kwam er de eerste Hollandse spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam. 
Deze lijn werd al snel doorgetrokken tot Den Haag. In 1843 opende de Hollandse 
IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) er een klein station, op de plaats van 
het huidige station Hollandse Spoor, redelijk ver buiten de stad. Het station lag 
op Rijswijks grondgebied, zodat in 1844 de weilanden tussen de Hoetkade en de 
Laak bij Den Haag kwamen. 

De tram 
In 1864 was de eerste paardentram gaan rijden tussen Den Haag en Scheve
ningen. In 1879 ging daar de eerste stoomtram rijden. De stoomtramlijn naar 
de badplaats liep langs het Kanaal en vormde in feite een verlenging van het 
treinspoor dat sinds 1870 Utrecht met Den Haag verbond. Het eindstation lag bij 
de Bezuidenhoutseweg, op de plaats waar nu het Centraal Station ligt. Den Haag 
bezat daarmee een tweede spoorstation. Het nieuwe Rhijnspoor voerde vooral 
Duitse badgasten aan, maar nu wilde oak de concurrerende HIJSM een aandeel 
in het vervoer van badtoeristen. Met gevolg dat in 1886, aan de andere kant 
van Den Haag, een tweede stoomtram naar Scheveningen ging rijden. Deze lijn 
volgde een eigenzinnig trace: de rails liepen eerst in een boog om de Schilder
swijk-in-wording, gingen dan in de richting van de kust om tenslotte via een ruime 
bocht door het duinlandschap bij het vissersdorp uit te monden. Nu rijdt tram 
11 over dit parcours. Alweer was vanuit Den Haag een lijn door het landschap 
getrokken - een lijn die, evenals de andere, de vorm van de toekomstige stad 
zou bepalen. 

Gevolg: het rangeerterrein bezet de strook en houdt de breuk tussen de wijken in 

stand. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 9: Komst spoor- en tramlijnen (1890) 

Centraal Station Den Haag (CS) 

II Station Den Haag Holland Spoor (HS) 
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Rhijnspoor richting zee (1879) 

Concurrende tramlijn van HIJSM (1886) 

Spoorlijn Utrecht - Haarlem 

Spoorlijn Utrecht - Den Haag (1870) 

Kaart 10: Rangeerterrein HIJSM (1947) 
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B. Hoe deze lijn verschilt van andere lijnen in Den Haag 

Den Haag als lappendeken 
De morfologische structuur van Den Haag is altijd egaal geweest. Tot de 17e 
eeuw ontbrak elke soort van begrenzing van de stad. Zelfs de grachtengordel, 
die toen gegraven werd, was niet een echt 'harde' begrenzing van de stad. De 
verschillende stukken van de gordel sloten bijna nergens behoorlijk op elkaar 
aan en de groei van de stad werd vooral bepaald door de lintbebouwing langs 
de vier uitvalswegen. Halverwege de 20e eeuw wilde men beginnen aan de 
bouw van twee ringwegen om het bebouwde centrum van Den Haag heen, 
maar doordat de politieke stemming omsloeg in het voordeel van de bewoners 
zag men af van deze kostbare ingreep. Kenmerkend voor de huidige stedelijke 
structuur van Den Haag zijn de willekeurig geplaatste orthogonale hoofdver
keersaders. Tussen deze verkeersaders liggen de verschillende wijken als een 
lappendeken aan elkaar geregen. 

In de oudere gedeeltes van Den Haag (de gekleurde gedeeltes in de kaarten 
11 en 12) bouwde men de eerste bebouwing langs de centrale lijnen van de 
veenverkavelingen (lintbebouwing). Dat resulteerde in de voor Den Haag zo Kaart 11: Den Haag als lappendeken 
kenmerkende lange, brede en statige lanen. Deze lanen vormen het 'garen' dat 
de verschillende wijken, met ieder een eigen karakter, aan elkaar rijgt. 

In de nieuwere delen van de stad vormen de oude veenverkavelingslijnen de 
grenzen waarbinnen men bouwt. In de plaats van aan de lijn te bouwen, koos 
men ervoor om hier binnen de oude lijnen te bouwen (celbebouwing). In de 

plaats van lanen ontstonden er op deze plaatsen cellen. 

•• ·~ • Lintbebouwing 

==\t I \ Celbebouwing 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Geen lijn maar een langse beweging e De afstudeerlocatie, de grens tussen de Schilderswijk en Transvaal, ligt in het 

oude gedeelte, toch functioneert de laan hier niet als bindmiddel, maar eerder e als grens. Hoe komt het dat het Lijn 11-trace niet als bindmiddel functioneert in 
de lappendeken? 

• • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • 

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven werd een analyse gemaakt van 
een reeks dwarsdoorsneden over het hele trace, van Station Holland Spoor tot 
aan de kust bij Scheveningen. Uit deze analyse komt duidelijk naar voren dat 
ter hoogte van Transvaal en de Schilderswijk het pakket aan functies letterlijk en 
figuurlijk veel breder is dan elders langs het trace. De afstand tussen de harde 
begrenzing van de bebouwing aan beide zijden van het trace is veel grater. Het 
pakket aan functies, dat elders bestaat uit bebouwing - trottoir - parkeren - fiet
spad - weg - spoor, wordt hier nag eens verbreed met een markt, een wijkpark, 
een bedrijventerrein, of een sportgebied. Met de verbreding van het pakket aan 
functies verdwijnt het karakter van de laan. De lijn verdwijnt en wordt eerder een 
"gedwongen" langse beweging . 

Driedeling van het trace 
Het trace is op te delen in drie delen. In het noordelijke deel gaat de lijn als een 
laan in het stedelijke netwerk op. Het kanaal en de bebouwing aan weerszijde 
zorgen ervoor dat het straatbeeld aansluit op de stedelijke structuur van de lap
pendeken. Het middelste deel, dat geen lijn is maar een langse beweging, vormt 
een snede. Het brede pakket aan functies zorgt voor een vertroebeling van de 
"laan". De laan wordt een lijn, de lijn vormt een snede. In het zuidelijke deel is 
de lijn een grens tussen de lappendeken in het noorden en de binnenhaven ten 
zuiden van het Lijn 11-trace . 

Hypothese: het Lijn 11 trace is geen laan met een eenduidige richting, eerder 
een toevallige lijn die samengesteld is uit een aantal stukken, waarbij het middel-

ste gedeelte een breuk vormt in de lappendeken . 

19 



• • 
L.:: • 

• _ ........ - ... • • • • '-'-- '! .... ..,_,.,,_ .. 

• • 
·- • • ""' ~ ' .. 

• Kaart 13: Doorsnede Lijn 11 trace • II Spoor • 
Weg • • • Fietspad • 
Parkeerplaats • 
Trottoir • 

~-

"' • Groenstrook • 
II Markt • 

• II Wijkpark • 
Ill Kanaal • 

20 • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• 

Kaart 15: Ontwikkeling hele strook 

II Bebouwing 

II Groen 

II Water 

II Spoor 

C. De ontwikkeling van de strook 
Hier volgt een serie van acht plattegronden uit verschillende jaren, namelijk: 
1902, 1906, 1936, 1939, 1947, 1980, 2002 en 2005 . 

De eerste serie laat de ontwikkeling van de hele strook zien. Om de ontwikkeling 
van deze hele strook goed te beschrijven wordt de strook weer in drie delen 
opgedeeld, namelijk een noordelijk deel ter hoogte van het bedrijventerrein 
Uitenhage, een middelste deel ter hoogte van het Wijkpark en een zuidelijk deel 

ter hoogte van de Haagse Markt. 
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Het noordelijke deel: bedrijventerrein Uitenhage 

1902: De Schilderswijk en het noordelijke deel van Transvaal zijn al gebouwd. 
Een bocht in het kanalensysteem van de stad houdt de wijken van elkaar gesc
heiden. Een begin (enkele tientallen meters) van het toekomstige 
verversingskanaal is al gegraven. 

1906: De tramlijn richting de kust is aangelegd en loopt parallel aan het geplande 
verversingskanaal. 

1936: Het plan om het verversingskanaal op deze locatie te graven heeft men 
laten vallen en het kanaal is dan ook inmiddels gedempt. Ter plaatse van het 
oude kanaal is nu groen en een eerste bebouwing. 

1939: De bouw van het emplacement van de HIJSM is inmiddels in voile gang, 
dat te zien is aan een reeks van lange smalle gebouwen. 

1947: Het HIJSM emplacement is voltooid, waarbij de bebouwing is uitgebreid en 
aansluiting heeft gevonden bij de al bestaande straten van Transvaal. 

1980: De aansluiting die eerder ontstond tussen de bebouwing rond het em
placement en de noordelijke straten van Transvaal begint inmiddels weer los te 
geraken. De bebouwing rond het emplacement versplintert: enkele grote gebou
wen worden ingeruild voor meerdere kleinere gebouwen. 

2002 I 2005: Het emplacement is verdwenen, daarvoor in de plaats is een bed
rijventerrein gekomen. Het woongebied en het bedrijventerrein worden steeds 
duidelijker van elkaar gescheiden, er ontstaat een muur van woningen die de wijk 
moet scheiden van het bedrijventerrein. 

Kort samengevat: er is een ontwikkeling van kanaal naar rangeerterrein naar 
bedrijventerrein. 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
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Kaart 16: Ontwikkeling noordelijke deel: bedrijventerrein Uitenhage 
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Het middelste deel: het Wijkpark 

1902: -

1906: De tramlijn is aangelegd en de eerste bebouwing is aanwezig. Deze be
bouwing heeft een diagonale richting om in de toekomst aan te kunnen sluiten op 
de diagonaal van de Schilderswijk. 

1936: Een tweede en een derde tramlijn zijn aangelegd. Tussen de tramlijnen in 
is er een groen gebied. Dit pakket staat een verbinding met de diagonaal van de 
Schilderswijk in de weg. 

1939: -

1947: Het groene gebied is verdwenen en bebouwing komt daarvoor in de plaats . 

1980: De tweede en derde tramlijn zijn verdwenen; het Hobbemaplein heeft zijn 
groene pleintje gekregen; de woontoren met bibliotheek is inmiddels gebouwd op 
de vrijgekomen strook tussen de twee voormalige tramlijnen in. 

2002: De eerste grootschalige vernieuwing van Transvaal, eind jaren '80, heeft 
ertoe geleid dat op meerdere plaatsen in de wijk de bebouwing heeft moeten 
wijken voor de aanleg van pleintjes en groene veldjes. 

2005: De versnipperde en verspreide groene veldjes en pleintjes in dit gebied 
zijn samengevoegd in een groat Wijkpark. Twee grate blokken bebouwing zijn 
verdwenen, daarvoor in de plaats zijn twee woontorens ten noorden van het 
Wijkpark gebouwd. 

Kort samengevat: er is een ontwikkeling van weiland naar bebouwing naar wijk
park. 

• • 
• • 
• 
• • 
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Het zuidelijke deel: de Haagse Markt 

1902: Weiland. 

1906: Komst van de tramlijn. De strook blijft leeg vanwege het geplande kanaal. 

1936: Transvaal is voltooid. In het zuidelijke deel bestaat Transvaal uit lange 
strokenbouw. 

1939: In 1938 verhuisde de dagelijkse markt naar deze lege en inmiddels 
onbestemde plek in de stad. De twee kopgebouwtjes van de markt zijn gebouwd . 

1947: -

1980: De eerste facilitaire bebouwing op het marktterrein is zichtbaar. 

2002 I 2005: De plattegrond van de markt lijkt leeg, maar in werkelijkheid is de 
markt steeds voller komen te staan met containers en andere kleine facilitaire 
gebouwtjes. 

Kort samengevat: er is een ontwikkeling van weiland, naar lege strook, naar per
manente markt (die leeg lijkt in de plattegrond maar in werkelijkheid als perma
nente markt gevuld is met blauwe containers en meer dan 500 kramen). 

• • • • • • 
• • • • • • • • • 
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Kaart 18: Ontwikkeling zuidelijke deel: de Haagse] 
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De begrenzing 
De begrenzingen van de wijken met het lijn 11 trace werken verschillend. 

De Schilderswijk vormt een harde grens van aaneengeschakelde gevels. In 
tegenstelling tot andere delen van de lappendeken, is het karakter van deze 
bebouwing erg gesloten. Op deze grens zijn de woning meer gesloten van kara
kter. De individuele woning verdwijnt in de lange egale gevel. 

Aan de kant van Transvaal is de begrenzing onduidelijk, het lijkt een 'toeval
lige' route. Deze route is de grens, niet omdat het als grens ontworpen is, maar 

omdat het nou eenmaal de laatste straat van de wijk is. 

• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • 
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Het ontstaan van de huidige vorm van de 'toevallige' grens 
Hoe is die 'toevallige' grens ontstaan, of beter gezegd: wat is de ontwikkeling 
van die 'toevallige' grens? 

1902 I 1906: De gelijke orientatie van de straten in Transvaal en Schilderswijk 
leidt op drie plaatsen tot een mogelijke verbinding. De aanwezigheid van het 
kanaal snijdt een aantal andere mogelijke verbindingen af. 

1936: In het noordelijke deel is er een verbinding gemaakt; in het zuidelijke deel 
zijn op beide koppen van de Markt ook twee verbindingen gemaakt. Ter plaatse 
van de vier niet doorgetrokken wegen in oost-west richting is een noord-zuid 
verbinding gemaakt met de wel doorgetrokken wegen . Deze begrenzende route 
loopt voor het overgrote deel direct langs de open strook. Behalve helemaal in 
het noorden, daar ligt hij een woonblok meer naar het westen (de wijk in). 

1939: De komst van de dagelijkse markt maakt twee mogelijke verbindingen in 
het zuiden definitief onmogelijk. 

1947: -

1980: De komst van de woontoren I bibliotheek snijdt de eventueel nag mogeli
jke diagonaal verbinding af en blokkeert zo ook de diagonale zichtlijn die de 
twee wijken met elkaar verbond. 

2002: De komst van het bedrijventerrein Uitenhage, in het noorden, dringt de 
wijk meer naar het westen toe en beslaat het eerste gedeelte van de woon
blokken , tot aan de route die de 'toevallige' grens vormt. Aan deze route is vor
men de woningen een gesloten muur, met de rug naar het bedrijventerrein toe . 
Visueel en functioneel stopt de wijk bij deze 'muur' ., 

2005: De komst van het wijkpark dringt de begrenzende route ver de wijk in. De 
noord-zuid verbinding tussen het bedrijventerrein en de markt wordt verbroken, 
waardoor de nadruk veel meer komt te liggen op de oost-west georienteerde 
verbindingswegen tussen de twee wijken. 

Kort samengevat: 
Noordelijk gebied: het spoor snijdt de verbindingslijn af; de bebouwing vormt 

een 'muur' van wonen en keert het bedrijventerrein de rug toe . 
Middelste gebied: de diagonaal wordt afgekapt door een woontoren; het wijkpark 
dringt het restant van deze diagonaal verder de wijk in . 
Zuidelijk gebied: de komst van de semi-permanente markt kapt de twee verbind
ingslijnen af. 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 20: Ontwikkeling 'toevallige' grens 
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D. De ontwikkeling van de Schilderswijk en Transvaal 

Bouw van de Schilderswijk 
Ofschoon zandgrond veel geschikter voor woningbouw was, groeide Den Haag 
tussen 1885 en 1905 vooral in het zuiden, aan de kant van het Spui en bij de 
Wagenstraat. Al was dat veengrond, daar lag het economische hart van Den 
Haag: het Spui was de navelstreng die aansluiting bood op het binnenlandse 
waterwegennet. 

Het is opmerkelijk hoe het verschil tussen zand en veen, tussen noord en zuid, 
inderdaad de tegenstelling ging markeren tussen welgestelde buurten en arme 
wijken. Voorheen was die tegenstelling niet al te scherp, maar werd nu steeds 
duidelijker. Met de komst van de tram, die het onnodig maakt om dicht bij het 
werk te wonen, werd rand 1885 deze sociale scheiding nag sterker. Het werd 
in het standsbewuste Den Haag een kwestie van soort zoekt soort: arbei-
ders woonden aan de zuidwest-rand, in het noorden en oosten resideerde de 
welgestelde elite. 

Van status naar inhoud 
Tot de jaren '70 is de politiek van Den Haag, en daarmee de ontwikkeling van 
de stad zelf, altijd gefocust op het gebied direct random het Binnenhof, dat wil 
zeggen binnen de oude grachten. Al sinds het ontstaan van de stad is men meer 
bezig geweest met de 'uitstraling' van de stad Den Haag, dan haar werkelijke 
vorm en inhoud. 

Vanaf de jaren '60 domineerde de auto zowel de politiek als het straatbeeld 
van Den Haag. De politiek was er tot dan toe op gericht het centrum van Den 
Haag, het directe gebied random het Binnenhof en de daar omheen gelegen 
Ministeries, van een zo hoog mogelijk aanzien te voorzien . Er werden plannen 
gemaakt voor grate moderne kantoorcomplexen binnen de oude grachten en 
voor enorme verkeersuitbreidingen, in de vorm van een ringweg om het oude 
centrum heen. 

Maar in het begin van de jaren '70 bood de bevolking grate weerstand tegen 
de verkeersuitbreidingen die de gemeente wilde doorvoeren. Den Haag werd 
gezien als een onleefbare en ongezellige stad. Hagenaars trokken liever naar 
randgemeenten, met het gevolg dat tussen 1960 en 1970 de bevolking daalde 

van 606 .000 tot 551.000 inwoners. Hierdoor concentreerde de gemeentelijke 
aandacht zich van nu af aan op de verbetering van de woonomstandigheden in 
de bestaande stad . Het werden de jaren van de medezeggenschap en democra
tie aan de basis. Met het gevolg dat de aandacht van de gemeente verschoof 
van het aanzien van de stad naar haar de leefbaarheid . 

Stadsvernieuwing Schilderswijk in de jaren '80 
Een onderzoek in 1977 had uitgewezen dat 70 procent van de Schilderswijk rijp 
was voor de sloop. De eerste sloopplannen in de Schilderswijk beperkten zich 
tot Schilderswijk-Centrum, West moest nag 25 jaar wachten. Het began met de 
bouwplannen voor het Oranjeplein en buurtparken, wijkcentra, een bibliotheek 
en een sporthal volgden snel. De saneringen maakten een eind aan het straten
patroon dat op de middeleeuwse polderverkaveling was gebaseerd. Het starre, 
rechtlijnige stratenpatroon maakte plaats voor een gevarieerd geheel van korte, 
geknikte straatjes, intieme plantsoenen en pleintjes. Winkels werden samenge
bracht in buurtcentra, uitgezonderd van de winkels aan de Vaillantlaan . Kantoren 
werden voorgesteld langs de doorgaande routes. De Schilderswijk moest meer 
'verkeersluw' warden. 

Bouwen aan de lappendeken 
De stadsvernieuwing voegde tientallen oorspronkelijke panden samen, tot 
projecten van veel grotere omvang. Gehele bouwblokken vormden voortaan de 
architectonische eenheid. De nieuwbouw ontkende nadrukkelijk de oude tradi
tionele structuur en bouwwijze van de wijk en probeerde een kleinschalige en 
individuele moderniteit te scheppen . De oude orde werd vervangen door een 
'nieuwe wanorde', met in twee richtingen een gelijkwaardig gespring van routes 
en een wirwar van straatjes en woonerven. Het probleem zat niet in de grate 
architectonische diversiteit, als gevolg van de opeenvolging van architectonische 
modes, maar in de vergroting van de projectomvang die de stadsvernieuwing 
met zich meebracht. Door het ontbreken van een zekere orde in de 
verkavelingen werden deelplannen niet gerelateerd aan de wijk of de stad . Het 
risico ontstond dat geleidelijke vervanging van de bestaande voorraad en infra
structuur niet gepaard ging met structurele ruimtelijke vernieuwing: de wijk zou 
nimmer een plein, een park, een boulevard of een laan kennen. Tot ver in de 
jaren '80 bleef men met een gevoel van onmacht ten aanzien van de visionaire 
grate schaal voor zowel de ruimtelijke ordening als de vormgeving van de stad 
zitten. 

• • • • • • 
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Kaart 21: Sociale scheiding 
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Bij de eerste stadsvernieuwing in de jaren '80 bleef een werkelijke bestudering 
van de bebouwing in de Schilderswijk achterwege; evenmin werd er aandacht 
besteed aan de leefwijze van de Schilderwijkers. In de plaats van een homo
gene wijk met een sterk saamhorigheidsgevoel ontstond een mengelmoes van 
bewoners die weinig met elkaar te maken hadden. Voortaan zou het aspect van 
de samenlevingsopbouw beter meegenomen worden . 

Siza in de Schilderswijk 
Na de eerste vloed van stadsvernieuwingen in de Schilderswijk, werd aan het 
eind van de jaren '80 de Portugese architect Alvaro Siza uitgenodigd om voor 
een deel van de Schilderswijk een nieuw plan te ontwikkelen . Het uitgangspunt 
was om een echt stukje Schilderswijk te maken, met duidelijke straten waar 
het vanouds bestaande contact tussen woning en straat tot stand kon komen, 
zodat de oude en nieuwe bewoners zich thuis konden voelen. Daarbij moest het 
gebied de overgang vormen tussen het deel van de Schilderswijk waar op grote 
schaal gesloopt was en het gedeelte waar behoud en herstel centraal stond . 

Alvaro Siza: 'Oud is de basis voor wat je nieuw maakt. Ats we de pretentie 
hebben opnieuw een hoge kwaliteit te ha/en, kunnen we niet bij nu/ beginnen. 
Het bestaande is een voorwaarde om te kunnen transformeren en opnieuw iets 
prachtigs te maken. Ats we al/es maar afbreken ha/en we met de fysieke herk
enningstekens de ziel uit de wijk.' 

(Dorien Boasson, Visie op de stad: Alvaro Siza in de Schilderswijk Den 
Haag) 

De twee tekeningen hiernaast laten twee verschillende voorstellen van de 
gemeente zien voor het gebied, v66r Siza werd aangesteld . Kenmerkend voor 
de plannen is het opdelen van de oude lange, rechthoekige bouwblokken in 
meerdere, ongelijkvormige bouwblokken . De oude, rechte stratenstructuur 
maakt plaats voor een afwisseling van pleintjes met bouwblokken, waardoor het 
overzicht en de eenheid van de buurt verloren gaat. 

In het plan van Siza werden de rechte straten behouden en de bouwblokken 
alleen onderbroken als dat functioneel was. De gevels vormden een duidelijke 
begeleiding voor de straat. Om de woningen meer lucht en licht te geven intro-

duceerde Siza de bredere bouwblokken met de binnenterreinen. Siza vond dat 
een binnenterrein heel goed een openbare functie kon hebben . Daar werd echter 
van afgezien doordat de bewoners overtuigd waren dat dit zou leiden tot 
vandalisme en inbraakgevaar. In samenhang met de bestaande bebouwing was 
er een eenvoudige en strakke architectuur voor de gevels gewenst. Voorkomen 
moest worden dat met balkons en andere uitbouwen het karakter van de rechte 
straten geweld werd aangedaan. 

De meest kenmerkende lijn in het plan van Siza is de extra aangezette rode lijn. 
Deze lijn start aan de linkerkant op de weg die parallel loopt aan het spoor. Door 
de iets terug liggende bebouwing en de twee uitgespaarde hoeken wordt men de 
wijk ingeleid. De lijn volgt de gesloten gevels die het oude patroon van de veen
verkaveling in stand houden. Op het einde van de straat loopt de straat over in 
een binnenplein: de openbare straat loopt over in een semi-openbaar binnenhof. 
Een doorgang op de begane grond leidt de bezoeker de hoek om en weer de 
straat op, waarna men rechts afslaat en het einde van de buurt bereikt. Op een 
subtiele manier worden in het plan van Siza de twee niveaus van wijk en buurt, 
van openbaar en semi-openbaar, met elkaar verweven. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 23: Voorstellen van de gemeente Oude stratenpatroon 

Kaart 24: Plan van Siza 
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Jo Coenen en de Vaillantlaan 
Met de komst van het spoor werd de Vaillantlaan een van de belangrijkste 
verbindingen tussen het centrum, Station Hollands Spoor met het daar in de 
buurt gelegen industriegebied. In de jaren '30 werd ten zuidwesten van de 
Schilderswijk het Zuiderpark opgeleverd, zodat de verkeersdrukte op de laan 
nag verder toenam en in 1938 de middenberm moest wijken voor asfalt. De laan 
werd onderdeel van het netwerk van grate wegen tussen noord en zuid. In de 
jaren '80 vormde de Vaillantlaan de grens tussen het nag te vernieuwen west
elijke deel en het al vernieuwde centrale deel van de Schilderswijk. Stedebou
wkundig gezien was het een verkeersriool geworden, zonder een bij een laan 
behorende bebouwing. 

De opdracht 
De Vaillantlaan moest weer een statige laan warden. Het moest de verbrokkelde 
Schilderswijk aaneensmeden en daarmee het negatieve imago doorbreken. Om 
niet weer een stuk aan de lappendeken te breien moest de laan een architecto
nisch-stedebouwkundig geheel warden. Jo Coenen werd gevraagd de regels te 
bepalen: rooilijnen, bouwhoogten, bouwmassa's, uiterlijk van de gevels, inricht
ing van de binnenterreinen, parkeeroplossingen en de functionele inrichting van 
de laan. 

Het plan 
De vraag was hoe de laan op een eenduidige en herkenbare manier geleed kon 
warden en hoe de laan opnieuw met de Schilderswijk en de rest van de stad 
verbonden zou kunnen warden. 

De /aan 
Coenen koos ervoor om de laan te geleden in een aantal onderdelen ('hoofdmo
menten') en deze op de breekpunten, bijvoorbeeld bij belangrijke kruispunten of 
wijzigingen van richting, markant vorm te geven. Stadsfonteinen, identieke en 
symmetrische bebouwing, variabele gebouwhoogtes, torenachtige gebouwen 
en een twee verdiepingen hoge arcade behoren tot de middelen die Coenen 
gebruikte om eenheid en duidelijkheid in de opbouw van de laan te creeren . 

De geve/ 
Om over de gehele lengte van de laan (1,5 km) een architectonische eenheid te 
verkrijgen wilde Coenen door middel van een systeem van maatverhoudingen 

grenzen aan variatie in maat en regelmaat opleggen om het straatbeeld te kun
nen beheersen. De indeling van de gevel stand vast, namelijk: een plint (een ver
hoogde begane grand laag van 3,9 m.), een middendeel van twee lagen en een 
terugliggende toplaag met een kroonlijst. De materialisering stand vast. Coenen 
maakte een groat aantal voorbeeldgevels. De vrijheid van de architecten voor de 

bebouwing werd beperkt tot datgene wat zich achter de gevel bevond. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 



• • • 

• 
• 
• • 
• • Voorbeeldcn gevelsystccm Vaillantlaan door J. Coenen 

• • • • • • 
• • • 
• 

Kaart 25: Plan Coenen voor de Vaillantlaan 
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Conclusie 
Het plan van Coenen werkt als naald en garen. De ingreep bepaalt voornamelijk 
de gevel aan de laan en de accentuering van de pleinen. De hoofdstructuur van 
~et stratenpatroon blijft behouden. De architectonische en stedebouwkundige 
eenheid van de laan moeten de aanliggende delen van de wijk aan elkaar rijgen. 
Maar door de minimale diepte van deze ingreep zal de Vaillantlaan altijd een 
naad blijven. 

Het plan van Coenen is een redmiddel op het laatste moment. Het plan van 
Siza, daarentegen, is een meer structurele oplossing. Daar waar het de plannen 
van de gemeente voor de Schilderswijk ontbrak aan een duidelijke hierarchie 
van hoofdstraten en zijstraten; is deze in het plan van Siza duidelijk aanwezig en 
vormt het de ruggengraat voor het gebied. 

In een beweging warden hier alle aanwezige soorten ruimten aan elkaar gew
even. Het plan sluit naadloos aan bij de aangrenzende delen van Schilderswijk, 
doordat de hoofdstraten die de buurt begrenzen zo consequent mogelijk als 
gesloten blokken zijn ontworpen: het oorspronkelijke karakter van de Schilder
swijk is behouden. De oplossing voor de schaalsprong tussen de wijk en de 
buurt is gevonden in het gesloten bouwblok met het binnenterrein, dat soms 
een openbaar en soms een meer privaat karakter heeft. Deze binnenterreinen 
maken het mogelijk om van binnenuit de buurt te openen. De oplossing ligt in 
het dubbelwandige bouwblok. Aan de buitenzijde van het bouwblok neemt het 
deel aan het spel van de gesloten straten op wijk niveau, aan de binnenzijde 
heeft het bouwblok een eigen schaal en een eigen sfeer. 

De ontwikkelde stedebouwkundige opzet van het 'dubbelwandige' bouwblok 
biedt ruimte voor meer dan een opdrachtgever en voor verschillen in de archi
tectuur en typologie die grater zijn dan men op eerste gezicht denkt. De haven 
zijn wel als architectonische eenheid vormgegeven, de straten niet. Door het 
zorgvuldig opknippen van de blokken kan er toch een eenheid ontstaan. Het 
probleem van de lappendeken is dus geen probleem van architectonische 
diversiteit, maar hangt samen met de manier waarop, zowel architectonisch als 
stedebouwkundig, wordt omgegaan met de schaalvergroting die inherent is aan 
de (massa-)woningbouw. 

Beide plannen reageren verschillend op de 'lappendeken'. Maar beiden houden 

deze in stand. Ze zoeken naar een oplossing voor het naast elkaar laten bestaan 
van de verschillende lappen. De lappendeken is dan oak een kwaliteit van Den 

Haag, het bepaald een groat gedeelte van het stadsbeeld. 

• • • • • • • 
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Bouw van Transvaal 
In 1903 annexeerde Den Haag een stuk van Loosduinen. Zander deze annexa
tie had de stad bijna geen kant uit gekund, ingesloten als zij was door de zee, 
de duinen en de verschillende randgemeenten. Met de bouw van Transvaal, die 
hier rand 1900 began als een voortzetting van de Schilderswijk, zou definitief de 
gemeentegrens zijn bereikt. Transvaal werd vooral een wijk voor lagere midden
groepen en geschoolde arbeiders. Kort na 1900 werd begonnen met de bouw 
van de eerste huizen in het noordelijke deel van de wijk. Omstreeks 1932 zijn de 
laatste woningen in de wijk voltooid. 

De stedebouwkundige verkaveling van de wijk bestaat uit rechthoekige delen. 
De bouwblokken hebben een geringe diepte en grate lengte. Hierdoor is een 
korte opeenvolging van straten te zien. De bouwblokken zijn lang, ondiep en 
gesloten van karakter. Een groat aantal van de woonstraten had een breedte 
van ongeveer 16 meter; aan weerszijden van de rijstrook lagen voortuintjes van 
3,5 meter diep. Deze zijn nu vrijwel allemaal verdwenen ten behoeve van par
keerplaatsen en het verbreden van de rijweg. 

Het merendeel van de voorzieningen is op een over het algemeen weinig 
monumentale wijze her en der in de wijk ondergebracht. De meeste scholen 
zijn in de bouwblokken opgenomen. Zelfs de in 1981 gesloopte kerk van de HH. 
Engelbewaarders aan de Brandtstraat was onderdeel van een bouwblok. Kleine 
buurtwinkels, koffiehuizen en andere sociale, culturele en religieuze ruimtes 
bevinden zich op willekeurige plaatsen in de lange bouwstroken. 

Renovatie Transvaal in de jaren '80 
Het noordelijk deel van Transvaal was al snel een urgentiegebied voor stads
vernieuwing. In de jaren '80 werd een deel van de bebouwing vervangen door 
nieuwbouw en een groat gedeelte gerenoveerd volgens een hoog renova
tieniveau (ingrijpende wijzigingen) en een klein gedeelte gerenoveerd, volgens 
een laag renovatieniveau. (Deze renovatieprojecten hebben op vele plaatsen 
een extra verdieping op de oude bebouwing geplaatst die wordt gekenmerkt 
door de Trespa-platen aan de buitenkant; alle houten kozijnen en deuren zijn 
vervangen door aluminium kozijnen. Door deze 'slechte' renovatieprojecten 
in de jaren '80 wordt er achteraf gesproken van een devaluatie van de wijk.) 
Daarnaast werden er oak delen van de bebouwing gesloopt om dwarsverbindin
gen in de lange straten te maken, speelplaatsen aan te leggen en doodlopende 

woonstraten te laten vervallen. Tevens zijn er een aantal kerken en scholen afge
broken ten behoeve van woningbouw. De bedrijven in de wijk werden verplaatst 
naar het bedrijventerrein aan de Monstersestraat, of elders. 

Stedelijke vernieuwing Transvaal vanaf 2000 
Pas vanaf 2000 werd het zuidelijk deel van Transvaal onderworpen aan de 
stadsvernieuwingen. 

Het 'Stedebouwkundig plan Transvaal' van Geurst & Schulze geeft een lijstje van 
knelpunten: 

de verbinding met de Schilderswijk is met uitzondering van het 
Hobbemaplein slecht te noemen 
de randen van de wijk en de belangrijkste doorgaande wegen door de 
wijk zouden de wijk een positiever imago kunnen geven 
de toegangen tot de wijk zijn niet altijd even herkenbaar 
de bebouwingstypologie is te eenvormig 

In de jaren '80 zag men de stadsvernieuwing als 'culturele activiteit', waarbij de 
(sociale) wijkopbouw centraal stand in de vernieuwing van de Schilderswijk. Nu, 
20 jaar later, is men daar weer van afgestapt. Ondanks de constatering van vele 
stedebouwkundige problemen, is de doelstelling van de gemeente Den Haag en 
de ontwikkelende partijen voor Transvaal: het verbeteren van het imago van de 
wijk door het vervangen van gestapelde huurwoningen voor voornamelijk grond
gebonden koop- en (duurdere) huurwoningen. 

In totaal zouden er 3000 woningen warden gesloopt en 1600 nieuwe woningen 
warden gebouwd, waarbij het totale bouwvolume gelijk zou blijven. 

lngrepen door Geurst & Schulze 
Om de toegankelijkheid van Transvaal aan de westzijde te vergroten zijn er drie 
veranderingen voorgesteld: 

een extra plein aan het begin van de Kempstraat; 
een verbreding van de westelijke helft van de Kempstraat; 
een nieuwe weg parallel aan de Scheepersstraat die de Kempstraat 

snijdt bij de Schalk Burgerstraat. 

Wat betreft de 'lappendeken' van Transvaal beperkt Geurst & Schulze zich tot 

• 
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• 
• het herinrichten van de openbare ruimte: het maken van een lijn van opeenvol-
• gende pleinen, een hierarchie van straten door het bepalen van beschikbare 

woningtypen en bouwhoogtes en het herinrichten van de straat d.m.v. bestrat-
• ing, straatmeubilair en beplanting. 

e Het plan versterkt de identiteit van de verschillende lappen in Transvaal. De 
ingrepen zijn er opgericht de doorgang door Transvaal, langs de verschillende e wijkdelen (lappen) te begeleiden, te verbeteren en te versoepelen . Maar over de 
naad die loopt tussen Transvaal en de Schilderswijk wordt, na het constateren e van het bestaan ervan, geen verdere uitspraak gedaan . 

• • • 
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Kaart 26: Stedelijke vernieuwing Transvaal 200~ 
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3: Verschillende benaderingen van dezelfde locatie 

Toelichting 
Het tweede deel van dit onderzoek bestaat voor een groot gedeelte uit een 
literatuur onderzoek. Verschillende architectonische en stedebouwkundige 
projecten worden gebruikt om de verschillende elementen van de afstudeerlo
catie te 'verklaren'. De voorbeeldprojecten worden op de locatie geprojecteerd, 
waarna gekeken wordt in hoeverre zij overeenkomen. Meerdere projecten, van 
een totaal verschillende aard, worden als puzzelstukjes een voor een op de 
locatie gelegd. Niet Mn past er helemaal, maar allemaal brengen zij de aard 
van de bestaande situatie beetje bij beetje aan het licht. Het ene voorbeeld richt 
zich op de lijn van het trace zelf, de ander bekijkt de strook meer als constel
latie van objecten. Zo worden verschillende delen van de locatie gekoppeld aan 
verschillende invalshoeken. Dit is geen sluitend verhaal. Er is namelijk niet een 
verhaal. De stad is een bonte verzamelingen aan beeldverhalen, kleine intriges, 
gecombineerd met grote stedelijke netwerken die per plaats van dichtheid en 
zichtbaarheid varieren. De stad als ... , als ... , als ... , als. 

A. De strook en de diagonaal 

De diagonalen van Lindo 
In 1870 werd er, in aansluiting op de Stationsbuurt, begonnen met de bouw van 
de Schilderswijk . De vorm van de weilanden en sloten uit de Middeleeuwen 
keerden terug. Dat resulteerde in een rechthoekig stratenpatroon zonder fraaie 
en wisselende vergezichten en dat vanuit verkeersoogpunt erg onpraktisch was. 
Maar voor de bouwers was het blokkenpatroon economisch voordelig, doordat 
het in bouwpercelen te verkavelen was. Revolutiebouw werd dit genoemd: in 
ijltempo werd er gebouwd met behulp van de financiering van de nieuwe hy
potheekbanken. Dit hypotheeksysteem was de oorzaak van een ondeugdelijke 
bouw op grote schaal. De vaak langgerekte percelen dwongen de ondernemers 
de straten in een richting aan te leggen. Eventuele dwarsstraten eindigden vaak 
bij de grens van het perceel van hun concurrenten, die zich niets aantrokken 
van wat hun buurman had aangelegd . 

Bij de bouw van de nieuwe wijken was er amper rekening gehouden met het 
moderne verkeer. Bovendien had de gemeente bitter weinig macht. Alles hing af 
van de welwillende medewerking van de projectontwikkelaars. Nog in 1889 had 

een Koninklijk Besluit de gemeenten verboden deze ondernemers een dwingend 
stratenplan voor te schrijven. 

Directeur Gemeentewerken Lindo vond diagonale straten essentieel, omdat zij 
voor het verkeer een noodzakelijke aanvulling vormden op het stramien van 
!outer horizontalen en verticalen in de stadsplattegrond. Bovendien maakte een 
dergelijk breed getrokken laan de wijk ruim en levendig en schiep het de 
mogelijkheid van zichtpunten in de as . Brede en schuine lanen kwamen er in de 
nieuwe wijken aan de zuidkant van de stad: de Schilderswijk - die aan weerszi
jde van de Hoefkade geleidelijk de ruimte tussen de singelgrachten en lijn 11 
opvulde - in Transvaal - dat na 1900 de bebouwing aan de andere kant van de 
tramlijn voortzette - en in de bebouwing langs de Bezuidenhoutseweg - die 
blok voor blok naar de grens van Wassenaar kroop. 

Kaart 27 laat het totale plan zien dat Lindo ontwikkelde voor de toenmalige (zuid
)westkant van Den Haag. Het plan wordt gekenmerkt door diverse diagonalen 
die 'shortcuts' vormen in het zeer onregelmatige grid van Den Haag. Opvallend 
is dat in dit nieuwe systeem van diagonalen de onderlinge delen niet altijd even 
goed op elkaar afgestemd zijn, zodat afzonderlijke diagonalen slechts zelden op 
elkaar aansluiten. 

Kaart 28 laat het uiteindelijke gerealiseerde deel van het plan van Lindo zien, 
geplaatst in het al bestaande stedelijke 'grid' . Ongeveer een derde deel van het 
plan is uitgevoerd, waardoor de 'shortcuts' alleen op wijk- of zelfs buurtniveau te 
maken zijn . Een nog grotere fragmentatie van het stedelijke netwerk is daarvan 
het gevolg. Op stadsniveau dragen de diagonalen slechts minimaal bij aan een 
verbetering van de verkeersdoorstroom . De diagonalen komen eerder overeen 
met het afsnijden van een bocht, dan het nemen van een werkelijke 'shortcut'. 

Kaart 29 laat op wijkniveau zien wat het gevolg is van het slechts ten delen uit
gevoerde plan van Lindo. De diagonalen worden niet van de ene naar de andere 
wijk doorgetrokken. Opvallend is dat de diagonalen overal net naast de kruis
punten van het stedelijk 'grid' uitkomen, waardoor een directe verbinding ont
breekt en je bekent moet zijn met de lokale situatie om de 'shortcuts' te kunnen 
nemen, want anders zijn ze onzichtbaar. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kaart 27: Lindo's diagonalen (totaal p 

Schilderswijk 

Transvaal 

- Gerealiseerde diagonalen 

- Niet-gerealiseerde diagonalen 

Kaart 28 Gerealiseerde diagonalen in 
bestaand stedelijk netwerk 

- Gerealiseerde diagonalen 

- Primaire wegen oost-west 

- Secundaire wegen oost-west 

Primaire wegen noord-zuid 

- Secundaire wegen noord-zuid 

Kaart 29: Lokale richting 
en aansluiting van diagonalen 

- Gerealiseerde lijnen 

Geplande diagonalen 

Stedelijke netwerk 
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Het grid en de diagonaal 
Het grid van Den Haag is dan wel niet zo expliciet aanwezig als in steden als 
Barcelona en New York, toch is het een van de basisvormen waarop de 'lap
pendeken' van Den Haag is gevormd. Om de rol van de diagonalen beter te 
begrijpen warden ze tegenover het 'grid' geplaatst. Per slot van rekening is de 
diagonaal alleen maar mogelijk tegen een 'rechte en regelmatige' achtergrond, 
anders zou de diagonaal nooit een diagonaal zijn, maar slechts een lijn. Het 
belang van het grid ligt, in het geval van Den Haag, niet in de regelmaat van het 
patroon, eerder in de min of meer rechthoekige modules die gevormd warden 
door de structuur en als basis dienen voor de lappendeken. 

Broadacre City 
Broadacre City beslaat vier vierkante mijl. Het centrale deel van de stad bestaat 
uit losse kavels met ieder een eigen woning. Frank Lloyd Wright zag in het 
recht op landeigendom een vorm van garantie voor een minimaal bestaan. De 
kavels zijn, net als alle andere voorzieningen, als autonome eenheden geordend 
in het grid. "Het belang van het grid ligt niet zo zeer in het regelmaat van het 
patroon, maar eerder in de module dat die grid genereert. Wright legt de nadruk 
op het ritme, boven de herhaling. Ritme overkomt de beperkingen van de 
regelmaat. Ritme maakt de nadruk op het individu mogelijk, terwijl het tegelijk
ertijd onderdeel is van een ordelijke sequentie. Het is een strategie die Wright al 
eerder ontwikkelde om variatie mogelijk te maken in mechanisch geproduceerde 
onderdelen." (Dehaene, 2002) 

Voor het ontwerp voor Broadacre City werden assen en symmetrie als organ
iserende middelen verworpen. Bij nadere bestudering van het model valt er 
naast het ritme nog een tweede 'impliciete' eigenschap op, namelijk de reflex
beweging. In het vroegere werk van Wright bestond deze reflex-beweging uit het 
herhaaldelijke gebruik van de diagonaal als organiserend middel. De diagonaal 
werd gebruikt om de richting van het plan te versterken. In zijn latere werken 
verdwijnen deze diagonalen en maken zij plaats voor de diagonale richting die in 
de schijnbaar orthogonale ruimtelijke indeling ge'fmpliceerd is. De aanwezigheid 
van deze alternatieve beweging maakte het mogelijk voor Wright om een onder
scheid te maken tussen enerzijds de organisatie van de expliciete richtingen die 
de objectieve composities bepalen; en anderzijds de impliciete richtingen die 
richting gaven aan de subjectieve ervaringen binnen de algehele compositie. 
Deze scheiding van de compositionele richting en de ervaringsbeweging zou 

het bewustzijn van de bewoner vergroten doordat deze zelf het centrum van de 
ruimte wordt. Deze scheiding is het duidelijkst te zien in de vergelijking van twee 
van Wrights huizen. In het ontwerp voor het eerste huis (Cooper House, figuur 
9) is de diagonaal expliciet aanwezig, de verschillende programma's warden met 
elkaar verbonden door de diagonaal. In het tweede huis (Fallingwater, figuur 10) 
is de diagonaal alleen impliciet aanwezig. Door de accentuering van de hoeken 
door middel van ramen, trappen en doorgangen wordt de beleving van het huis 
georganiseerd door middel van de diagonaal. De objectieve compositie is or
thogonaal, terwijl het zicht en de bewegingsvrijheid van de bewoners is georgani
seerd langs de 'onzichtbare' diagonaal. 

Wright ontwierp tevens de geologische ondergrond van Broadacre City. Het over
grote gedeelte van de ondergrond is vlak. Een van de kwadranten (rechtsboven) 
vormt daarop een uitzondering. De plaatsing van een heuvel op dit hoekpunt 
brengt een relaxatie van het grid met zich mee doordat het de impliciet aan
wezige diagonaal benadrukt. Figuur 8 laat zien dat de rivier en de daarnaast ge
plaatste torens (in de figuur gemarkeerd door een kruisje) min of meer diezelfde 
diagonaal volgen. Precies op het hoekpunt van de maquette plaatste Wright een 
uitkijkpunt. Het uitkijkpunt is een uitnodiging tot een alternatieve lezing van het 
ontwerp. Het uitkijkpunt maakt het voor de bewoners van Broadacre City mogelijk 
om over de hele stad uit te kijken, om een reflectieve houding aan te nemen ten 
opzichte van de stad, de hele gemeenschap. Het uitkijkpunt zou op deze manier 
een brug moeten slaan in het conflict tussen de 'private' en de 'publieke' mens. 
Op deze manier is het panoramische uitzicht gekoppeld aan een nobel inzicht. 
Als zicht wordt gekoppeld aan inzicht wordt de werkelijke brug geslagen in de 
belevingswereld van de toeschouwer, in de gedachten van de mensen zelf. 

"Het collectieve zichtpunt neemt geen directe fysieke vorm aan in Broadacre 
City. Wright scheidde de stad in het landschap en het fragment, en liet daarmee 
de tussenschaal open, die werd alleen overbrugd door de inwoner zelf. Als men 
Broadacre ziet als een visie van totale suburbanisatie dan mist men de spanning 
die ligt in deze scheiding tussen het individu en zijn publieke verantwoordelijk
heid." (Dehaene, 2002) 

De reflex-compositie is vooral een uitnodiging aan het oog om actief te warden in 

de organisatie van zijn omgeving. 
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Barcelona 
De diagonaal in Barcelona, die de 900 blokken van het stedelijke grid op 30 
graden doorsnijdt, is meer dan een short-cut, het is een samenvattend element 
dat een ogenblikkelijke greep van de twee richtingen van het grid mogelijk maakt. 
Het schept een ruimte die in de dimensies van de gebouwen en het patroon van 
het licht verschilt van de blokken in het grid. Zander de Diagonaal zou je nooit de 
relatie tussen elk blok met het geheel kunnen ervaren; en de gewaarwording van 
onze plaats als bewegend individu door het complexe systeem zou het ontbreken 
aan een orientatie die verder gaat dan de herinnering aan de plaatsen die we 
kennen. (Manuel de Sola Morales, Designing Cities) 

Morales beschrijft de Diagonaal als een scan, een snede die de anatomie van de 
stadsstructuur laat zien. De Diagonaal verrijkt de stedelijke vorm en geeft tevens 
vorm aan het begrip van het geheel. "De Diagonaal onthult de eenheid van de 
stedelijke vorm, niet als een geheel of als een homogeen ontwerp, maar als het 
resultaat van het aan elkaar rijgen van doorsnedes, van verschillende delen, die 
in hun onderscheid en hun noodzakelijk verschil waarneembaar zijn." 

In tegenstelling tot de reflex-bewegingen in het ontwerp voor Broadacre City is 
in Barcelona wel een fysieke vorm gegeven aan de diagonaal. De Diagonaal is 
hier niet ingezet als organiserend middel, zoals in Wrights Cooper House project, 

maar doet hier dienst als een blootlegging van de stedelijke structuur. 
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B. De strook als drie stedelijke kamers 

Orie deelgebieden 
Hier volgt een korte analyse van de drie deelgebieden van de strook, waarna 
deze beschreven zullen worden als stedelijke kamers. 

Noordelijk deel: bedrijventerrein Uitenhage 
Zoals bij de tijdsanalyse van kaart 16 al beschreven: "2002 I 2005: ( ... ) Het 
woongebied en het bedrijventerrein worden steeds duidelijker van elkaar 
gescheiden, er ontstaat een muur van woningen die de wijk moet scheiden van 
het bedrijventerrein." In kaart 30 is duidelijk te zien dat de gespiegelde 
S-vormige bebouwing (3 lagen parterre-woningen) een scheiding vormt tussen 
het bedrijventerrein aan de oostzijde en de woonwijk aan de westzijde. Twee 
aparte routes ontsluiten de grensgebieden aan weerszijde van de 'muur'. 

De gespiegelde S-vormige galerijwoningen in Transvaal vormen een goed 
functionerende oplossing voor de aanwezigheid, of beter gezegd afwezigheid, 
van het bedrijventerrein. Vanuit de Schilderswijk is het uitzicht op de bedrijven 
niet fraai te noemen, maar morfologisch en infrastructureel gezien zijn er geen 

knelpunten of andere problemen. 

• Bedrijventerrein Uitenhage 

Route bedrijventerrein 

• Woonflat 

Route woonwijk 
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Middelste deel: Wijkpark 
Het Wijkpark is een centraal gelegen park. Het Wijkpark vormt het middelpunt 
van een ring van buurtpleinen die beiden onzichtbaar in de wijk liggen. De 
plaatsing van de buurtpleinen lijkt eerder per ongeluk in een cirkel te liggen, dan 
bewust zo geplaatst. Er is geen onderlinge verbondenheid tussen de pleinen te 
herkennen. Het Wijkpark functioneert op wijkniveau en zou een centraal at
tractiepunt moeten zijn, maar de zicht- en de niet-zichtlijnen in kaart 28 laten 
zien dat het Wijkpark voor het grootste gedeelte en vanuit de meeste richtingen 
eerder onzichtbaar dan zichtbaar is. Er zijn geen centrale toegangswegen; de 
wegen die 'grenzen' aan het Wijkpark warden, zowel functioneel a/s visueel, 

gescheiden van het park door tussenliggende bebouwing en andere functies . 

Kaart 31 : Positie Wijkpark 

Wijkpark 

- Park 

Zichtlijn op Wijkpark 

- Niet-zichtlijnen op Wijkpark 

- Toegang Wijkpark 

- Plein 
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Zuidelijke deel: de Haagse Markt 
De Haagse Markt ligt ten oosten van vijf stroken woningen; het heeft dezelfde 
afmetingen. Een zesde strook van woningen zou een logisch vervolg zijn 
geweest op de eerdere vijf, ware het niet dat op deze plaats tot ver in de twintig
ste eeuw een kanaal gepland was. De lange stroken ten westen en de dubbele 
tramlijn ten oosten van de Markt zorgen ervoor dat de twee hoofdontsluitingen 
van de Markt op de kopse kanten liggen . De Markt is als het ware ingeklemd 
tussen de twee oost-west georienteerde straten, namelijk de Hoefkade en de 
Kempstraat. Voor de toegankelijkheid van de Markt is de langse beweging , de 
noord-zuid richting, niet van belang. 

Kaart 32: Toegangswegen Haagse Markt 

Haagse Markt 

Toegangsweg Haagse Markt 
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Stedelijke kamers 
De bovenste tekening hiernaast laat van beneden naar boven de Markt, het 
Hobbemaplein en het Wijkpark zien. De Markt en het Wijkpark zijn het beste 
zichtbaar vanaf het Lijn 11-trace, maar tevens ontoegankelijk. De ontsluiting van 
die twee gebieden gebeurt vooral via de noord- en de zuidkant. 

De situatie doet denken aan die van kamers op een filmset, waarvan telkens 
een van de vier wanden ontbreekt en zo het totaalzicht voor de camera mogelijk 
maakt. De ruimtes zijn het best te overzien door de buitenstaander . 

De Markt en het Wijkpark kun je zien als twee halve stedelijke kamers. Twee 
kamers die halverwege afgesneden zijn en waarvoor een grate glasplaat 
geplaatst is. De orientatie van het verkeer is die van de noord-zuid gerichte 
langse beweging, de zichtlijnen staan daar echter haaks op. De kwaliteit van 
deze 'halve' stedelijke kamers ligt in de opening van de zijwaartse blik. Verschil
lend van alle andere statige lanen van Den Haag, waar de bebouwing direct 
aan de straat gelegen is, openen de stedelijke kamers aan het Lijn 11-trace zich 
naar de straat toe en maken een breder perspectief mogelijk. 

De ervaring van de filmsetsetting versterkt de relatie tussen het doorgaande 
karakter van de laan (de Heemstraat) en die van de open plek (de Markt en het 
Wijkpark). Het niet kunnen bereiken of betreden van een plaats maakt je des 
te bewuster van de aanwezigheid ervan, ware het niet dat deze twee stedelijke 
kamers onoverzichtelijk zijn ingedeeld en zelfs vanaf de langse noord-zuid lijn 

slechts ten delen zichtbaar en dus moeilijk te ervaren zijn . 
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Figuur 1: Drie stedelijke kamers 

- Toegang 

Zichtlijn 

Figuur 2: Filmset setting 
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C. De strook als toevallige grens 

Scheiden OF snijden 
Een breuk scheidt. Een stedelijke breuk deelt het stedelijke weefsel op in frag
menten. 

Een snede snijdt. Een stedelijke snede opent het stedelijke weefsel. Deze on
thullende langsdoorsnede openbaart de innerlijke structuur van de stad. 

De snede berooft het fragment van het belang omdat het het fragment op een 
natuurlijke wijze accepteert; het bindt het samen op dezelfde manier dat de 
ervaring van een reis door de stad de activiteiten van een dag samenvat, alles 
vanaf de goot tot aan de skyline. ( ... ) Het fragment is het tegenovergestelde van 
de snede. Het fragment is een concept van het deel, waar de snede het idee 
van een sequentie en ervaring, van een tijdelijke continu'iteit in een ruimtelijke 
discontinu'iteit inhoudt. (Manuel de Sola Morales, Designing Cities) 

Scheiden EN snijden 
Eerder in dit verslag werden de voor Den Haag zo kenmerkende statige lanen 
beschreven als 'garen' (zie kaart 12: eel- en lintbebouwing). Elke lap van de 
lappendeken, elke Haagse wijk heeft zijn eigen identiteit. Het garen rijgt de 
verschillende lappen aan elkaar. De Heemstraat met het lijn 11 trace werkt niet 
bindend . Het grote verschil tussen de statige Haagse lanen en de Heemstraat 
is dat de laatste zicht biedt op de wijkstructuur van Transvaal. De Heemstraat is 
in dit gedeelte van Den Haag een van de weinige straten waar een zijwaartse 
blik niet meteen stuit op een voorgevel, maar de ruimte krijgt om rand te dwalen. 
Deze ruimte wordt gecreeerd door drie halve stedelijke kamers. Je zou kunnen 
zeggen dat de lijn van de Heemstraat en het lijn 11 trace de drie stedelijke kam
ers afsnijdt en daarmee de innerlijke structuur van Transvaal blootlegt. 
De onthullende eigenschap van de diagonaal van Barcelona wordt in Transvaal 
niet toegekend aan de diagonalen, maar aan de breuklijn tussen de twee wijken. 
De Heemstraat en het lijn 11 trace hebben dan een dubbel karakter: aan de kant 
van de Schilderswijk scheiden ze; aan de kant van Transvaal snijden ze. 

De strook vanuit Transvaal - de toevallige grens 
Maar is het wel juist om deze 'onthullende' eigenschap aan deze lijn toe te ken
nen? 

In kaart 9 (uit 1890) is duidelijk te zien dat het lijn 11 trace er al lag voordat de 
Schilderwijk tot de grens was volgebouwd . Van Transvaal was nag helemaal 
geen sprake. Transvaal zou pas tussen 1900-1932 gebouwd warden. In kaart 
15 is te zien dat de planning van het kanaal tot na 1936 gezorgd heeft voor een 
open strook tussen beide wijken. Die strook is daarna nooit opgevuld met 
woningen die aansloten op het weefsel van of Transvaal of de Schilderswijk,. De 
strook is gevuld met stedelijke diensten, een stedelijk programma: functies die 
elders in de stad geen plek konden krijgen. 

"In de reflex schenken de beperkingen van de vorm het oog de naar buiten 
gerichte beweging naar de horizon. Door de grenzen van het zicht te ontwer
pen, wilde Wright de universele nadruk op de as ondergraven, om het oog uit te 
lokken tot een zijwaartse beweging." (Dehaene, 2002) 

Het thema van de stedelijk kamers ligt voor de hand vanwege het ritme in de 
doorzichten. De marktgebouwtjes, de bibliotheek en het bedrijventerrein zorgen 
ervoor dat de markt en het wijkpark afgesloten open kamers lijken. Maar de 
'toevallige' route in kaart 19 laat duidelijk zien dat de beeindiging van Transvaal 
richting het lijn 11 trace helemaal niet zo bewust is vormgegeven. De gevels waar 
men op uitkijkt zijn nooit bedoelt als wijkgevels en hebben oak helemaal niet 
die uitstraling . Het is alsof je per ongeluk zicht hebt op die gevels. De zijwaartse 
beweging van de blik is hier nooit bedoeld als een reflex-beweging, als een 
uitnodiging tot een individuele en actieve ervaring van de ruimte. 

De Diagonaal in Barcelona snijdt. Toch komt de snede niet onverwachts en is de 
diagonaal als beweging duidelijk ontworpen. De open 'strook' in Transvaal lijkt te 
snijden, maar is eerder een open wand dan een gave snede. De open plaatsen 
lijken open geslagen, en het zicht onverwachts. De gevels hebben niet die 
kwaliteiten die de gevels van werkelijke stedelijke kamers wel hebben: de capac
iteit om een 'scene' te maken, om als decor dienst te doen . Transvaal heeft nooit 
de intentie gehad om zich, althans op deze manier, te exposeren. 

De openheid van de strook is om nag twee andere redenen misleidend. Namelijk 
vanwege het feit dat de lijn op diverse plaatsen een open zicht op de wijk biedt 
maar er juist op die plaatsen geen directe toegang is; en omdat het weefsel van 
de diagonalen niet zichtbaar aanwezig is, echter wel voelbaar. 

• • • • • • • • 
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D. De strook als periferie 

De strook vanuit de Schilderswijk - de periferie 
Vanuit de Schilderswijk is de strook te zien als een perifere strook. Voor een 
periode van ruim 30 jaar was de Schilderswijk de uiterste woonwijk van Den 
Haag in westelijke richting. Het lijn 11 trace vormde overgang tussen de stad 
en het platteland, het was de harde grens tussen de compacte volkswijk en de 
daarnaast gelegen landerijen. Het trace snoerde de stad als het ware in. Als we 
alleen naar de strook kijken en de aanwezigheid van Transvaal even vergeten, 
is de strook voor de Schilderswijk als een perifere zone. Gescheiden van de 
Schilderswijk door een drukke verkeersader en daarmee goed bereikbaar voor 
een groat gedeelte van de stad, biedt de strook plaats aan enkele stedelijke 
voorzieningen, namelijk: de markt, de bibliotheek, het park en het bedrijven
terrein. De strook op zich bestaat uit een aantal objecten die geen specifieke 
relatie met elkaar lijken aan te gaan. Het zijn afzonderlijke objecten die op een 
zekere afstand van elkaar (be)staan. 

"De onwetmatigheid kan ontworpen warden als een regulerend patroon dat 
onderworpen wordt aan de wet van de wederzijde scheiding. De vorm van de 
lege afstanden is het thema, de dominante rol die door de scheiding wordt 
gespeeld is het perifere alternatief voor de verenigende continuneit, de grate 
verdienste van de traditionele, compacte stad. Wat we aan vrijheid winnen, ver
liezen we in de methode." (Manuel de Sola Morales, Designing Cities) Toen de 
positie van het gebouw veriest was van de beperkingen van de rooilijn vond er 
vanuit de Moderne Beweging een explosie van stedelijke regels plaats. De tra
ditionele continu"fteit werd vervangen door een herhaling van vorm en type. Voor 
Morales zijn de leegtes die daardoor ontstaan en de architectonische werken die 
deze leegtes zien als objecten, werken zonder volume; vervelend: een verve
lende vorm van 'hyperdesign'. 

Maar de methode ontbreekt. In de strook zijn de afstanden niet zo zeer geba
seerd op berekeningen en redeneringen, het is eerder een scheiden om het 
scheiden. Hier is het ritme van de ruimte, de afwisseling van open en gesloten 
belangrijker dan de redenering. Het beeld van de drie halve stedelijke kam-
ers kwam voort uit ritme. Vanuit de tram is duidelijk het ritme te ervaren van de 
naar achter gelegen markt en wijkpark, afgewisseld met de naar voren gelegen 
gebouwen op het begin, het midden en het einde van de strook. "Afstanden zijn 

maatvoeringen zonder kwaliteiten. Het zijn patronen van aan- en afwezigheid. Als 
momenten van stilte in de muziek, die ans de frases helpen te begrijpen door het 
ritme van de pauzes en het constante wachten op het interval. Meer nag, kunnen 
we verwachten dat het ontwerp van de periferie gebruik maakt van de construc
ties om de aanwezigheid van de lege ruimtes te benadrukken, zoals Frederic 
Mompou ernaar zocht om de stilte hoorbaar te maken, door de schoonheid van 
slechts enkele noten." (Manuel de Sola Morales, Designing Cities) 

De vraag is dan wat er dan centraal staat: de noten of de stilte; de objecten of de 
leegte? 

De twee belangrijkste, en de meest prominente programma's in de strook zijn 
de markt en het wijkpark. Opvallend is het dat juist deze twee programma's 
niet zijn vormgegeven als gebouwde objecten, maar voor het grootste gedeelte 
bestaan uit leegte. De open ruimtes van deze twee programma's warden van 
elkaar gescheiden door de woningen en de bibliotheek annex woontoren aan het 
Hobbemaplein. In tegenstelling tot de beschreven situatie in de citaten van Mo
rales, waarin de gebouwen de objecten zijn en de leegtes de afstand daartussen, 
is het mogelijk om de invulling van de strook op een precies tegenovergestelde 
wijze te bekijken: de open ruimtes als objecten en de gebouwen daartussen als 
de scheidende afstand. 

De markt en het wijkpark zijn beide open ruimtes met een sterke 'programma
tische claim'. De markt lijkt een open plein, maar is gevuld met containers en 
kan daardoor niet anders functioneren dan marktplaats. Als er geen markt is, is 
het geen plein, maar een plek die wacht tot dat hij weer gebruikt kan warden als 
markt. Het wijkpark heeft een ondergrond van asfalt. In het asfalt liggen enkele 
verhoogde grasperken. Tussen de grasperken is er ondermeer een basketbal
veldje, een plaats om te voetballen en andere ruimtes voor sportieve recreatie. 
Langs de asfalten paden zijn enkele bankjes geplaatst. Het ontwerp van het park 
is dwingend: de programmering en de bijbehorende ruimtelijke indeling laat wein
ig ruimte over voor een individuele invulling. De markt en het park zijn ruimtes 
met een zware claim; waar de lucht stil staat; waar de ruimte niet 'stroomt', zoals 
de ruimte wel kan stromen om een goed gebouw heen. De open ruimte is mislei
dend, want in werkelijkheid is het nag vaster dan de gebouwde intermezzo's. 

De 'eenzame rust' van de perifere afstand tussen verschillende objecten ligt in de 
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duidelijke claim: de open ruimte als geregelde, minimale afstand. De objecten 
staan in de perifere omgeving als de beelden in een beeldenpark. In Transvaal 
is niet het helder wat de objecten zijn en wat de afstand is. 

Diener & Diener 
Bebouwing Potsdamer Platz, Berlijn, 1993 
Het ontwerp van Diener & Diener aan de Potsdamer Platz in Berlijn bestaat 
uit een aantal losse gebouwen die in een strook geplaatst zijn. De gebouwen 
warden met elkaar verbonden door een verhoogd platvorm van enkele treden 
hoog. Het ontwerp maakt een verbinding tussen de losjes georganiseerde wijk 
ten oosten van de Kothener Strasse en het rigoureus ontworpen Daimler Benz 
gebouw op de Potzdamer Platz. Deze schaalsprong wordt in de strook opgevan
gen door een toename van de bebouwingsdichtheid naar de Potsdamer Platz 
toe: ondanks de onbeweegbare structuur van de gebouwen op zich vertoont de 
structuur in zijn geheel een 'beweging'. 

"Eugen Gomringer publiceerde zijn eerste gedichten onder de noemer constel
laties. In deze gedichten relateert hij woorden en betekenissen aan elkaar door 
ze in constellaties te plaatsen. De constellaties leiden de metaforen, die vaak in 
gedichten gebruikt warden, terug tot het niveau van de woorden. De woorden 
refereren naar niets anders dan zichzelf. Ze zijn concreet als de gekleurde 
velden in de schilderijen van Richard Lohse, zoals deze velden zijn ze zichzelf. 
Deze gedichten maken het de individu mogelijk de woorden in te vu/fen met 
eigen ervaringen. " 

(Roger Diener & Martin Steinmann, The House and the 
City- Diener & Diener- Urban Studies) 

Volgens Diener & Diener zijn de omstandigheden in de stad te gefragmenteerd, 
zowel sociaal als economisch, waardoor hun ontwerpen weigeren een onder
deel te zijn van een grate of totale orde. Het plan voor de Potsdamer Platz is 
dan ook geen stedelijke vorm, maar een constellatie. Een constellatie die vorm 
krijgt op de plaats zelf en rekening houdt met de direct aangelegen stedelijke 
ruimtes. "Men kan in overeenstemming met de principes van de perceptietheo
rie, spreken over krachten, eerder dan vormen. De uitdrukking 'constellatie' staat 
voor een balans van krachten die continu gezocht dient te warden." 

De gebouwen in de strook zijn als beelden in een beeldentuin. Het zijn afzonder-

lijke objecten die samen in een specifieke ruimte staan. Object en omgeving 
zijn van even groat belang. De kleine verhoging onderscheidt de strook van zijn 
omgeving en geeft de grenzen van de constellatie aan. De gebouwen, die eerder 
op huizen lijken dan op stedelijke blokken, verdelen de strook in meerdere delen . 
De huizen volgen elkaar vrij op. Ze verkrijgen hun vorm door de eenheid die ze 
creeren. De huizen en de tussenliggende ruimtes hebben min of meer hetzelfde 
gewicht. 
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