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This graduation project, in the fields of urban design and architecture, is about 

proceeding the rational city and at the same time reflecting on it. This rational city 

can be found in the secondary space of Berlin. During the last century an enormous 

amount of social houses was realised by Wohnungsbaugenossenschaften. They 

introduced rational urban forms and a new architectural and urban paradigm started 

to develop. Those new urban forms broke radically with the traditional urban block 

of the 19th century and arose mainly in the former periphery of the city. This project 

formulates the next step in the development of secondary spaces that consist of 

different types of rational urban forms. The specific location for this strategy is 

Rummelsburg/Friedrichsfelde in Berlin. 

The transformation of urban forms can be seen as a process of rationalisation 

that started directly after the First World War as a reaction on the overcrowded 

urban blocks in the city centre of Berlin. The new models became less dense and 

more open and created new domains in between the public domain of the city and 

the private domain of the dwelling. After the Second World War the rationalisation 



totally lost its differentiation. The process ended in the 80s, after the realisation of 

some GroBsiedlungen.lt meant the start of a new paradigm of critical reconstructing 

the traditional city of the 19th century. But still, many different rational urban forms 

and models can be found in todays city. 

In the area of Rummelsburg/Friedrichsfelde a mosaic of those different rational 

urban forms can be found. In parallel with Collin Rows 'Collage City' there's 

proposed to stitch the collage at the location of a fracture line that runs through the 

area. In some clear steps the new morphology of the ensemble is achieved. Firstly, 

the existing grid, the orientation of the existing buildings, is adopted. Thereafter, 

the ensemble transforms in relation to the adjoining typologies. New typologies are 

developed out of the original ones according to the desire of more flexibility and 

better accessibility. Thirdly, the street or fracture line that runs through the area gets 

a facade. This building divides the inner space into two courts. The northern court 

accommodates the already existing sport fields. In this way an open an accessible 

space arises which is public, but still manageable. The forth step makes the courts 

accessible by making gateways in the mass. Finally, a tower that communicates 

with the towers in the surroundings completes the ensemble. 

The ensemble is an hybrid of different urban forms. It gets it uniformity by the way 

it deals with rationality, articulation and the use of materials. The ensemble forms a 

new piece of the collage of the city. A rational hybrid. 
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Deze verslaglegging van mijn afstudeerproject sluit mijn studie aan de Technische 

Universiteit in Eindhoven, binnen de master ‘Architecture, Building and Planning’, af. 

Het is een product uit het afstudeeratelier ‘Berlijn als model’, dat de architectonische 

en stedenbouwkundige mastertrack combineert. Het afstudeeratelier is 

voortgekomen uit eigen initiatief van vijf ambitieuze en gemotiveerde studenten. In 

nauwe samenwerking met Prof. Dipl. -Ing. Christian Rapp (Leerstoel AUC) en Ass. 

Prof. Dr. Ir. Michiel Dehaene (Leerstoel UDP, tegenwoordig verbonden aan de Ugent) 

zijn de onderzoeksthema’s bepaald en is het proces bewaakt.

We zijn in februari 2011 met dit atelier van start gegaan en een zeer intensieve 

periode volgde. Met de kleine en hechte groep van vijf studenten is een prettige 

samenwerking ontstaan, waarbij de inhoudelijk scherpe discussies zich afwisselden 

met humoristische ontspanning. We hebben het aangedurfd om methodologisch af 

te wijken van de standaard afstudeeropzet en voor een meer geleidelijke overgang 

tussen onderzoek en ontwerp gekozen. Hoewel dit voor de nodige pieken en dalen 

heeft gezorgd, ben ik erg verguld met het resultaat en de rijkheid die onze vijf 

onderzoeken en ontwerpen hebben opgeleverd. Ik wil dan ook mijn ateliergenoten; 

Sem Holweg, David de Kool, Loes Martens en Robbert Peters bijzonder bedanken 

voor de buitengewone inzet en verrijking van mijn studietijd.

Deze afstudeerperiode heeft me sterk gevormd tot wie ik nu als onderzoeker, 

ontwerper en persoon ben. De begeleidingen van Christian Rapp en Michiel 

Dehaene, die inhoudelijk en procesmatig zeer waardevol waren, hebben daar voor 

een groot deel aan bijgedragen. Ik wil hen bedanken voor de inhoudelijke verdieping 

die ze me geboden hebben, alsook voor het vertrouwen dat ze hebben gehad toen 

door ons het idee geopperd werd een atelier op te richten. Daarnaast wil ik enkele 

vakgenoten bedanken, die het project op gezette tijden de nodige scherpte hebben 

gegeven: Kersten Geers, Hüsnü Yegenoglu en Sjef van Hoof. Tot slot gaat mijn dank 

uit naar de mensen in mijn directe omgeving die me tijdens deze intensieve periode 

ten alle tijden hebben gesteund.
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Het afstudeeratelier ‘Berlijn als model’ heropent de discussie over de relatie tussen 

woningbouw en stadsvorm. In deze discussie zitten de stedenbouwkundige en 

architectonische discipline dicht bij elkaar in het discours. Het is een traditionele 

discussie die de afgelopen 20 jaar niet direct de boventoon heeft gevoerd, maar 

dient te zijn. Met het thema ‘wonen als bouwsteen van de stad’ wordt onderzocht 

hoe met wonen verder gebouwd kan worden aan de stad van nu.

De stad Berlijn biedt de context voor dit onderzoek. Haar roerige geschiedenis, met 

onder andere de bombardementen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, de 

opvolgende sloop en opsplitsing van de stad, heeft de voedingsbodem geboden voor 

vele stedenbouwkundige en architectonische woonexperimenten. Hierdoor heeft de 

stad menigmaal centraal gestaan in het nationale en internationale discours. In deel 

I van het onderzoek zijn middels 14 casussen de leidende paradigma’s in kaart 

gebracht. Het laat in een beknopt overzicht zien hoe de focus van de stadsplanning 

continu verschoven is in de stad.

Op deze manier wordt het begrip ‘secundaire ruimte’ geïntroduceerd in het 

onderzoek. Het begrip, dat centraal staat in deel II, komt voort uit gebiedsgericht 

genegotieerd stadsmodel dat een model is dat zijn rendabiliteit haalt uit het inzetten 

op de plaatsen waar je via intensivering en verdichting winst kunt boeken ten aanzien 

van de residuele grondwaarde. Het is een manier van stad ontwikkelen die zich 

voornamelijk lokaliseert bij knooppunten: op primaire locaties. Aan de achterkant 

van deze ontwikkeling ontstaan hierdoor secundaire locaties, delen van de stad 

die buiten beschouwing zijn geraakt. Het zijn gebieden waar in de anonimiteit 

van de periferie stad is ontstaan. De verschillende paradigmatische fases van de 

stadsontwikkeling hebben in deze gebieden geleid tot een mozaïek van stedelijke 

weefsels met verschillende karakters. Juist voor deze gebieden, die zich buiten de 

radar van de stadsontwikkeling bevinden, bestaat nog geen eenduidig antwoord op 

hoe er met woningbouw verder gebouwd kan worden aan de stad.

INLEIDING
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Ik heb dit onderzoek naar woningbouw en secundaire ruimte ingestoken vanuit 

de Wohnungsbaugenossenschaft, die vanaf eind 19e eeuw een sterke Berlijnse 

traditie heeft. Dit type organisatie schakelde de marktwerking uit door de bouw 

van woningen te socialiseren, de huisvestingsproblematiek kwam bij de overheid 

te liggen. Hiermee verschoof de stadsplanning van het primaire centrum naar 

secundaire locaties buiten het centrum. De introductie van een dergelijke andere 

economie is wederom actueel, in een zoektocht naar een vorm tussen de volledig 

geïntegreerde vorm van een planeconomie en de korrel van het individuele kavel.

De bebouwing die de Genossenschaften in Berlijn hebben gerealiseerd, blijkt een 

significante	speler	te	zijn	in	de	secundaire	ruimte	van	de	stad,	zoals	omschreven	

in deel II van het onderzoek. Met de opkomst van de Wohnungsbaugenossenschaft 

verschoof niet alleen de locatie van stadsontwikkeling, maar brak een geheel nieuw 

paradigma aan in het stedenbouwkundig en architectonisch discours: rationele 

bouwvormen deden hun intrede. Geleidelijk werd er afscheid genomen van het 

traditionele bouwblok en werd de woningbouw steeds rationeler. De organisatie 

van de stad en haar domeinen, alsook de organisatie van de woning, veranderden 

hierdoor radicaal. De verschillende fases van deze rationalisering van de stad 

bestaan verknipt naast elkaar in de secundaire ruimte. In mijn onderzoek schets 

ik een mogelijke doorontwikkeling van dit type stad, bekrachtigd door een ontwerp.

Dit afstudeerverslag dient begrepen te worden als voortzetting van het in het eerste 

boek beschreven onderzoek. Zodoende zal ook regelmatig worden verwezen naar 

dat boek, waarin de eerste drie delen van het onderzoek zijn gebundeld. Parallel 

aan mijn onderzoek hebben Sem Holweg, David de Kool, Loes Martens en Robbert 

Peters ook middels een ontwerpend onderzoek een mogelijke doorontwikkeling van 

een woonmilieu uit de secundaire ruimte geschetst.

Dit afstudeerverslag start in het eerste hoofdstuk met een beknopte samenvatting van 

de onderzoeken naar de Wohnungsbaugenossenschaft en het rationalisatieproces 
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en beschrijft hoe dit geleid heeft tot de formulering van de opgave. In het tweede 

hoofdstuk wordt het gebied geïntroduceerd dat de concrete context biedt voor het 

ontwerp.	Middels	een	analyse	van	dat	gebied	wordt	gereflecteerd	op	de	secundaire	

stad en daaraan wordt een strategie gekoppeld om met een de gefragmenteerde, 

rationele stad om te gaan. In het derde hoofdstuk wordt een ingreep op het niveau 

van	het	blok,	als	fragment	van	de	stad,	geformuleerd.	Hierin	is	een	reflectie	op	de	

rationele stad opgenomen en worden strategieën beschreven om op de schaal van 

het fragment om te gaan met eigendom en gebruik van de ruimte. In het vierde en 

laatste hoofdstuk wordt tot slot de architectuur van het ontwerp beschreven. 
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1. DE STAD ALS COMPLEXE ORGANISATIE
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Berlijn is een complexe stad. Door de explosieve groei tot metropool in het begin van 

de vorige eeuw, alsook de beladen historie met bombardementen, sloop, scheiding 

en hereniging, hebben stedenbouwkundigen en architecten de kans gegevens 

hun idealen op de stad te projecteren. De stadsontwikkeling vindt haar focus op 

die plekken in de stad waar door middel van verdichting en intensivering, winst 

kan worden geboekt ten aanzien van de residuele grondwaarde. Deze wijze van 

stadsontwikkeling lokaliseert zich op knooppunten, op primaire locaties. Aan de 

achterkant van deze primaire locatie, bestaan er dus secundaire locaties die buiten 

de aandacht van de stadsontwikkeling en investeringslogica vallen. Deze locaties 

vormen tezamen de secundaire ruimte van de stad.1 Deze ruimte bevat een mozaïek 

aan stedelijke structuren die in de anonimiteit van de periferie zijn ontstaan. De stad 

als complexe organisatie.
11



Kaart van Berlijn, waarin secundaire ruimte gemarkeerd is (blauw) door bebouwing door Genossenschaften
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In het essay over de Wohnungsbaugenossenschaft in hoofstuk 2.05 tussenruimte 

in de tussenruimte van het eerste boek van de band ‘Berlijn als model’ wordt in 

een historiserend hoofdstuk de opkomst van de Wohnungsbaugenossenschaft2 

in Berlijn beschreven, die in de stad een sterke traditie heeft. Deze coöperatieve 

organisatievorm is uitgevonden om de marktwerking uit te schakelen en zo de 

arbeidersklasse te huisvesten. De introductie van een dergelijke andere economie is 

wederom actueel, in een zoektocht naar een vorm tussen de volledig geïntegreerde 

opzet van een planeconomie en de korrel van het individuele kavel, maar daarover 

meer	 hoofdstuk	 3.3.	 Per	 definitie,	 markeert	 de	 bebouwing	 die	 gerealiseerd	 is	

door die Wohnungsbaugenossenschaften dus de secundaire ruimte in Berlijn. In 

nevenstaande kaart is de bebouwing ingetekend die in de jaren ‘20 tot de jaren 

’70 van de vorige eeuw door dergelijke organisaties is gebouwd.  Met de komst 

van de coörperatieve bouwvorm, brak een nieuw paradigma aan in de stedenbouw. 

Een paradigma dat gekenmerkt werd door rationalisatie en socialisatie. De kaart 

maakt de relatie met de totstandkoming van Groß Berlin in 1920 duidelijk, door de 

ingetekende voormalige grens van de stad. Juist in de geannexeerde ruimte tussen 

de steden, of de periferie van kernstad Berlijn, werd dergelijke stadsuitbreiding 

voltrokken.Tezamen vormt de ingetekende bebouwing een secundaire band rondom 

het primaire centrum. De aanvankelijk secundaire locaties bieden, door de nabijheid 

van het centrum, perspectieven voor toekomstige ontwikkeling. In een ontwerpend 

onderzoek worden de potenties en perspectieven van de rationele stedelijke 

structuur uit deze secundaire ruimte onderzocht. 

1.1 SECUNDAIRE RUIMTE

1. Wohnungsbau-

genossenschaften 

zijn vergelijkbaar 

met Nederlandse 

woningcorporaties, echter 

kennen ze een totaal 

andere oorsprong. Daarom 

wordt in de tekst het 

Duitse begrip gebruikt.

2. Het volledige 

onderzoek naar secundaire 

ruimte is terug te vinden 

in het tweede deel van het 

eerste boek van de band 

‘Berlijn als model’.



Afb. 1 Schema’s van de ontwikkeling van het stedelijk bouwblok. Uit: Castex, J., Ch.Depaule, J. en Panerai, Ph. (1990). p 145
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Het ontstaan van de Wohnungsbaugenossenschaft, een overheid die zorg draagt 

voor de bouw van woningen, en de noodzaak om in een hoog tempo een groot 

aantal woningen te realiseren, heeft in het begin van de 20e eeuw ervoor gezorgd 

dat rationaliteit3 zijn intrede deed in de stedenbouw en architectuur4. Deze rationele 

structuren vinden we terug in de eerder omschreven secundaire ruimte van de stad.

Ernst May, die vanaf 1925 Stadtbaurat van Frankfurt was, liet in 1930 in het 

tijdschrift Das Neue Frankfurt zien hoe het traditionele 19e eeuwse bouwblok 

getransformeerd is naar nieuwe open en rationele bouwvormen:

I.     Bebouwingsdichtheid voor de oorlog

II.     Bebouwingsdichtheid met randbebouwing

III.     Tweezijdig open randbebouwing

IV.     Oplossing voor de blokbebouwing door ‘zeilenbau’

In het boek De Rationele Stad van Castex, Depaule en Panerai wordt aan de hand 

van het schema van Ernst May de transformatie van het bouwblok besproken. 

De eerste fase is die van het 19e eeuwse Duitse gesloten bouwblok, bestaande 

uit zogenaamde Mietskasernen. Aanleiding voor de zoektocht naar een nieuwe 

bouwvorm kan worden gevonden in de sociale en hygiënische problemen die 

deze overbevolkte bouwblokken met zich meebrachten. De tweede fase wordt 

gekenmerkt door de ontruiming van het centrum, de doorbreking van het raster 

en de organisatie van de rand.5 Door het behoud van randen, maar de ontruiming 

van het centrum, wordt een open ruimte in het bouwblok omsloten, die voor 

collectieve doeleinden werd gebruikt. Dit werd mogelijk door de sociale realisatie 

van de woningen door Wohnungsbaugenossenschaften. In de derde fase worden 

de uiteinden open en wordt de dichtheid nog verder verlaagd. De randbebouwing 

wordt geoptimaliseerd ten opzichte van de bezonning en zodoende is de bebouwing 

hoofdzakelijk noord-zuid georiënteerd. De door May beoogde eindfase bestaat uit het 

ideaal van de zogenoemde ‘Zeilenbau’, noord-zuid gerealiseerde schijfbebouwing 

waarbij de opeenvolgende schijven voor-achter-voor-achter georiënteerd zijn. 

1.2 DE RATIONELE STAD

3. In de stedenbouw 

en architectuur wordt 

met rationalisatie 

de standaardisatie 

en optimalisatie 

van stadsmodel, 

woningplattegrond en 

bouwproces bedoeld.

4. Zie hoofdstuk 3.03 De 

rationele stad in het eerste 

boek van de band ‘Berlijn 

als model’

5. Castex, J., 

Ch.Depaule, J. en Panerai, 

Ph. (1990). p 165
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De ingesloten collectieve ruimte wordt zodoende door één van de aangrenzende 

schijven toegeëigend.

Hierdoor blijven van het traditionele gesloten bouwblok twee principes over: er 

bestaat een duidelijk verband tussen het gebouw en het terrein; voor- en achterkant 

van de gebouwen worden gedifferentieerd. Daar staat tegenover dat de continuïteit, 

de relatie met de straat, het bestaan van de straat en de verwijzing naar de stad 

worden prijsgegeven.6 Ernst May zag de laatste fase als het eindmodel en ideaal voor 

de moderne stad. Echter, sinds de oprichting van CIAM werden nog veel radicalere 

stadsvormen uitgewerkt. Om het gehele rationalisatieproces van de woningbouw in 

kaart te brengen, zijn de schema’s van May als uitgangspunt genomen en aangevuld 

met nog enkele vervolgstappen. In het totale schema representeert de eerste fase 

het model waarop de rationalisatie een reactie is en de laatste fase, de ontwikkeling 

van Großsiedlungen, het model dat zich door schaal en organisatie distantieert van 

de vormen daarvoor.

V    Schijven

VI    Schijven en torens in het groen

VII    Structuren

6. Castex, J., 

Ch.Depaule, J. en Panerai, 

Ph. (1990). p 168

I II III IV
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Vanaf de vijfde fase is de relatie tussen gebouw en terrein niet meer hetzelfde als 

daarvoor. Een nog radicalere rationalistische geest, het uitwissen van alle sporen 

van het blok, volgt op de expressionistische bouwwijze van daarvoor. In de hoge 

gebouwen, waarbij de dichtheid dus weer verhoogd wordt, verdwijnt de subtiele 

differentiatie tussen voor- en achterkant. De buitenruimte krijgt geen oriëntatie 

meer en verliest zijn status.7 Vanaf de zesde fase wordt deze buitenruimte nog 

enkel gezien als een doorgaande openbare groenruimte, ten behoeve van de 

modernistische idealen van licht, lucht en ruimte. De laatste verschillen tussen voor 

en achter en tussen de verdiepingen werden afgeschaft, in naam van de serie, de 

standaard en de norm.8

Met name de omgang met de open ruimte heeft de stad na de vierde fase geen 

goed gedaan. De schaal, hoeveelheid en vormgeving van de openbare ruimte heeft 

niet tot toe-eigening en gebruik geleid, wat soms grote sociale problematiek met 

zich meebracht. Na de bouw van enkele Großsiedlungen is het modernistische 

ideaal door Berlijn verworpen en vanaf eind jaren ‘80 verwijst de stedenbouw, 

middels het kritisch reconstrueren, terug naar de 19e eeuwse bouwblokkenstad. De 

modernistische grondbeginselen, die na de Tweede Wereldoorlog geradicaliseerd 

zijn, verdienen naar mijn mening meer herwaardering. 

7. Castex, J., 

Ch.Depaule, J. en Panerai, 

Ph. (1990). p 165

8. Idem. p 169

V VI VII



exemplarisch in berlijn: 
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Afb. 2 Rummelsburg/Friedrichsfelde: een gebied waar alle fases van het rationalisatieproces zich zichtbaar hebben voltrokken
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Doel van dit afstuderen is een bijdrage te leveren aan de actuele en traditionele 

discussie van de huisvestings- en stadsontwikkelingsproblematiek. Door te focussen 

op de secundaire ruimte wordt voorbij gekeken aan de planningswaan van de dag 

en wordt juist een mogelijke doorontwikkeling geschetst voor de nu onderbelichte 

delen van de stad. De rationele bouwvormen maken een belangrijk deel uit van die 

secundaire ruimte en vormen daarom de kern van het onderzoek: Hoe kan verder 

worden gebouwd aan en voort worden gebouwd op de rationele stad?

Deze twee taalkundige aanverwanten betekenen impliciet iets anders. Het ‘verder 

bouwen’ impliceert een proces: wat zou de volgende stap moeten zijn voor wijken 

waar deze rationele bouwvormen zijn geland? Ofschoon ‘voort bouwen’ gaat over 

een	reflectie	op	de	rationele	bouwvormen	die	al	gerealiseerd	zijn.	Welke	lering	kan	

worden getrokken uit de gerealiseerde bebouwing en hoe hebben die de tand des 

tijds doorstaan?

De locatie waar een dergelijk antwoord geformuleerd wordt is Rummelsburg/

Friedrichsfelde. In het gebied dat net buiten de S-Bahnring ligt,  hebben alle fases 

van het rationalisatieproces zich zichtbaar voltrokken, zoals de snede door het 

gebied in relatie tot de schematische weergave van het rationalisatieproces laat 

zien. Bovendien maakt de nabijheid van het centrum van Berlijn het relevant om na 

te denken over verstedelijking en intensivering van het gebied.

1.3 DE OPGAVE

Ligging locatie ten opzichte van centrum (S-Bahn ring) Berlijn
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2. VERDER BOUWEN AAN EN 
VOORTBOUWEN OP DE RATIONELE STAD
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Hoe bouwen we met woningbouw verder aan de stad? Deze vraag wordt beantwoord 

voor	 de	 rationele	 stad,	 specifiek	 voor	 de	 gebieden	 in	 de	 secundaire	 ruimte	 van	

Berlijn die de verschillende fases van de rationalisatie tijdens het modernistische 

paradigma hebben doorstaan. Kan er ook worden voortgebouwd óp de rationele 

stad? Over welke waarden en kwaliteiten beschikt dit type stad? Zijn die nog 

bruikbaar of moet er wederom met een nieuwe doctrine de voorgaande worden 

weggevaagd? 
21



Opgave: samenkomst van grid, straat en open ruimte

Schwarzplan van het gebied
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Het Schwarzplan van het gebied laat de grote diversiteit zien aan stedelijke 

structuren. De verschillende fases van de rationalisatie hebben duidelijk hun sporen 

in het gebied achtergelaten. De uitgebreide analyse van het gebied in hoofdstuk 

3.03 De rationele stad in het eerste boek van de band Berlijn als model toont hoe 

de verschillende structuren zich gedragen op de diverse analyselagen. Met name 

de rijkdom aan eigenschappen van het gebied als totaal wordt duidelijk. Niet zozeer 

de ene of de andere rationele structuur zou kunnen worden aangewezen als ‘best 

functionerend’, maar de kwaliteit van het gebied ligt juist in het naast elkaar bestaan 

van de verschillende karakters en eigenschappen. Zo is de blokkenstad is staat 

goed diverse functies op te nemen in de bebouwing, terwijl grootschalige niet-

woonfuncties veel beter ingepast kunnen worden in de modernistische stad. Het 

gebied is op die manier in staat om in alle stedelijke behoeften te voorzien. Het 

geheel is sterker dan de som der delen. Een doorontwikkeling van dit gebied zou 

dus iets moeten toevoegen dat de verschillende delen nóg beter laat functioneren 

als een geheel.

De analyses brengen de meest geschikte locatie daarvoor aan het licht. Hoewel 

sommige eigenschappen geleidelijk overlopen als een gradiënt tekenen vrijwel alle 

analyses een duidelijke breuklijn af in het stedelijke weefsel. Ter plaatse van deze 

breuklijn botsen de aangrenzende structuren en worden ze resoluut afgesneden. 

Deze breuklijn is een weg die daar oorspronkelijk al bestond. Deze weg, de 

Rummelsburger Straße, onttrekt zich van het ‘grid’ of de oriëntatie die de bebouwing 

aan weerszijden van de straat aanneemt, zoals de kaart laat zien. De facto, wordt 

aan beide zijden van de straat een rationele structuur ontdaan van haar rationaliteit.

Op sommige plekken levert dit juist een interessante ruimte op. Zoals de kaart laat 

zien,	krijgt	de	Rummelsburger	Straße	een	aantrekkelijk	profiel	door	onverwachte	

verbredingen en versmallingen als gevolg van de bebouwing die de oriëntatie van 

de straat de ene keer overneemt en dan weer ontkent. Daar waar de bebouwing 

niet	bij	machte	is	om	een	straatprofiel	in	te	kaderen,	ontstaan	onbepaalde	residuele	

ruimtes. Dit gebeurt zichtbaar ter plaatse van de cirkel waar een witte, open ruimte 

de weg kruist, getuige de geblokte arcering. Dit vormt dan ook de meest geschikte 

locatie voor een ontwerp dat de breuklijn minder hard maakt en zodoende het 

gebied met al haar kwaliteiten en diversiteit in tact laat.

2.1 LOCATIE: RUMMELSBURG/
FRIEDRICHSFELDE



Afb. 3 Zwart-wit analyses van Saint-Dié (boven) en Parma, uit: Rowe, C. en Koetter, F. (1978), p. 62
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De locatie vraagt om een contextuele aanpak. Het ontwerp moet immers kunnen 

reflecteren	 op	 de	 verschillende	 stedelijke	 structuren	 die	 er	 aan	 grenzen.	 Deze	

ontwerpmethode ligt in lijn van het door Rowe ontwikkelde betoog voor de 

collagestad. Rowe stelt voor de legstukken in de stad, het netwerk van kloven en 

breuklijnen, op contextuele wijze te hechten met ‘interstitieel puin’9.

In het boek Collage City geven Colin Rowe en Fred Koetter hun kritiek op het 

modernistische paradigma, dat volgens hen verantwoordelijk is voor de desintegratie 

van de straat en van alle goed georganiseerde publieke ruimte. Ze noemen hiervoor 

twee voorname redenen: de rationele vorm van huisvesting en de nieuwe eisen die 

het verkeer stelt.10 Ze bekritiseren de moderne architecten, en dan met name Le 

Corbusier, en hun ideaal van de totale onthechting van de stad. Deze kritiek wordt 

kracht bij gezet door de zwart-wit analyses die Rowe en Koetter presenteren. De 

complexiteit van de stad wordt terug gebracht tot de tegenstelling tussen volume 

en	 leegte,	het	 verschijnsel	 van	figuur	en	achtergrond	uit	de	Gestalttheorie11. Het 

laat zien dat traditionele steden, zoals Parma, een rijke en veelzijdige onderliggende 

textuur of bodem hebben. De onderliggende structuur is het resultaat van 

kruisbestuiving, assimilatie, vervorming, uitdaging, reactie, oplegging, gelaagdheid 

en verzoening12. Het bovenstaande modernistische plan, Le Corbusiers ontwerp 

voor Saint-Dié, laat daarentegen zien dat vrijstaande volumes zwemmen in een 

witte zee van leegte, waarmee de ongedifferentieerde ruimte is aangeduid13. Het 

missen van die onderliggende textuur of bodem doet Rowe en Koetter pleiten voor 

de stad als collage, ontstaan uit een proces van bricolage.

Het geanalyseerde gebied in Rummelsburg/Friedrichsfelde kan gelezen worden 

als zo’n bricolage, zoals de zwart-wit analyse van het gebied en haar analogie 

met de schema’s uit het rationalisatieproces hebben laten zien. De contextuele 

ontwerpmethode van Rowe is daarom zeer geschikt, zodat een nieuw fragment 

van de collage gemaakt kan worden dat de botsende structuren ter hoogte van de 

Rummelsburger Straße, een duidelijke breuklijn in het gebied, verzoent en hecht. 

Hiermee behoudt het gebied haar rijke en diverse karakter, zoals blootgelegd in de 

analyses.

2.2 COLLAGE CITY

9. Rowe, C. en Koetter, F. 

(1978). p 107

10. Idem. p 56

11. Idem. p 64

12. Idem. p 83

13. Heuvel, D. van den. 

(2008). p 34

14. Bricolage is een 

term die voor het eerst 

gebruikt is in 1969 in de 

publicatie van de sociaal 

antropoloog Claude 

Lévi Strauss en verwijst 

naar het proces van een 

kunstenaar waarbij een 

werk wordt gecreëerd uit 

een grote variëteit aan 

beschikbare materialen.
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3. HET FRAGMENT



Het maken van een nieuw fragment van de collage, dat de verschillende structuren 

aan	elkaar	hecht,	geeft	de	kans	te	reflecteren	op	wat	het	modernistische	paradigma	

ons gebracht heeft en welke grondbeginselen daarvan nog bruikbaar zijn. Bovendien 

brengt het de discussie over collectieve woningbouw en de open ruimtes van de 

stad terug. Dit hoofdstuk biedt, naast een bijdrage aan die discussies, een eerste 

aanzet naar een ontwerp waarin de stedelijke dragers van het gebied hun weerslag 

krijgen in de morfologie van het ontwerp.
27



Afb. 4 Collage siedlung-architectuur, met de klok mee: Schillerspark (lb), Sonnenhof, Carl Legien, Onkel Toms Hütte en Carl Legien
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In het eerste hoofdstuk is de ontwikkeling van het negentiende eeuwse bouwblok, 

naar de volledig gedesintegreerde bouwvormen, uitvoerig geschetst. De modellen 

van na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de doorgaande openbare ruimte het credo 

is, hebben een ambigue karakter. Enerzijds bieden ze de stad en haar bewoners 

licht, lucht en ruimte. Deze ruimte biedt plek aan een mooi, lommerrijk park dat 

het gebied doorkruist, maar ook aan grootschalige stedelijke functies zoals een 

sportcomplex, een rangeerterrein en enkele onderwijsinstellingen. Anderzijds laat het 

veel	residuele	ruimte	over	die	onbestemd	en	ongedefinieerd	is,	waardoor	ze	slecht	

gecontroleerd en beheerd worden, met eventuele sociale problemen tot gevolg. Met 

name het volledig loochenen van context maakt deze modellen niet geschikt om 

de stad mee verder te bouwen, zeker niet wanneer verschillende structuren met 

elkaar verzoend dienen te worden. Het is daarentegen wel interessant om het open 

karakter, als gevolg van de licht, lucht en ruimte idealen, terug te laten komen.

Juist de vroegmodernistische modellen uit de periode van de Weimarrepubliek 

hebben, tijdens dit onderzoek, mijn waardering gekregen. Deze modellen bevatten 

nog twee cruciale principes van het negentiende eeuwse bouwblok, zoals Castex 

dat treffend omschrijft15:

- verband tussen gebouw en terrein

-	voor-	en	achterkant	van	de	gebouwen	worden	gedefinieerd

In deze modellen bestaat er een duidelijke relatie tussen de woning en de stedelijke 

buitenruimte. De woningen beschikken nog over een onmiskenbare oriëntatie en 

duidelijke vormgeving van een voor- en achterzijde. De modellen introduceerden 

een nieuwe type stedenbouw, maar ontkenden de bestaande stad nog niet. Dit blijkt 

onder	andere	uit	de	uitgebreide	analyse	van	de	casus	Siemensstadt,	met	specifiek	

het bouwdeel van Hugo Häring daarin, zoals terug te vinden in het derde deel van 

het eerste boek van de band ‘Berlijn als model’.

Naast het stadsmodel van de jaren ‘20-’30 Siedlung, ben ik gefascineerd geraakt 

door de architectuur ervan. Berlijn beschikt over enkele zeer hoogwaardige 

3.1 REFLECTIE OP DE RATIONELE STAD

15. Castex, J., 

Ch.Depaule, J. en Panerai, 

Ph. (1990). p 168



Siedlungen waar het architectonisch vernuft nog duidelijk terug is te zien, zoals 

Britz, Schillerpark, Carl Legien, Weiße Stadt en Siemensstadt. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat deze wijken sinds 2008 door UNESCO op de lijst van 

werelderfgoed zijn geplaatst16. De schijven en strookbebouwing uit die tijd kent 

nog een herkenbare voor- en achterkant, en ontsluitingen en buitenruimtes worden 

ingezet om het gebouw te geleden en differentiëren. De gebouwen hebben ook 

duidelijke beëindigingen in hoogte, door het gebruik van droogzolders, en breedte, 

door verbijzondering van de hoeken. Dergelijke architectonische elementen zijn in 

de architectuur van na de Tweede Wereldoorlog weggelaten in de naam van de 

serie, de standaard en de norm. De architectuur die ik ontworpen heb, verwijst 

in zowel ontwerpmethodische, de wijze van omgaan met massa, als in letterlijke 

Collage uit de analyse van casus Siemensstadt, oriëntatie van woningen op collectieve tuin en differentiatie voor- en achterkant

16. Berlin, 

Landesdenkmalamt 

(2009). Siedlungen der 

Berliner Moderne.
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zin, bijvoorbeeld door het inzetten van halfronde ‘Taut-balkonnetjes’, naar de 

architectuur uit het interbellum, maar hier zal later op terug worden gekomen.

Toch is de woningproductie uit de Weimarrepubliek niet op alle facetten houdbaar 

gebleken. Met name de gerealiseerde typologieën zijn erg beperkt. De al sterk 

gestandaardiseerde woningplattegrond was gebouwd voor het ideale traditionele 

arbeidersgezin. Door de veranderende maatschappij, konden de woningen niet altijd 

meer beantwoorden aan de veranderende woonwensen. Hierdoor zijn sommige 

wijken sterk vergrijsd in de laatste decennia. Bovendien zijn veel gebouwen niet 

in	staat	gebleken	om	flexibel	andere	doelgroepen	of	functies	in	zich	op	te	nemen.	

Typologisch gezien zou het vroegmodernistische model nog zeker doorontwikkeld 

moeten worden, om in deze tijd nog steeds de juiste analogie te kunnen zijn.
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Het ontwerp komt voort uit een serie morfologische stappen die bepaald zijn vanuit 

de	 specifieke	 context	 van	 de	 ontwerplocatie.	 Uitgangspunt	 is	 dat	 het	 ontwerp	

afleesbaar	 is	 als	 één	 samenhangend	 fragment,	 dat	 wordt	 toegevoegd	 aan	 de	

‘collage’ van de wijk. Het gaat om een woongebouw, waarvan in de volgende 

paragrafen wordt uitgelegd hoe eigendom en gebruik daarvan bedacht is. Deze 

paragraaf richt zich op het ontwerp van de massa van het fragment.

1. Grid 
Het fragment dient onderdeel te worden van de wijk Rummelsburg/Friedrichsfelde, 

maar heeft tegelijkertijd om te gaan met de sterk verschillende stedelijke structuren 

aan weerszijden van de Rummelsburger Straße. Opvallend genoeg is het gehele 

gebied op een zelfde ‘grid’ gebouwd, of ten minste is de oriëntatie van de morfologie 

overal gelijk. Dit grid vormt een sterke drager voor het ontwerp. Het aanhouden van 

dit grid is een eerste stap in de hechting van de gebieden aan weerszijden van de 

straat. Het dominant maken van het grid ten opzichte van de straat maakt dat het 

ontwerp als een koppelstuk kan fungeren. Het bouwblok dat ontstaat heeft vier 

bouwlagen, net als alle aangrenzende bebouwing.

3.2 MORFOLOGISCHE ONTWIKKELING

Onderliggend grid
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2. Typologische reflectie
Zoals eerder omschreven worden de aangrenzende rationele structuren door de 

diagonale as ontdaan van hun rationaliteit. Zo loopt de beoogde collectieve tuin van 

de schijfbebouwing ten zuiden van de Rummelsburger Straße weg in de straat en 

is deze verworden tot dichtgegroeide residuele ruimte en een parkeerplaats. Aan de 

noordzijde is het hek van het sportcomplex de begrenzing van wat een collectieve 

tuin en een straat had moeten zijn.

Het	ontwerp	herstelt	de	aanvankelijk	beoogde	profielen	door	in	elke	wand	van	de	

nieuwe	structuur	 te	 reflecteren	op	het	 overstaande	gebouw	of	 de	aangrenzende	

ruimte. Naast het op deze manier creëren van stedelijke ruimtes, wordt in het 

ontworpen	 bouwdeel	 steeds	 gereflecteerd	 op	 de	 overstaande	 typologie.	 In	 het	

volgende hoofdstuk komen deze typologische transformatie aan bod per bouwdeel 

van het ontwerp. Voor de morfologie van de massa betekent het dat het aanvankelijke 

bouwblok zich opent ten goede van het afmaken van een aangezet hof.

Enkele huidige grenzen in het gebied





37

3. De straat
De Rummelsburger Straße bekleedt een belangrijke positie in het ontwerp. 

Eerder is de straat al aan bod gekomen als stedenbouwkundige breuklijn en is 

het	 interessant	 verlopende	 straatprofiel,	 als	 gevolg	 daarvan,	 geduid.	Ter	 plaatste	

van het ontworpen fragment dient de straat doorgang te krijgen, het is immers 

een belangrijke verkeersas in het gebied. Vanwege de dominantie van het grid 

ten opzichte van de straat, is gekozen voor een bruggebouw in plaats van een 

snede uit de massa. De massa is hiervoor aan de zuidwest kant verhoogd met twee 

bouwlagen. Er is gekozen om één straatwand te maken die zich conformeert aan de 

straat en waardoor twee verschillende stedelijke open ruimtes, of hoven, ontstaan. 

Een noordhof, ten plaatse van het bestaande sportveldencomplex en een zuidhof, 

dat	een	bijdrage	levert	aan	het	verbredende	en	versmallende	straatprofiel	van	de	

Rummelsburger Straße.

Straatprofiel	Rummelsburger	Straße
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4. Publieke route
Het fragment bevindt zich op de overgang van twee structuren, waarbij met name de 

omgang met de stedelijke domeinen een groot verschil laat zien. Aan de noordzijde 

wordt het publieke domein gevormd door straten binnen een bouwblokkenstructuur, 

terwijl aan de zuidzijde het ideaal van de oneindige openbare ruimte is gerealiseerd. 

Het ontwerp probeert hier gradiënt in aan te brengen, dat enerzijds zorgt voor een 

geleidelijke overgang tussen de twee gebieden en anderzijds de open ruimte in de 

stad verrijkt. Hiervoor wordt een publieke route geïntroduceerd door de twee hoven 

heen. Dit wordt versterkt door de poorten in de bouwdelen, die met hun dimensies 

het gradiënt van de publieke route vertolken.

Analyse publiek-privaat

     publiek      semi-publiek      privaat
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5. Hoogteaccent
Tot slot wordt nog een hoogte-accent toegevoegd: een toren die op hoger 

schaalniveau communiceert met de bestaande torens. Een belangrijk verschil met 

de torens van het modernistische ideaal is dat de toren niet vrij staat in een veld, 

maar onderdeel uitmaakt van het ensemble van het fragment. De toren markeert 

het nieuwe fragment aan de straat en zo ontstaat een ultieme bastaard, een hybride 

van verschillende rationele structuren.

De toren die voortkomt uit het bouwblok communiceert met torens in omgeveing
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Sinds de teloorgang van het modernistische paradigma aan het eind van de jaren 

‘80 is ook het collectieve woonproject in de vergetelheid geraakt. Toch zal de vraag 

naar betaalbare woningen in de stad toe gaan nemen en daarom is het relevant na 

te denken over een nieuwe vorm van collectief wonen.

Het probleem van de collectieve woningbouw uit de vorige eeuw is dat het zeer 

gericht ontworpen is voor een homogene doelgroep: het traditionele arbeidersgezin, 

bestaande uit ouders met kinderen. Tegenwoordig bestaat de maatschappij uit veel 

meer verschillende subgroepen met elk hun eigen woonwensen.17 Daarmee heeft 

de standaardplattegrond, zoals die in de rationele bouwvormen werd gebruikt, aan 

overtuigingskracht verloren. Bovendien bestaat er een continu schuivende vraag 

naar	woningen,	danwel	kantoren.	Dit	vraagt	van	de	woningbouw	dat	ze	flexibel	is.	

In	het	ontwerp	komt	deze	flexibiliteit	tot	uitdrukking	in	de	realisatie	van	dubbelhoge	

ruimtes, waar vervolgens een interieur in wordt geplaatst.

Om collectieve woningbouw mogelijk te maken zal op zoek moeten worden gegaan 

naar	een	nieuwe	financiering,	het	heruitvinden	van	de	Genossenschaft.	Het	principe	

van het gezamenlijk delen van kosten, wat dure faciliteiten opeens haalbaar maakt, 

zien we al terug bij de in Berlijn populaire ‘Baugruppen’. Een Baugruppe is een 

groep mensen die zich aaneensluiten om samen een wooncomplex te bouwen, 

waarin individuele wensen en collectieve voorzieningen samenkomen.18 Dit principe, 

waarbij een groep bewoners dezelfde belangen deelt, stel ik voor voor mijn ontwerp, 

een soort opgeschaalde Baugruppe. Dit maakt kwalitatieve, collectieve woningbouw 

weer mogelijk. Hiervoor zijn constructies denkbaar waarbij de bewoners geen 

eigendom krijgen, maar woonrecht en waarbij de gecreëerde overwaarde op de 

woningen terug vloeit naar de gemeenschap, zoals dat bij Community Land Trusts19 

georganiseerd is.

3.3 HERUITVINDEN VAN DE 
GENOSSENSCHAFT

17. Atelier Kempe Thill. 

(2005). p 108

18. Günther, U. (2006). p 

100-105

19. Davis, J.E. (2010)
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Rummelsburger Straße

park
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De ontwerplocatie bevindt zich op een plek waar in het Schwarzplan van het gebied 

een onbebouwde zone bestaat tussen de delen aan weerszijden van de straat. 

Deze doorgaande witte ruimte vraagt om enige nuancering. Van noord naar zuid 

bevinden zich er respectievelijk volkstuintjes, een sportvereniging (SC Borussia 

1920	Friedrichsfelde),	de	Rummelsburger	Straße	en	een	publiek	park.	Ter	plaatse	

van de kruisende Rummelsburger Straße vindt er een confrontatie plaats tussen 

de publieke ruimte (naar het ideaal van de sociaal-democratie) en het sportterrein 

(dat begrensd is met een hek). Deze open ruimte kan worden aangegrepen om tot 

een herijkte hiërarchie van de gedeelde ruimtes van het gebied te komen. Op deze 

wijze kan een differentiëring van het publieke domein de gebieden aan weerszijden 

van de straat verbinden. Om deze herijking te bereiken worden de grenzen van het 

bestaande sportterrein opengebroken en worden de velden geïncorporeerd in de 

open ruimte, omsloten door de toegevoegde bebouwing. Het gecreëerde hof gaat 

functioneren als een door Webster omgeschreven ‘club good’.20

3.4 DE OPEN RUIMTE VAN DE STAD

Rummelsburger Straße

Volkstuintjes

Park

Sportcomplex

20. Webster, C.J. 

(2007). p 81-101



sluit uit sluit niet uit

concurrerend A C

DBniet concurrerend

Afb. 5 De evolutie van ruimte van het publieke naar het private domein, naar Webster, C.J. (2007) p. 89
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Webster omschrijft vier typen open ruimte (zie nevenstaand schema) in de stad. 

Categorie A wordt gevormd door de ‘pure private goods’ en categorie D de ‘pure 

public goods’. Daarbij beschouwt hij ruimtes pas als puur publiek als ze door grote 

groepen mensen worden gebruikt, als voorbeeld wordt het wereldberoemde Piazza 

San Marco in Venetië gegeven. Vaak gedraagt het publieke domein zich als lokaal 

publiek domein, waarbij het gebruik ervan wegvalt bij een bepaalde afstand ten 

opzichte van de ruimte. Het is toegankelijk voor iedereen, maar wordt gebruikt door 

de mensen die binnen een bepaalde afstand wonen. Het aan de ontwerplocatie 

grenzende park kan als dit type ruimte beschouwd worden. Vanuit het private 

gezien, staan daar club goods tegenover, waarbij het gebruiksrecht exclusief is 

toegewezen door het onder te brengen in een gemeenschap (club). Dit geldt dus 

ook voor de sportclub op de ontwerplocatie. In de observatie van Webster verschillen 

de clubgoederen; die privaat zijn, maar gedeeld; en de lokale publieke goederen; 

die publiek zijn, maar toegeëigend door één groep; niet veel in hoe ze functioneren. 

Webster komt tot de volgende conclusie: “Diversificatie van de instellingen die 

voorzien in open ruimte draagt positief bij aan het vergroten van de kwaliteit en 

diversiteit door competitie.21 Het draagt ook positief bij aan het ontdekken van een 

effectievere uitlijning tussen de rechten van het gebruik van de gedeelde ruimte en 

de verantwoordelijkheid van territoriaal beheer.”22

Het gecreëerde woonhof gaat dus als een club good functioneren, dat publiek 

toegankelijk is, maar waarbij gebruik van de sportvelden exclusief voor de leden van 

de club is. Tussen de velden van een sportclub bestaat verkeersruimte, die feitelijk 

publiek is. Door het opblazen van deze verkeersruimte, kan een openbare route door 

het hof worden gemaakt waar de omwonenden hun voordeel mee kunnen doen.

21. de club heeft te 

concurreren in kwaliteit 

met sportclubs uit de buurt

22. Webster, C.J. 

(2007). p 81-101
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In het ontwerp van het sport-woonhof zijn de bestaande sportvelden herverdeeld. Het 

gaat om drie tennisbanen, klein voetbalveldje met tribune, twee volleybalvelden, een 

streethockeyveld,	vier	tafeltennistafels	en	enkele	trampolines	en	fitness-apparaten.	

Ten noorden van het ontwerp loopt het sportcomplex door naar het bestaande 

voetbalveld, dat omringd is door een atletiekbaan. De velden zijn zo geplaatst dat er 

een zone ontstaat tussen de woningen en de velden die door bewoners toegeëigend 

kan worden. Door het hof loopt een centraal pad dat een publieke route vormt 

door het gebied. Op die manier ontstaan er dus verschillende gradaties tussen 

de publieke ruimte en het private domein van de woning. Ten noorden van het 

hof is een toegang tot de ondergrondse parkeergarage, die onder de tennisvelden 

gesitueerd is. De uitgangen van de parkeergarage bevinden zich aan het centrale 

pad, waardoor diverse doelgroepen activiteit genereren in het hof. 

3.5 ONTWERP MAAIVELD
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4. DE ARCHITECTUUR VAN HET FRAGMENT
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Wat voor architectuur hoort bij een dergelijk gebouw, dat verschillende gedaantes 

kan aannemen, reageert op haar context en een bastaard is van morfologieën die 

ooit als individu zijn bedacht? Hoe kan de architectuur een gebouw met een lengte 

van bijna een kilometer bijeen hoduen. Een dergelijke architectuur moet krachtig en 

overtuigend zijn.
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19e eeuwse model

model van strookbebouwing

voorgestelde getransformeerde typologieën                      entree                   oriëntatie                 toegang to tuin 
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Op enkele woonexperimenten in 1957 in Hansaviertel na, hebben alle in Berlijn 

gerealiseerde rationele bouwvormen hetzelfde ontsluitingsprincipe: de portiek. Deze 

ontsluiting bestond al uit de tijd van de Mietskazernen uit de 19e eeuw, die op 

dezelfde wijze ontsloten werden. De schematisering hiervan is op de bovenstaande 

tekening te zien. De ingang tot de portiek bevond zich aan de straat en de woningen 

van het voorhuis waren op die straat georiënteerd. Dit herhaalde zich naar achteren 

toe in het blok, met de zogenaamde hinterhofen, waar zowel de ontsluiting als de 

oriëntatie in het binnenhof lag. Ten tijden van de rationalisering en socialisering van 

de woningbouw in de vroege jaren ‘20 van de vorige eeuw, vond een transformatie 

van dit principe plaats. De woningoriëntatie draaide en ging zich richten op de 

collectieve tuin, die als voortzetting van het leefdomein werd gezien, zoals te zien op 

de tekeningen in het midden. Vanaf dit moment ontstaat er een complexe situatie, 

waarbij de woning in spagaat tussen straat en tuin staat. Enerzijds wil men de 

woning kunnen bereiken vanaf de straat, als representatieve entree. Anderzijds is 

de toegankelijkheid van de tuin een belangrijk doel. Uit de observatie van diverse 

casussen in Berlijn blijkt dat dit vaak de achilleshiel van het ontwerp is. Ofwel, de 

bebouwing keert zich volledig af van de straat, met anonieme en verlaten straten 

tot gevolg. Ofwel, de collectieve tuin verwordt tot ‘kijkgroen’ doordat deze niet of 

slecht toegankelijk is vanuit de portiek, die aan de straat gelegen is. In de later 

gerealiseerde hoogbouw wordt de relatie met het maaiveld volledig prijsgegeven.

In het ontwerp is geprobeerd een betere oplossing te vinden voor de ambiguïteit die 

de woningen treft die grenzen aan twee (semi) publieke domeinen. In het ontwerp 

komen grofweg twee situaties voor. De eerste situatie (bouwdelen A en F) doet 

het meeste denken aan die van de hierboven beschreven vroegmodernistische 

woningbouw: de woning wil zich oriënteren op de collectieve tuin, maar de relatie 

met de straat niet volledig prijsgeven. De positie van de portiek speelt hierin een 

sleutelrol, door de toegankelijk die het biedt en de activiteit die het genereert. In het 

ontwerp is deze tweeslachtigheid vertaald in het centraal plaatsen van deze portiek, 

zoals te zien op de doorsnede. Wanneer de woning wordt verlaten, zijn de domeinen 

4.1 TYPOLOGISCHE TRANSFORMATIE



doorsnede over ontsluiting, situatie 1, 1:200

tuin hof

hofstraat

doorsnede over ontsluiting, situatie 2, 1:200
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bouwdeel A

bouwdeel B

bouwdeel C

bouwdeel D

bouwdeel E

bouwdeel F

bouwdeel A

bouwdeel G

straat en tuin gelijkwaardig en bestaat er bovendien een zichtrelatie naar beide.

In de tweede situatie (bouwdelen C en D) die in het ontwerp voorkomt grenst de 

woning aan twee domeinen die beiden publiek zijn, bijvoorbeeld een straat en 

het gecreëerde sporthof. In deze gevallen zijn beide domeinen gelijkwaardig in 

toegankelijkheid en oriëntatie. De richting van de woningen is daarom 90 graden 

gedraaid en de woning oriënteert zich in de lengterichting op beide domeinen. 

Het vertrekken in de woning kunnen aan beide domeinen grenzen. Ook hier is de 

ontsluiting centraal gelegd en toegankelijk vanuit beide domeinen. De smalte van 

deze bouwdelen wordt in nevenstaande doorsnede duidelijk.

Deze centraal gelegen ontsluitingen geven de kans de rationele woningbouw 

de verbijzonderen. Ze hebben hun eigen architectonische identiteit, zoals in de 

volgende paragraaf aan bod zal komen. Bovendien zijn ze opengewerkt en als 

‘losse’ elementen in de massa van het gebouw geplaatst. Hierdoor ontstaan kleine 

doorgangen in de lange gevels van het ontwerp, die gelijk uitdrukking geven aan de 

sequentie van het binnenkomen van de woning. Ze maken een domein tussen het 

publieke en het private domein van de woning. 
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Geleding

De massa wordt geleed door de typologieën die 

het herbergt. In onderstaande gevel zijn de twee 

typologieën	 (1-2)	 helder	 afleesbaar.	 Door	 het	maken	

van snedes (3) in de massa, wordt deze opgedeeld en 

worden de woningen telbaar. In deze snedes is steeds 

de ontsluiting ontworpen (4). Deze stalen trappen met 

strekmetalen balustrades zijn als ‘lichte’ elementen in 

de zware massa geschoven. 

Rationaliteit

Het rationele karakter van het ontwerp komt terug in de 

opbouw van de gevel. Er is een rationeel grid aan ramen 

over de gevel gelegd (5). Dit geeft de mogelijkheid lange 

gevels	 te	maken	en	geeft	flexibiliteit	aan	de	 invulling	

van de woningen. De verschillende typologieën vragen 

om andere verhoudingen tussen massa en opening. 

Overhoeks stroken de gevelsystemen met elkaar 

in hoogte (6). Deze belijningen zijn aangezet door 

natuurstenen dorpels die uitsteken.

1 2 3 57 11

49 6
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De architectuur van het ensemble wordt ingezet om het fragment als één ontwerp 

afleesbaar	 te	 maken,	 terwijl	 het	 tegelijkertijd	 diverse	 verschillende	 typologieën	

herbergt en aan diverse contexten grenst. Aan de hand van de langste gevel 

worden de principes uitgelegd waarmee de architectuur tot stand is gekomen. Deze 

principes gelden dus voor de architectuur van het gehele fragment. Vervolgens 

wordt uitgelegd hoe dit tot in detail is doorontwikkeld. Daarna worden de bouwdelen 

met verschillende typologieën afzonderlijk behandeld in doorsnede, plattegrond en 

gevel.

Verbijzonderingen

De lange rationele gevels krijgen op enkele punten 

verbijzonderingen. De ontsluitingen zorgen hiervoor, 

maar ook wordt met verbijzondering van de hoeken 

gezorgd dat de bebouwing ergens begint, eindigt 

of transformeert (7-8). Dit varieert van subtiele 

openwerking van de baksteen, tot uitkragende 

balkons, tot afgeronde hoeken. Mijn fascinatie voor de 

vroegmodernistische architectuur is hier goed terug te 

zien.

Materiaalgebruik

De bakstenen huid van het gebouw houdt het gehele 

ontwerp bij elkaar. Het pakt alles in en vouwt ook naar 

binnen ter plaatse van snedes in de massa (9). Op 

de volgende pagina is te zien hoe dit principe tot in 

detail terug komt. Het detail laat zien hoe een raam 

in de gevel is geplaatst. De diepe negge maakt het 

mogelijk dat de baksteen naar binnen vouwt en ook 

vanuit de woning ervaarbaar is (10). Ter plaatse van 

enkele verbijzonderingen van de gevel is de baksteen 

weggesneden en wordt witte stuc zichtbaar (11), een 

subtiele verwijzing naar enkele interbellum Siedlungen 

die dezelfde combinatie van materiaal kennen. 

4.2 VORMGEVING

8
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principedetail 1:20 aanzicht 1:20

gevelaanzicht 1:20
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principedetail 1:20 aanzicht 1:20

10

geveldetail 1:20
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plattegrond begane grond, 1:200     N

plattegrond eerste verdieping, 1:200 
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Het zuid-oostelijke bouwdeel A begrenst de 

bestaande collectieve tuin die voorheen onbegrensd 

was en uitliep in de straat. Directe toegankelijkheid 

van de tuin vanuit zowel de ontsluiting van de woning 

als het woonvertrek stimuleren de relatie met de tuin.

4.3 BOUWDEEL A

contextuele doorsnede A, 1:500

A
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snede westgevel, 1:200

westgevel, 1:750
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oostgevel, 1:750

snede oostgevel, 1:250
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plattegrond begane grond, 1:200      N plattegrond eerste verdieping, 1:200

plattegrond derde verdieping, 1:200

plattegrond vijfde verdieping, 1:200

plattegrond tweede verdieping, 1:200

plattegrond vierde verdieping, 1:200 
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plattegrond eerste verdieping, 1:200

plattegrond derde verdieping, 1:200

plattegrond vijfde verdieping, 1:200

Het zuidelijke bouwdeel B markeert de overgang van 

straat naar park. Dit wordt ook fysiek gedaan door 

poort in het gebouw. Op maaiveld bestaat dit deel uit 

grondgebonden woningen van drie bouwlagen hoog. 

Daarboven bevinden zich bajonet woningen die de 

galerij aan de noordzijde worden ontsloten.

4.4 BOUWDEEL B

snede zuidgevel, 1:200
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zuidgevel, 1:400

noordgevel, 1:400
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contextuele doorsnede C, 1:500

plattegrond vierde en vijfde verdieping, 1:200 
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Bouwdeel C en D maken samen de langste gevel uit 

het ontwerp. De onderste vier bouwlagen bestaan uit 

gestapelde dubbelhoge units die in de langsrichting 

van de woning aan beide domeinen grenzen. 

Daarboven bevinden zich galerijwoningen die tevens 

een brug maken over de Rummelsburger Straße.

4.5 BOUWDEEL C+D

contextuele doorsnede D, 1:500

D

C
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plattegrond begane grond, 1:200      N

westgevel, 1:750

oostgevel, 1:750
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plattegrond eerste verdieping, 1:200
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snede oostgevel, 1:200
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snede oostgevel, 1:200
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snede westgevel, 1:200
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snede westgevel, 1:200
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plattegrond begane grond, 1:200      N

plattegrond eerste verdieping, 1:200 
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Het noordelijk bouwdeel ligt midden in het 

sportcomplex dat aan beide zijdes bestaat. Het vormt 

de kop van het ontworpen hof en dat wordt nog een 

geaccentueerd door de uitkragende balkons boven 

de doorgang.

4.6 BOUWDEEL E

contextuele doorsnede E, 1:500

E
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noordgevel, 1:400

zuidgevel, 1:400

snede zuidgevel, 1:200
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plattegrond woningen boven doorgang, 1:200
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plattegrond begane grond, 1:200      N

plattegrond eerste verdieping, 1:200 
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Dit bouwdeel kent dezelfde typologie en plattegrond 

als bouwdeel A. Het probeert eveneens de bestaande 

collectieve tuin meer betekenis te geven door het 

te begrenzen. Directe toegankelijkheid van de tuin 

vanuit zowel de ontsluiting van de woning als het 

woonvertrek stimuleren de relatie met de tuin.

4.7 BOUWDEEL F

contextuele doorsnede F, 1:500

F
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oostgevel, 1:400

westgevel, 1:400

snede westgevel, 1:200
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zuidgevel, 1:200
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plattegrond begane grond, 1:200      N

plattegrond eerste verdieping, 1:200 
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Dit centraal gelegen bouwblok geeft de straat een 

duidelijke wand. Doordat het vrij in het gemaakte 

hof geplaatst is, kan de bouwhoogte en daarmee 

de dichtheid wordt verhoogd. De woningen hebben 

leefruimtes die aan weerszijden georiënteerd zijn en 

ook	het	stijgpunt	flirt	steeds	met	beide	aangrenzende,	

publieke domeinen.

4.8 BOUWDEEL G

snede zuidgevel, 1:200
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noordgevel, 1:400
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zuidgevel, 1:400
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plattegrond verdieping 1 t/m 15, 1:200      N
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Tot slot rijst er een 16 bouwlagen tellende toren uit 

het bouwblok omhoog. Hiermee wordt het ontwerp 

een ultieme bastaard tussen diverse rationele 

bouwvormen die de twintigste eeuw ons geboden 

heeft.

4.9 BOUWDEEL H

snede oostgevel, 1:200
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zuidgevel, 1:400 oostgevel, 1:400
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noordgevel, 1:400 westgevel, 1:400
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In dit afstudeerwerk is een mogelijke doorontwikkeling geschetst van het gebied 

Rummelsburg/Friedrichsfelde in Berlijn, waar nu een zeer divers stuk stad bestaat 

waar verscheidene rationele bouwvormen zich genesteld hebben. Het ontwerp laat 

daarnaast een mogelijke herschaling van het collectieve wonen zien en laat zien 

dat	grote	open	ruimtes	in	de	stad	niet	per	definitie	onbeheersbaar	hoeven	te	zijn.

Het	ontwerp	herbergt	niet	alleen	een	reflectie	op	rationele	bouwvormen,	maar	zit	

ook rationeel in elkaar, met name tot op het schaalniveau van de geformuleerde 

morfologie. Op die manier is dit afstudeerwerk een herkenbare weerspiegeling van 

mijn rationele karakter. Dat in bepaalde architectonische keuzes de persoonlijke 

voorkeur en fascinatie bepalender is geweest dan de ratio, is naar mijn mening 

debet aan de ontwerpprofessie.

Hoewel	het	ontwerp,	als	gevolg	van	de	contextuele	ontwerpmethode,	zeer	specifiek	

is voor de locatie, bevatten de strategie en het ontwerp ook generieke waardes. 

De strategie van het contextueel hechten van de collage van de stad, kan ook op 

andere locaties in de stad, en met name in de secundaire ruimte, uitkomst bieden. 

Bovendien ben ik van mening dat er nog veel rek zit in het typologisch transformeren 

van de portiekwoning. Mijn ontwerpen vormen een goede eerste aanzet.

Bij de haalbaarheid van dit ontwerp kunnen echter serieuze vraagtekens worden 

gezet. In tijden van economische crisis, die geleid heeft tot het stilleggen van enkele 

recente grootschalige bouwprojecten in Berlijn, is de realisatie van 238 woningen 

erg pretentieus. Al vroeg in het onderzoek kwamen we tot inzicht dat er momenteel 

überhaupt geen woningvraag is in de stad. Maar eigenlijk ligt juist daar de kracht 

van dit afstuderen. Het schetst een scenario voor de toekomst, dat voorbij kijkt aan 

de roerige huidige tijd, dat de discussie over de relatie tussen woning en stad weer 

opent en dat de onbelichte secundaire gebieden van de stad belicht. Het doet een 

voorstel om met woningbouw verder te bouwen aan de stad.

REFLECTIE
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