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Tijdens het groepsonderzoek, als onderdeel van de afstudeerstudio genaamd 
‘Antwerpen, de getekende stad’, is door mij de periode 1859 - 1910 nader onderzocht, 
om zo een beeld te vormen van de Belgische stad Antwerpen en haar laatste 
vestingwerk de Brialmontomwalling. Het nalatenschap van deze periode vindt men 
tegenwoordig terug in de vorm van de beruchte Antwerpse ring. Het misschien net zo 
problematische leegstaande spoorterrein van het reeds in de jaren ’60 van de vorige 
eeuw gesloopte station, is onderwerp geworden van het individueel onderzoek. Het 
terrein is sinds zijn leegstaande bestaan immers alleen versnipperd geraakt door 
aanleg van een verkeersknooppunt, zonder verder een duidelijke bestemming aan het 
overige te geven.

Om een passend antwoord, in de vorm van een stedelijke en architectonische 
invulling van het leegstaande spoorterrein, op het gestelde probleem, zijn allereerst de 
uitgangspunten van Theodoor van Bever voor de aangrenzende negentiende-eeuwse 
uitbreidingswijk het Zuidkwartier. Vervolgens worden allerhande plannen en visies van 
de gemeente Antwerpen onder de loep genomen om daarna verder in te zoomen op 
zowel de historische als de toekomstige ontwikkeling van en rond het Zuidkwartier. 
Ten slotte zullen nog drie Europesche steden bekeken worden die een vergelijkbare 
ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor hun huidige vorm als referentie kunnen 
dienen.

Na het gedane onderzoek, bleek voor het ultiem passend antwoord nog kortstondig 
onderzoek nodig naar typische Antwerpse bouwblokken, straten en negentiende-
eeuwse woningen en twee Amsterdamse stedenbouwkundige projecten. Het 
leegstaand spoorterrein wordt uiteindelijk ingevuld met een masterplan waaruit 
enkele voorbeeldende woningen zijn uitgewerkt, bovendien is vorm gegeven aan de 
stap tussen stedenbouwkundig en architectonisch plan, om zo het antwoord niet uit 
twee opzichzelfstaande elementen te laten bestaan.

Abstract
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Het groepsonderzoek

Het verslag dat voor u ligt is weliswaar het resultaat van individueel onderzoek en 
het vervolg daarop, het is gebaseerd op het groepsonderzoek dat gedaan is door de 
afstudeerstudio ‘Antwerpen: de getekende stad’.
Doel van het groepsonderzoek was het in beeld brengen van de ontwikkeling van de 
stad Antwerpen, daarmee doelend op de breedste zin van het woord ‘ontwikkeling’. Om 
dit onderzoek in praktisch opzicht mogelijk te maken, is de bestaansperiode opgedeeld 
in diverse tijdvakken en verdeeld onder de 11 aan dit afstudeeratelier deelnemende 
studenten. Uiteraard bevat ieder tijdvak een uitwerking van de morfogenese, eventuele 
fragmenten daaruit en tijdsgerelateerde architectuur, maar ook thema’s als politiek, 
economie, religie, maatschappij en overige voor het tijdvak belangrijke thema’s, 
komen aan bod. Dit geheel is gebundeld in de atlas ‘Antwerpen, de getekende stad’.

De tijdsperiode 1859 - 1910, genaamd ‘Brialmontomwalling’ naar de gelijknamige 
stadsmuur, werd mij toegewezen. Deze relatief korte tijdsperiode tussen twee grote, 
niet de minste periodes, namelijk de scharniereeuw en de wereldoorlogen, lijkt in 
het eerste oogopslag een kalme periode. Niets is minder waar. In deze periode vind 
de industriële revolutie dat gepaard gaat met de grootste bevolkingsgroei uit de 
geschiedenis van de stad. De industriële revolutie werd ingeluid door de afkoop van de 
Scheldetol aan de Nederlanders. Hierdoor kwamen de havenactiviteiten op gang, wat 
niet alleen zorgde voor de nodige uitbreidingen daarvan, maar ook een veranderend 
beeld in de goederenstromen.

De grote bevolkingsgroei zorgde op zijn beurt voor de benodigde uitbreiding van de stad 
buiten de middeleeuwse vestingwerken. In tegenstelling tot wat veel Europese steden 
doen, namelijk het alleen afbreken van de verdedigingswerken, legt de stad Antwerpen 
de nieuwe Brialmontomwalling aan. Dit vormt onderdeel van een strategisch defensie 
plan dat gold voor geheel België. Overigens is deze aan het einde van de tijdsperiode al 
weer buiten gebruik. Op het tracé van de oude middeleeuwse vestingwerken liggen de 
huidige leien, op die van de Brialmontomwalling de beruchte Antwerpse ring.

De nieuwe ruimte die stad verkrijgt middels de nieuwe vestingwerken, biedt de kans 
om nieuwbouw op te plegen voor allerhande bevolkingsgroepen. Op privaat initiatief 
komt er Zurenborg met de Cogel-Osylei voor de welgestelden en op initiatief van de 
gemeenteraad komt er het Zuidkwartier, voor zowel arbeiders als de gegoede burger. 
Deze nieuw wijk ten zuiden van het historisch stadscentrum, wordt getekend, evenals 
de leien, door Theodoor van Bever. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door het 
werk van Haussmann in Parijs.

Introductie
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In deze uitbreidingswijken is er ruimte op de experimenteren met nieuwe 
architectonische expressies. Hoewel de neostijlen voornamelijk nog gebruikt worden, 
ziet men ook veel vermengingen van die stijlen plaatsvinden, het eclecticisme. Maar 
men neemt ook afscheid van de duffe stijlen en past de opkomende art nouveau toe. 
Doordat architecten zich niet weten los te weken van de neostijlen en eclecticisme, 
ontstaat er een typerende Antwerpse art nouveau. 

Het individueel onderzoek

De uitbreidingsdrang van de stad uit de tijdsperiode van de Brialmontomwalling, 
met zijn vele uitbreidingswijken en -straten en met zijn nog vele plannen meer, is het 
startpunt van het individuele onderzoek. Na de afbraak van de oude Zuidcitadel van 
de genoemde omwalling, was er namelijk ruimte om het Zuidkwartier aan te leggen 
met grootschalig treinstation voor zowel personen- als goederenvervoer. Zeker na 
afbraak van de gehele omwalling en de florerende bedrijvigheid, was er ruimte genoeg 
op dit station uit te breiden. Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw, wanneer het 
historische station wordt afgebroken en het spoorterrein langzaam maar zeker leeg 
kwam te staan. Zoals het België lijkt te betamen, werden er sindsdien onnoembaar 
veel plannen ontwikkeld voor de lege terreinen, maar werden deze wegens net zoveel 
redenen nooit uitgevoerd.

Heden ten dage is het nieuwe justitiepaleis gevestigd aan het einde van de Leien, met 
daar onderdoor een toegangspoort van de Leien via het spaghettiknooppunt naar de 
autosnelweg. Uit de vele gemaakte plannen is voor wordt nu slechts een deel opnieuw 
ingevuld met een nieuw stuk Zuidkwartier, maar dat beslaat slechts een deel van de 
leegstaande terreinen Het onderzoek is er daarom op gefocust om zowel de Leien 
alswel de historische stadsrand van het Zuidkwartier een duidelijk einde te geven door 
een nieuwe invulling te geven aan de al zo lang leegstaande en inmiddels versnipperde 
spoorterreinen. 

Kortom, om het onderzoek kan worden samengevat in de volgende onderzoeksthema’s:

Hoofdthema:
Het afmaken van de historische stadsrand van het Zuidkwartier en de historische 
stedelijke structuur van de Leien, door een nieuwe invulling te geven aan de leegstaande, 
danwel versnipperde spoorterreinen.
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Deelthema 1:
Het werk van Haussmann in Parijs en de stedenbouwkundige theorie achter zijn plannen.

Deelthema 2:
De plannen en visies van de gemeente Antwerpen.

Deelthema 3:
Zowel de historische als de toekomstige ontwikkeling van het Zuidkwartier.

Deelthema 4:
Vergelijkbare ontwikkelingen van vestingwerken in andere Europese steden.

De eerste drie deelthema’s zullen onderzocht worden middels literatuurstudies naar 
theorieën en opgestelde plannen en historische onderzoeken naar ontwikkelingen. 
Het vierde deelthema zal onderzocht middels casestudies naar drie Europese steden.

Overigens betekend niet dat na het gedane onderzoek, direct een compleet inpassend 
plan voor de stedenbouwkundige situatie, architectuur van gebouwen en de stap 
tussen stedenbouwkundig plan en gebouw, gemaakt kon worden. Daarvoor waren 
nog, zoals te lezen is, onderzoeken nodig naar typerende Antwerpse bouwblokken, 
straten en negentiende eeuwse woningen. Bovendien bleek het verstandig om twee 
stedenbouwkundige projecten in Amsterdam te bekijken, om de tussenschaal te 
kunnen bepalen.
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Afb. 01: Werkzaamheden 
ten uitvoer aan de Avenue 
d’Opéra van de plannen van 
Haussmann.
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Al tijdens het literatuuronderzoek voor het groepsonderzoek en de daaruit volgende 
atlas kwam al, weliswaar in korte, weggemoffelde zinnen naar voren dat de 
stedenbouwkundig ontwerper van de Leien en het Zuidkwartier, Theodoor van Bever, 
zich had laten inspireren door het werk van George Haussmann in Parijs. Dit rijst gelijk 
de vraag wat het werk Haussmann in Parijs dan eigenlijk is en hoe Theodoor van Bever 
zich daardoor heeft laten inspireren. Om een kritische blik te houden kan men zich 
immers afvragen of Haussmann wel beschouwd moet worden als de pionier van de 
moderne stedenbouw of slechts tekenaar was van de overgang van de middeleeuwse 
stad naar moderne stedenbouw. 

Het zal blijken dat ook Haussmann zijn ideeën niet uit de lucht greep, maar zijn 
plannen baseerde op de theorieën van de barokke stedenbouw en de Grand Manner. 
In hoeverre zijn deze theorieën dan terug te vinden in het stedelijk weefsel van Parijs, 
maar belangrijker nog, is het mogelijk dat Theodoor van Bever niet geïnspireerd door 
Haussmann maar juist door de barokke stedenbouw en de Grand Manner? En als dat 
het geval is, in hoeverre zijn de theorieën dan terug te vinden in het stedelijk weefsel 
van Antwerpen rond de Leien en in het Zuidkwartier?

Introductie
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Afb. 02: Portretfoto van George 
Eugène baron Haussmann. 
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G.E. baron Haussmann

George Eugène baron Haussmann, te zien op afbeelding 02, wordt op 27 maart 
1809 geboren in Parijs als afstammeling van een Duits-lutherse familie. Na zijn 
middelbareschooltijd studeert Haussmann rechten aan de universiteit van Parijs en 
muziek aan het conservatorium. Voordat hij in 1853 prefect van de Seine wordt, vervuld 
hij dezelfde functies elders in het land. 

Een prefect is overigens het hoofd van een Frans departement en is daarmee 
te vergelijken met de functie van commissaris van de Koning aan het hoofd van 
een Nederlandse provincie. Parijs kreeg de bijzondere status om zonder gekozen 
burgermeester te functioneren en in plaats daarvan twee door de staat gekozen 
prefecten. De prefect van de Seine is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van 
de stad. De hoofdstad wordt dus direct bestuurd door de regering en had Haussmann 
als vertegenwoordiger van keizer niemand boven zich dan de keizer.

Haussmann blijft prefect van de Seine tot 1870, waar hij ondertussen zijn bevoegdheden 
en macht heeft weten uit te breidden. Het is in deze periode dat Haussmann zijn 
befaamde plannen voor Parijs tekende en uitwerkte, uiteraard niet zonder enig verzet. 
Die richt zich vooral op zijn vernieuwende en destijds ongebruikelijke manier van het 
inzetten van financiële middelen. Daarnaast is men het niet eens met het steeds meer 
onttrekken aan de parlementaire controles op de openbare werken. Overigens is de 
kritiek via Haussmann ook gericht tegen het Tweede Keizerrijk onder Napoleon III, 
omdat hij als marionet lijkt te dienen. Wanneer Haussmann in 1870 van zijn taken wordt 
ontheven trekt hij terug uit het bestuurlijke en politieke leven. Uiteindelijk overlijdt hij 
op 11 januari 1891 in Parijs. 
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Afb. 03: De ingrepen van 
Haussmann op het stedelijk 
weefsel van Parijs. 
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In Parijs

Waar Europese steden vaak herbouwd moesten worden vanwege de impact van een 
oorlog, was dit in het negentiende-eeuwse Parijs anders. Niet alleen was de stad overvol 
geraakt, was er een tekort aan woningen en openbare ruimte, de juni-oproer van 1848, 
welke goed kon standhouden in de smalle, onoverzichtelijke straatjes van Parijs, gaf 
de doorslag om het stedelijk weefsel aan te pakken. Straten moest overzichtelijker en 
breder worden om het leger makkelijk doorgang te geven en de vorming van barricades 
te bemoeilijken. 

Tussen 1853 en 1870 tekende Baron Haussmann de plannen voor het nieuwe Parijs, 
waarmee een rolmodel werd geslagen voor andere steden die kampten met een steeds 
hogere druk van het moderne verkeer. Het kenmerkende van de plannen waren de 
sneden in het bestaande stedelijk weefsel. Vaak werden zij ook incisies genoemd, als 
medisch metafoor waarbij schadelijk of kwaadaardig weefsel kon worden weggehaald. 

Om dergelijke incisies, te zien in afbeelding 03, in het stedelijk weefsel te kunnen 
maken is onteigening nodig. Huiseigenaren van getroffen woningen waren daar nooit 
tevreden mee, zij werden vaak met een schimmig gerechtelijk proces en met een 
mager of helemaal geen compensatie uit hun woning gezet om zo het publiek belang 
te dienen. Hierdoor kreeg het project, voor de armen, een dwingend karakter terwijl 
de gegoede burgers juist werden ontdaan van de druk door lagere sociale klassen. 
Huiseigenaren die niet getroffen werden door de immense plannen van Haussmann, 
konden door het afnemende huizenaanbod en de nog altijd stijgende vraag naar 
huisvesting, makkelijk de huren verhogen.

De transformatie van Parijs bestond uit vier onderdelen. Als eerste de aanleg van 
nieuwe straten die merendeel in de historische stad werden aangelegd, maar ook in 
de omgeving werden tal van straten gepland. Volgens de belastinggrenzen van 1785 
kende Parijs een kleine vierhonderd kilometer aan straten en daar zou Haussmann 
nog eens een kleine honderd kilometer aan toevoegen. Ten tweede werden er 
nieuwe basisvoorzieningen aangelegd: aan- en afvoer van water, verlichting op gas 
en openbaar vervoer door middel van een door paarden voortgetrokken omnibus. 
Daarnaast kwamen er ook nieuwe secundaire voorzieningen: scholen, ziekenhuizen, 
hogescholen, kazernes, gevangenissen en het belangrijkste: openbare parken. 
Tenslotte werden enkele omliggende dorpen toegevoegd aan het stadsbestuur van 
Parijs. Het nieuwe Parijs werd opgedeeld in twintig nieuwe arrondissementen die ieder 
een mate van zelfbestuur hadden.

De overheid prees graag de voordelen van Haussmannisatie aan, namelijk het 
verbeteren van de volksgezondheid door bouwreglementen en saneren van sloppen, 
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het verlichten van de verkeersdruk, het opwaarderen van monumenten door ze te 
isoleren en aan elkaar te verbinden door visuele connecties, het creëren van moderne 
huisvesting en bedrijfspanden, en een verbeterde sociale orde. Toch had de Franse 
overheid nog een onderliggende reden: het voorkomen van barricades in de nauwe 
straten van het historische Parijs. De elegante boulevards met vergezichten op 
monumenten brachten een onbedoeld effect mee, namelijk het stedelijk leven als 
kunstvorm op zich, als een ongeëvenaard publiek spektakel. Overigens bevatten de 
boulevards wel een zekere monotonie, waardoor zij als verhullen masker werkten 
op de identiteit van de achterliggende wijken. De ingrepen zijn dus niet alleen een 
functionele structuur door de stad, het geeft ook de sociale mogelijkheid om de 
geschiedenis op te projecteren.

Drie netwerken

Globaal bekeken kunnen de ingrepen van Haussmann ingedeeld worden in drie 
netwerken. Het eerste netwerk, 1854-1858, omvatte de aanpak van het kruispunt van 
Parijs: de Rue de Rivoli, Boulevard de Sébastopol en Boulevard Saint-Michel worden 
verlengd. Daarnaast wordt het heringerichte Bois de Boulogne verbonden met de 
stad. De staat neemt door middel van subsidies de helft tot twee derde van de kosten 
op zich. Het tweede netwerk, 1858-1868, zorgt voor de opening van de stad door het 
aanbrengen van stervormig uitwaaierende straten rond de strategische knooppunten. 
Hierdoor ontstaan niet alleen de gewenste directe verbindingen, maar ook de 
verdeling van verschillende wijken. In het verdrag van 180 miljoen wordt vastgelegd dat 
de kosten voor een derde deel op de rekening van de staat komen en voor twee derde 
van de stad zelf zijn. Het derde netwerk startte eigenlijk al met de verplichte annexatie 
van diverse randgemeenten in 1860, waardoor uitgestelde werkzaamheden van het 
tweede netwerk uitgevoerd konden worden. Tot slot worden in het derde netwerk veel 
werkzaamheden afgerond, zoals nog enkele stervormige rondpleinen, de opera, de 
linkeroever van de Seine en enkele stations.

Ingrijpen

In tegenstelling tot voorgaande tijdperken of gangbare Engelse voorbeelden, beoogt 
Haussmann niet de vorming van autonome fragmenten. De structurele herinrichting 
van de stad met een omvattend netwerk staat lijnrecht tegenover het idee van de stad 
in fragmenten. Zelfs in wijken en bouwblokken waar enige ordening en samenhang 
kon worden aangebracht, krijgen zij slechts hun verschijning door de uitkomst van 
doorsnijdingen. Hausmann rijgt de fragmenten ook niet aaneen, zoals in London 
dat wel gebeurde, maar legt er een hiërarchisch netwerk overheen, waarvan de 
onderdelen weer toebehoren aan een stervormig netwerk. Door het veelvuldig gebruik 
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van stervormige netwerken kan het niet anders dan dat de resulterende bouwblokken 
vaak rechthoekig van vorm zijn. Daardoor onderscheiden zij zich van het traditionele 
Parijse bouwblok dat vaak rechthoekig is. 

De doorbraken door bouwblokken en wijken leveren vrijwel altijd randen op. Door 
onteigening van grond is er na aanleg van een nieuwe weg de mogelijkheid om de 
overgebleven ruimte, de nieuwe bouwvelden, opnieuw te verkavelen. Hierdoor wordt 
het verband tussen de doorbraak en de ingreep in de percelen zichtbaar, het bouwblok 
wordt niet meer als eenheid gezien, maar daar waar is doorgebroken krijgen de gevels 
een nieuw, streng bepaald uiterlijk. Overigens betekend dat niet dat de aansluiting 
tussen het bestaande en het nieuwe zichtbaar is. Het tegenovergestelde is waar, de 
aansluiting op het bestaande weefsel is perfect, doordat de nieuwe architectonische 
principes niet gebaseerd zijn op een gecreëerde tabula rasa, maar op de reeds aanwezige 
architectonische principes, die op hun beurt dan wel werden opgewaardeerd naar de 
destijds tegenwoordige tijd.

Algemeen belang en de wet

Het onteigenen van privaat eigendom voor het dienen van een algemeen belang, zoals 
de heraanleg van Parijs, was nooit eerder voorgekomen. Het middel werd alleen ingezet 
voor de aanleg van bijvoorbeeld rioleringen voor de verbeteren van de welvaart. Een 
Franse wet van 1789 schreef dan ook voor dat eigendom een onschendbaar recht is 
en waar niet aangekomen mag worden mits het een publiek belang diende, juridisch 
onderlegd was en de eigenaar gecompenseerd werd. De eerste wet over de werken 
van Haussmann uit 1841 gaf aan dat van de eerdergenoemde wet mocht worden 
afgeweken, waardoor zonder pardon nieuwe straten met nieuwe bebouwing alsnog 
kon worden aangelegd. Een nieuwe wet van 1850 waarin stond dat onhygiënische 
huisvesting ook mocht worden onteigend, maakt de weg voor Haussmann vrij, hij 
kon nu hele bouwblokken slopen voor het algemeen belang. Een laatste besluit van 
1852 ging zelfs verder: het slopen van complete bouwblokken werd toegestaan, ook 
al zaten er voldoende hygiënische woningen tussen. De ontwikkeling van wetten over 
onteigening in Parijs leidde in 1858 en 1867 in België tot vergelijkbare wetten.

Voordat moderne middelen beschikbaar waren voor de afbraak van de bestaande 
bebouwing, zoals sloopkogels en dynamiet, werd dat met de hand gedaan. Alhoewel 
dit arbeidsintensief en tijdrovend was, paste het wel bij de ideeën van Haussmann 
en het algemeen belang. Op deze manier konden namelijk duizenden mensen aan 
het werk gezet worden. Daarnaast kon door deze langzamere werkwijze makkelijker 
bruikbare materialen gewonnen worden voor de herbouw van de stad.
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De ontwikkeling van de barokke ontwerptaal ontstaat in de zestiende eeuw vanuit de 
renaissance wanneer men in oude steden de rechte straat herontdekt. Vaak werden 
deze kunstmatig aangebracht in het bestaande stedelijk weefsel maar men was zich 
terdege bewust van zijn stedelijke programma. De straat mocht weer breed, recht en 
mooi zijn, in plaats van een overblijfsel van de ruimte tussen gebouwen. De straat 
kreeg zijn eigen status in de stad. Waar de renaissance de gebouwen, die de straat 
definieerden, als onafhankelijke elementen beschouwden, verschoof dit in de barokke 
stedenbouw naar een opvolgende serie van vlakken. Later kwamen daar de continue en 
uniforme gevels bij. Ook een uit de renaissance overgenomen element was het totaal 
ontworpen plein en daarbij eventueel drie convergerende radiale straten. Tenslotte 
waren er pogingen om publieke gebouwen, gelegen aan die nieuwe rechte straten, met 
elkaar te verbinden om zo een groter monumentaal geheel te vormen. 

Het waren de Italianen die de indrukwekkende aanzet namen in deze nieuwe 
ontwikkeling. Toch namen de Fransen rond 1650 het stokje al over. Zij eigende zichzelf 
de barok toe en ontwikkelde het verder uit in een rationeel stedenbouwkundig systeem. 
Vanaf dit moment in de tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog kent de grootse allure van 
de barok een ononderbroken carrière. Het ultieme voorbeeld hiervan is de Champs-
Elsysées in Parijs, aangelegd onder Le Nôtre, en eenmaal verlengd door Haussmann 
en in de twintigste eeuw nogmaals verlengd to La Défense, waardoor de gekoesterde 
traditie van Lodewijk de veertiende en de latere twee Napoleons overgedragen word 
naar het hedendaagse Frankrijk onder de president.
 
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in Frankrijk de stedenbouw door de staat 
werd bedreven. In de zeventiende eeuw was Parijs op weg om het politieke en sociale 
middelpunt van Europa te worden. De gecentraliseerde overheid in Frankrijk omvatte 
daarom in de loop der tijd alles van overheid tot architectuur. De barok werd daardoor 
geïnstitutionaliseerd door de bescherming van de koninklijke familie, maar ook door 
een nieuw onderwijssysteem van kunstacademies. De Franse barok werd wijdverspreid 
door studenten die vertrokken naar grote steden in Europa, de Verenigde Staten en de 
Franse overzeese kolonies. 

Waar de Italianen in de zeventiende en achttiende eeuw het aantal aan de barok 
toegevoegde elementen beperkt hielden, voegden de Fransen daar enkele elementen 
aan toe. Allereerst een lommerrijke straat door middel van uniforme bomenrijen om 
zo ruimtelijke grenzen aan te geven. Daarnaast kwam het plein waaraan gewoond 
kon worden bij. Deze waren te herkennen aan continue en uniforme façades en een 
centraal monument. Verreweg het belangrijkste Franse experiment was het aan elkaar 
knopen van de ronde pleinen, beboomde straten en andersoortige pleinen tot een 

De grand manner: 
Oorsprong en gedachtegoed
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monumentaal geheel op het niveau van een wijk, stadsdeel of zelfs de gehele stad. 
Aan het begin van deze experimenten was de historische binnenstad niet toegankelijk 
hiervoor, maar waar de omgeving dat wel was werden uitgebreide schema’s 
ontwikkeld. Versailles is hier een ultiem voorbeeld van. Later, onder Napoleon III en 
baron Haussmann werd het belang van historie in de stad minder belangrijk geacht en 
konden zij hun ingrepen plegen.

Gedachtegoed

De term ‘Grand Manner’ of ‘Grand Style’ is een Engelse term dat werd geïntroduceerd 
door Sir Joshua Reynolds in zijn colleges aan de Royal Academy in London aan het 
einde van de achttiende eeuw. De kunststroming van de Grand Manner duidde hij aan 
als een geïdealiseerde esthetische stijl afgeleid van de classicisme en de renaissance, 
waarbij in eerste instantie in de schilderkunst, het afgebeelde zo ideaal, anders gezegd 
perfect was neergezet en er dus werd afgeweken van de natuurgetrouwe werkelijkheid. 
Kunstenaars die de Grand Manner hanteerde gingen op zoek naar vernieuwingen in 
compositie, expressie, kleurgebruik en stofuitdrukking.

De Grand Manner in relatie tot de stedenbouw en architectuur, probeert een stedelijke 
grootsheid te bereiken, zonder rekening te houden met gebruiksgemak en pragmatische 
overwegingen. De middelen om die grootsheid te bereiken zijn grote schalen, visuele 
connecties en het gebruik van luxe bouwmaterialen.
 

De locatie

Allereerst kwam uiteraard de locatie aan bod en werd met precisie bestudeerd. Vaak 
kwamen er kaarten met hellingen, hoogtes en watergangen. Dit betekende vooral niet 
dat er een goed werkende relatie met de vorm van het landschap werd beoogd. In 
tegendeel: al die vormen in het landschap zouden moeten worden gedramatiseerd als 
zij bruikbaar waren voor de ontwerper en vooral onderdrukt als zij niet bruikbaar waren. 
Bij bruikbaarheid moest gedacht worden aan de plaatsing van openbare gebouwen en 
onderlinge visuele relaties en ook geplande vergezichten hoorden daarbij. 

Ten opzichte van de klassieke oudheid zorgt de barok voor een architectonische route 
richting het hoogste punt. Terrassen, grote trappen en uitgestrekte portieken waren 
gesitueerd langs een centrale as. Wanneer men hierlangs naar boven gaat, langs 
de monumentale reeks, ervaart men de methodisch onthullende architectonische 
verwachtingen. In de klassieke oudheid zag men daarentegen organische patronen 
in het stedelijk weefsel met veranderde hellingen in de wegen met op het landschap 
gebaseerde, strategisch geplaatste monumenten. Het tegenovergestelde kwam ook 
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voor: een star grid met daarin zijn monumenten. Hierdoor kon het zo zijn dat een 
bepaalde richting in het grid sterk van helling veranderde, terwijl de andere richting 
nagenoeg vlak bleef.

Het aanhouden van starre lijnen en patronen op de locatie zorgt voor het stijgen van 
de kosten. Het kan namelijk niet anders dan dat het geplande door de bestaande 
perceelsgrenzen gaat, in de stad betekend het zelfs het afbreken van bestaande 
gebouwen. Dat is dan ook een reden dat veel van de barokke plannen buiten de 
oude stadskernen om worden getekend. Het resultaat waren dan vaak ruime, 
samenhangende fragmenten naast het krappe, middeleeuwse stadsweefsel welke ooit 
begrensd werd door een keurslijf in de vorm van een defensieve stelling. 

Hoe anders was dat in de negentiende eeuw, toen onder Napoleon Bonaparte het 
besef opkwam dat ook de oude stadskernen in de Grand Manner moesten worden 
opgenomen. Onder Baron Haussmann tussen 1850 en 1860 in Parijs werden de 
bekendste ingrijpende werken op het stadsweefsel uitgevoerd. Niet alleen voor de 
verbetering de functionaliteit van het moderne leven met een toegenomen verkeersdruk 
en voor de verbinding met opkomende buitenwijken werden grote ingrepen gepleegd. 
Het werd ook gedaan in het belang van de positie van de heerser. Nieuwe monumenten 
konden de politieke boodschap en de heerser tentoonstellen met representatieve 
verbindingen tussen historische herinneringen en moderne overwinningen. 

De Grand Manner als toneel

De stad als een toneel is niet per se iets unieks voor de Grand Manner. In iedere 
tijdsperiode voorafgaand en volgend op deze, hebben de stedelijke ruimten vaker 
gediend om spektakels tentoon te stellen. Er zijn twee redenen aan te wijzen waarom 
de Grand Manner een innige relatie had met de stad als toneel. Ten eerste omdat 
voor speciale gelegenheden het theatrale ontwerp al werd nagestreefd. Daarnaast 
probeerde de Grand Manner een compositie van stedelijke ruimten te bereiken, waarbij 
het de ruimtelijke ervaring en het bewegen door de straten en pleinen het spektakel 
an sich is.

Van de ideeën van de stad als toneel namen stedenbouwkundige ontwerpers vooral 
de classicistische elementen als triomfbogen, gevels van tempels en standbeelden 
op voetstukken, over. Ook leerden zij hoe middels continue straten, verdwijnpunten, 
convergentie en symmetrie, de stedelijke vergezichten tot stand kwamen. Over Parijs 
werd wel eens gezegd dat de bebouwing dermate uniform was, dat men zich in het 
decor van een Italiaanse opera waande. Uiteraard kon dit niet direct helemaal worden 
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toegepast in het bestaande stedelijk weefsel. Mocht een gebouw, straat of stadsdeel 
toch nodig zijn voor staatsfuncties of ceremoniële activiteiten, dan werden daar 
tijdelijke oplossingen aan toegevoegd zoals geschilderde perspectieven op doeken en 
neppe triomfbogen om zo de middeleeuwse stad te verbergen.

Wanneer in Frankrijk de positie van de absolute heerser niet langer houdbaar was 
en nieuwe sociale klasse dominant werden, was dit ook terug te zien in het stedelijk 
weefsel. Waar de barokke ideeën in stand bleven, werden zij aangevuld voor de 
rituelen van de middenklasse. De boulevards van Haussmann bieden plek aan het 
tijdverdrijf van deze klasse waardoor de stad als het ware veranderde in het toneel van 
de bourgeoisie.

Het ontwerpen van hoogtes

Het bereiken van publieke gebouwen die hoger gelegen zijn dan omgeving van het 
dagelijks leven en een bijbehorend waardige aankomst, gebeurde door diverse 
manieren van het aanleggen en aanpassen van hoogteverschillen. De belangrijkste 
elementen daarin waren podia, trappen en hellingen. Door het nuttig inzetten van deze 
elementen moesten deze leiden naar een ritmische klim naar het eindpunt, dat zich 
langzaam maar zeker moest onthullen.
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Afb. 05: De jagdstern in de 
parforceheide van Potsdam. 

Afb. 04: Twee rechte straten 
patronen in San Fransisco. De 
meest rechter straat van het 
linker patroon is tevens de 
diagonaal van rechter patroon. 

Afb. 07: Het polyvium van het 
Place de France in Parijs. 

Afb. 06: Het trivium van het 
Piazza del Popolo in het 
stedelijk weefsel van Rome 
anno 1883.
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De rechte straat

Voor het aanleggen van de rechte straat zijn verschillende argumenten aan te voeren. 
Door het achterwege blijven of het verwijderen van hoeken en gaten in onregelmatige 
straten in oude wijken werd de openbare orde bevorderd. Zo was er door de rechte 
straat weinig verleiding om de doorgang te belemmeren met een barricade. 
In het Parijs van Haussmann werden verstrengelde straten opengebroken om zo 
de aanwezige dreiging van gewelddadige ongehoorzaamheid van de bevolking te 
voorkomen. Napoleon III was immers aan de macht gekomen door de revoluties in 
1848. Het was dan ook niet raar dat de nieuwe boulevards bekend stonden als anti-
rellen straten en werden zelfs voorzien van permanente bezetting van het leger en 
politie op strategische kruispunten en langs de wijken van de gegoede burgerij. 

Belangrijker nog is het praktisch nut van de rechte straat, zie ook afbeelding 04, het 
verbind namelijk twee punten in het stedelijk weefsel direct waardoor onderlinge 
communicatie beter word. Daarbij kwam ook de sinds de zestiende eeuw sterke 
toename van het gebruik van paard en wagen, later koetsen, in de straat en het stallen 
daarvan. Zeker sinds de het gebruik van de koets als statussymbool van de gegoede 
burger, die al flaneerde op de boulevard, was meer ruimte wenselijk. Gezien het eerste 
argument, het voorkomen van opstanden, was de brede, rechte straat uiterst praktisch 
om legertroepen en oorlogsmaterialen te verplaatsen zonder vast te komen in het 
lokale verkeer.Ten slotte kan de rechte straat, de sociale en praktische voordelen die 
het bezit, samen met een bijpassende architectuur en decoratie bundelen tot een 
sterke boodschap over de ideologie van de machthebber.

Een bijzondere variant van de rechte straat is de ‘barokke’ diagonaal, welke niets anders 
is dan een rechte straat die tegen de overige structuur van het stedelijk weefsel ingaat. 
In oude steden was het vaak een snede om twee punten met elkaar te verbinden en 
daarbij als bijkomend effect een wijk in tweeën opsplitste. De barokke diagonale straat 
verschilt hiermee met de ‘gewone’ diagonale straat die vaker onderdeel is van een 
stratenpatroon of een ongelukkige samenkomst is van verschillende straten.

De jagdstern

In de barokke landschapsarchitectuur werden in Duitsland van de zestiende en 
zeventiende eeuw zogenaamde jagdsternen, letterlijk te vertalen als jachtsterren, voor 
de jacht geïntroduceerd. Dit was een cirkelvormig open plek in het bos, waarvandaan 
zichtlijnen en bosgangen convergeerden. Door het overzicht vanaf een jachtster over 
het jachtgebied en de gestructureerde verdeling ervan, kon men gestructureerd jagen 
tijdens de parforce-jacht. Een vorm van jagen door middel van het opdrijven van wild 

Barokke elementen
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met een grote groep honden, begeleid door jagers te paard. Hoewel deze jachtsterren 
uiteraard buiten de stad in landelijke gebieden voorkwamen, zijn dergelijke stervormige 
pleinen ook terug te vinden in het stedelijk weefsel.

Het Tiergarten in Berlijn is een in de zestiende eeuw aangelegd omheind park waar 
wild werd uitgezet en op gejaagd kon worden. Onder koning Frederik III werden in 
het park de eerste structuren aangelegd, waarvan de verlenging van Unter der Linden 
nog altijd zichtbaar is. In 1698 werd jachtster Grosser Stern met acht convergerende 
wegen aangelegd als rust en ontmoetingsplaats in het park. Koning Frederik II was niet 
gecharmeerd van jagen en liet de omheining van het park verwijderen en vormde het 
park in 1742 om tot een lustpark in barokke stijl. Hierin werd de Grosser Stern in 1840 
uitgebouwd tot representatief plein dat werd voorzien van de bekende Siegessäule.

De parforce-heide, zie ook afbeelding 05, in Potsdam is aangelegd tussen 1725 - 1729 
door koning Frederik Willem I omdat de jachtgebieden in Brandenburg simpelweg 
niet meer voldeden aan de wensen. Het honderd vierkante kilometer grote gebied op 
ongeveer zeven kilometer van het koninklijk paleis, bevatte een jachtster met veertien 
gangpaden. Tegenwoordig is deze jachtster nog altijd terug te vinden in het landschap, 
zij het aan de rand van de stad met minder radialen.

Trivium en Polyvium

De aanleg van diagonale aderen in een barok stadsplan werd gezien als de grootste 
uitdaging en de kwaliteit ervan werd dan ook toebedeeld aan zijn ontwerper. Het 
simpelste schema, zie afbeelding 06, van drie kruisende straten is het trivium. Hierbij 
vertrekken, of komen drie radiale straten aan bij een plein. Waar meer dan drie 
straten vertrekken of samenkomen op een plein, word een polyvium genoemd, zie 
ook afbeelding 07. Het stelsel van straten kent dan daarbij verschillende karakters: 
orthogonaal, polygonaal en radiaal. Het trivium heeft de mogelijkheid om stedelijke 
functies te concentreren rond een belangrijk punt in de stad waarnaar en waarvandaan 
het verkeer makkelijk kan stromen. Er moet wel onderscheid gemaakt worden met 
spontane y-kruisingen met een derde arm, bij een trivium is de middelste straat 
namelijk axiaal gepland waardoor deze gaat werken als symmetrieas.

Alhoewel in Rome het trivium als eerst werd toegepast in de stad, werd het element 
pas populair na de aanleg van het trivium voor Versailles nabij Parijs, halverwege de 
achttiende eeuw. Helemaal bijzonder was hier ook dat de straten voorzien werden 
van bomenrijen, wat nergens anders, behalve aan de Amsterdamse grachten, eerder 
voorkwam. 
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In de tweede helft van de negentiende eeuw was het trivium zijn symbolische waarde 
verloren en was bezet met de nieuwe verkeersdruk waardoor het plaats had gemaakt 
voor meer praktische, stervormige patronen. Het trivium bleef op twee plekken nog 
overeind, namelijk daar waar de oude stadsmuren werden afgebroken maar de 
toegangspoorten als relict bleven staan. Ten tweede daar waar treinstations werden 
aangelegd.

Boulevards en lanen

Desondanks dat de termen voor boulevards en lanen tegenwoordig door elkaar gebruikt 
worden en zij feitelijk nog maar weinig onderscheid kennen, hebben hun oorsprong 
wel degelijk een ander karakter. De boulevard kent zijn origine als grens tussen de stad 
en het platteland, dat in de periode van de barok vaak de aarden stadswallen waren 
waarop bomen werden gepland. Toen in 1670 de middeleeuwse stadswallen van Parijs 
werden afgebroken, werden deze plekken met bomen omgevormd tot verhoogde 
promenades, als recreatie zones voor de stad, te zien in afbeelding 08. Aan het einde 
van de achttiende eeuw werden de boulevards voorzien van luxe winkels, cafés en 
theaters om zo de gegoede burger te kunnen voorzien. 

De oorsprong van de laan, zie ook afbeelding 09, is eerder landelijk van oorsprong. 
Het waren wegen voorzien van bomenrijen om zo het  verschil te benadrukken met 
de omliggende bossen, lage heggen en volgroeide akkers. De lanen waren vaak 
recht door een kronkelend landschap en werden ingezet als de toegangsweg naar 
boerderijen en de huizen van gegoede landeigenaren. Later leidden de lanen naar de 
toegangspoorten of naar belangrijke instituten zoals ziekenhuizen aan de rand van 
de stad. Het aanbrengen van lanen in de stad, zoals dat gebeurde met het trivium van 
Versailles, was voor die tijd uniek. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw raakte het verschil tussen de boulevards 
en de lanen vertroebeld, toen originele boulevards binnen de stad kwamen te 
liggen. Hierdoor werd het verschil tussen de beboomde boulevard en de beboomde 
avenue ononderscheidbaar. Overigens kende de stedelijke boulevard wel een nieuwe 
ontwikkeling: hij werd onderverdeeld in drie delen: een trottoir, een verkeersweg en 
een bomenrij als scheiding van die twee. Hierdoor vormde de boulevards een helder 
netwerk in de stad en begrensde duidelijk stadsdelen. Overigens had de bebouwing 
geen rol aan de boulevard, vanwege de brede maat van de wegen vormde het 
geheel geen gesloten volume. De bebouwing met winkels etcetera, het trottoir en de 
bomenrijen deden dat overigens wel en waren daarmee een onafhankelijk geheel in 
de stedelijke boulevard.
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Afb. 08: Een boulevard op de 
stadsomwalling van Parijs. 

Afb. 09: De laan Cours la Reine 
in de omgeving van Parijs.

Afb. 10: Uniforme gevels aan 
het Place Vendôme in Parijs.
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Uniformiteit en doorlopende gevels

Om de rechte straat, het symbool van orde en snelheid, te benadrukken, bagatelliseerde 
de Grand Manner het individuele karakter van de bebouwing voor het aanbrengen van 
visuele continuïteit. In deze nieuwe ontwikkeling werden de straten voorzien van een 
uniform ontwerp, dat in feite niet verder gaat dan de gevels zelf.

De eerste uniforme ensembles kwamen tot stand door de bouw van rijen huizen door 
slechts een opdrachtgever. In Parijs ontstond zo al een eeuw voor de grote uniforme 
pleinen de eerste uniforme ensembles op het Ile de la Cité. Later komen dan de pleinen 
met gevels voorzien van doorlopende kroonlijsten en zuilengangen, met op het Place 
des Vosges individuele, hoge leidaken, op het Place Vendôme, zie ook afbeelding 10, 
een doorlopend schilddak voorzien van dakkapellen, wel werden de lange zijden en de 
hoeken voorzien van frontons. 

Het uitwerken van dergelijke continue ontwerpen is één ding, maar het daadwerkelijk 
realiseren van uniforme straten en pleinen is een tweede. In huidige landen waar de 
sociale huisvesting word gerealiseerd door de staat zelf, is dit geen probleem. Parijs had 
met het Place Vendôme een andere oplossing: namelijk het bouwen van de gevelpartij 
door de staat en alles daarachter moest gerealiseerd worden door de kaveleigenaren. 
Wonderbaarlijk genoeg werkte het wel, maar had de verdeling van de gevels rond het 
plein en de achterliggende hoven en kamers geen enkele relatie met elkaar. 

Verscheidenheid in uniformiteit

In het midden van de achttiende eeuw kwamen de eerste geluiden voor de gevaren 
van uniformiteit, namelijk de verveling van het wandelen door stedelijke ruimtes met 
de herhaling van altijd hetzelfde ontwerp. Men kwam tot de conclusie dat het verschil 
in de details moesten gaan zitten, zodat iedere straat of wijk anders lijkt. 

Verscheidenheid werd opgezocht in verscheidene onderdelen van de stad. Een 
gelijkvormig grid door de hele stad was ondenkbaar omdat men dan makkelijk de weg 
zou kunnen verliezen. Daarentegen zou ook niet iedereen van alles mogen bouwen: 
de overheid moest voorzien in regels als bouwhoogte in verhouding tot de straat 
en het aanbrengen van gevelvariatie per bouwblok. Wat betreft de pleinen was het 
makkelijker, alleen al het meegeven van verschillende vormen zou moeten zorgen voor 
een verrassend effect op de passant. 

Het Parijs van Haussmann werd voorzien van een uniform straatmeubilair en plaveisel 
om zo de variaties in de gevels, binnen de grenzen van de bouwvoorschriften, recht 
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Afb. 11: Het vergezicht van De 
Avenue des Champs-Élysées 
met de Arc de Triomphe als een 
van de monumenten. 

Afb. 12: De siegessäule op 
de Großer Stern in Berlijn als 
ceremoniële as.
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te trekken. Granieten stoepranden, grijze asfalt stoepen, wegen van straatkeien, rijen 
van platanen of kastanjes gaven het geheel een algehele monotonie. Het werd nog 
eens benadrukt door gestandaardiseerde straatlantaarns, metalen boomroosters, 
cilindervormige aanplakborden, kiosken en gietijzeren regenpijpen. Het algehele 
aanblik van de openbare ruimte was bijzonder monotoon, waardoor de architectuur 
van de gevels de verschillende straatbeelden kon bepalen.

Het vergezicht

Het primaire doel van een vergezicht is het realiseren van een ver uitzicht, voorzien van 
een voorgrond en een vast eindpunt. Vaak zijn slechts een van deze twee aanwezig 
en niet beide. Omdat het gaat om de omkaderende voorgrond en het vaste eindpunt 
hoeft de straat niet per se vast te houden aan een star en uniform uiterlijk, zolang er 
een duidelijke visuele connectie en een gevoel van perspectief blijft bestaan. 

In eerste instantie werden dezelfde elementen aan beide uiteinden van het vergezicht 
toegepast, soms werden er gebouwen neergezet om een rare buiging te creëren en 
zodoende het vergezicht af te maken. Later ziet men heil in het gebruik van een obelisk 
als markering, omdat deze de straat verticaal verder leid en geen groot obstakel vormt 
naar het achterliggende uitzicht. In Parijs werd de Champs-Elysées, zie afbeelding 11, 
op enkele plekken onderbroken met standbeelden aan beide uiteinden en de Arc de 
Triomphe daartussen, om zo meer focus aan de monumentale as te bieden. 

Uiteindelijk werd het vergezicht tijdens de Grand Manner op een van de volgende 
drie manieren beëindigd: het vergezicht is in zijn geheel afgesloten door een monoliet 
element, het is ingekaderd door flankerende of verspreide elementen die een doorkijk 
vormen of het is vastgezet door een hoge, slanke markering. 

Markeringen en monumenten

De periode van de Grand Manner kent het gebruik van monumenten voor twee 
doeleinden: het benadrukken van een vergezicht en het benadrukken van een plein. 
Wanneer het vergezicht en het plein met elkaar verbonden zijn kan natuurlijk een 
monument beide doeleinden vervullen. De verscheidenheid aan monumenten is 
klein en komen oorspronkelijk voornamelijk uit het Romeinse rijk: triomfbogen, 
herdenkingskolommen, fonteinen en ruiterstandbeelden. Alleen de obelisk komt uit 
Egypte. 

Het doel van een triomfboog was om diegene te eren die boven alle andere stervelingen 
stond. In de regel dus vaak de heerser van een land. Mocht het allemaal nog rijker 
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versierd worden, dan werd de triomfboog uitgevoerd met drie bogen en een voorzien 
van een standbeeld met strijdwagen. Waar zij eerst langs belangrijke aanvoerroutes 
naar steden stonden, begonnen zij ook steeds vaker de simpelere stadspoorten en 
andere toegangspoorten te vervangen. Zo werd de mythe van de onvolprezen huidige 
heerser verder bevestigd. Soms hadden triomfbogen wel degelijk een historische 
waarde vanwege het herdenken van een overwinning. Zo staat in Parijs de Arc de 
Triomphe om de keizerlijke waarde van Napoleon Bonaparte te benadrukken en 
aan het einde van de Champs-Elysées staat een triomfboog om de Napoleontische 
overwinningen op Oostenrijk te herdenken.

De herdenkingskolom, zoals te zien op afbeelding 12, begon zijn bestaan om in het 
oude Rome de belangrijke figuren van een land, maar vaak minder belangrijk om er 
een triomfboog aan te wijden, te herdenken. Toch werden zij later ook ingezet om het 
katholieke gedachtegoed tentoon te stellen in de stad, wat met name in Duitsland en 
Oostenrijk het geval was. In de meeste andere landen werd een dergelijke kolom vaak 
voorzien met het militaire overwinningsthema, waarbij een gekroond figuur het meeste 
voor kwam. Op het Place Vendôme in Parijs staat een kolom met daarop Napoleon I in 
het kostuum van een Romeinse keizer.

De standbeelden stonden oorspronkelijk gegroepeerd in rijen langs de belangrijke 
assen van een stad. In de loop der tijd is dat aantal teruggegaan naar een standbeeld. 
Vanuit het oude Rome komen ook de ruiterstandbeelden, waar zij eerst in private 
buitenruimtes stonden, kwamen zij in de periode van de Grand Manner terecht in de 
publieke ruimte. Het ruiterstandbeeld liet bijna altijd de koning op de rug van een 
paard zien, hoog genoeg geplaatst op een voetstuk om onderscheidbaar te zijn van 
de uniforme straatwanden. Een van de eerst soortgelijke standbeelden van de Grand 
Manner werd neergezet door Henri IV op het Place Dauphine op de Ile de la Cité in 
Parijs.

De ceremoniële as

Men kan niet anders zeggen dan dat tijdens de periode van de Grand Manner de 
stedenbouwkunde het toneel van de macht was, het ging om imperia en hun hoofdstad. 
Het fysiek manifesteren van de macht gebeurde door de structuur van het stedelijk 
weefsel aan te passen met een ruim arsenaal aan midellen om het voldoende massa 
te geven. Het bracht de stad een ondergeschikte werkelijkheid waardoor de realiteit 
oncomfortabel aan kan voelen. Het toneelstuk van macht is een kwestie van het 
beheren van het uiterlijk, waarbij het volk het vertoon van pracht en praal waardeerde 
en zodoende de macht van de heerser aanvaarde. Dit toneelstuk van de macht komt 
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te samen in de ceremoniële as, als het voorwoord van het brandpunt van de absolute 
macht, het eindpunt van de as: het paleis als apotheose. Een in het dagelijks leven 
ogenschijnlijk gewone weg kan met weinig rekwisieten omgevormd worden tot een 
feestelijke omgeving.

De weg is breed en recht en is vol van voorbedachte rituelen: het verbeelden van de 
politieke identiteit en het beheren van de geschiedenis. Het geheel is bedoeld om door 
de loop der tijd te veranderen: afhankelijk van dat wat tentoongesteld moet worden.

Alhoewel in Parijs de Champs-Elysées vaak als voorbeeld voor de ceremoniële as 
wordt genoemd, moet de Unter der Linden in Berlijn toch als ultiem voorbeeld 
beschouwd worden. In eerste instantie was het de rechte weg tussen het kasteel van 
de koning naar de stad met daarlangs gebouwen van militaire aard en een triomfboog: 
de Brandenburger Tor. In de negentiende eeuw veranderde dit naar mindere harde 
functies, de culturele functies als museum, kunstacademies, bibliotheek en universiteit 
verschenen aan de laan. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog achtte Hitler en Speer 
de grandeur van Unter der Linden ontoereikend en zijn geschiedenis aangetast, daarom 
planden zij in hun wereldhoofdstad een nieuwe, grotere ceremoniële as. Tijdens de 
verdeling van de stad verloor de laan en triomfboog haar laatste beetje glorie dat nog 
over was na de verschrikkingen van de oorlog, door grote muren en politieke spelletjes. 
Sinds de val van de muur is de laan weer in ere hersteld, maar niet meer zoals dat past 
bij de periode van de Grand Manner.
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Fig. 01: Barokke elementen in 
het stedelijk weefsel van en in 
de omgeving van de Leien in 
Antwerpen.

1. Het stedelijk weefsel 2. De rechte straat 3. Het trivium

7. Monumenten en markeringen 8. De ceremoniële as 9. Haussmannisatie

4. Het polyvium 5. De jagdstern 6. De boulevard



39

Barokke elementen in Antwerpen

Wanneer alle barokke elementen op een hoop gegooid worden kunnen zij allemaal 
wel op de een of ander manier te herkennen in het stedelijk weefsel van de Leien en 
het Zuidkwartier in Antwerpen. Door het planmatige karakter van de Leien en het 
Zuidkwartier zijn deze elementen ingezet als ontwerpelementen, te zien in figuur 01, 
en zijn dus niet door de loop der tijd ontstaan of ontwikkeld op hun huidige locatie.

De rechte straat is in genoemde delen overal te herkennen, in dien zin dat geen van de 
straten op de een of andere manier gekromd is. Zowel de Leien als het Zuidkwartier zijn 
planmatig van opzet en dus vrij van organisch gevormde straten zoals in de historische 
binnenstad nog wel het geval is. Het is wel zo dat enkele straten samen een stuk van 
een orthogonaal patroon vormen. Dit gebeurd rond het Museum voor de Schone 
Kunsten, waardoor deze goed te bereiken is. Dat de rechte straten zo zijn aangelegd 
om barricades te voorkomen lijkt onwaarschijnlijk, ten tijde van de aanleg waren de 
hevigste politieke ontwikkeling al lang ruim een kwart eeuw achter de rug. 

Het trivium is op slechts een plek te herkennen in het stedelijk weefsel, hij begint bij 
de rotonde waarop de historische Waterpoort staat en waaiert uit naar het museum 
en de rechtbank. Er is desondanks geen sprake van een zuiver trivium. Daar zij aan de 
symmetrie-as nog een straat kent, en van een concentratie van stedelijke functies is 
ook geen sprake. Het polyvium daarentegen is wel degelijk aangelegd om een stedelijk 
zwaartepunt te dienen, namelijk het voormalig Zuidstation en de huidige rechtbank. 
Vanuit de rechtbank is het Zuidkwartier en de Leien goed te overzien en vice versa, is 
vanaf veel locaties de rechtbank al goed waar te nemen. De jagdstern, eigenlijk een 
dubbel polyvium, lijkt zo aangelegd te zijn dat zij een lokaal middelpunt van de wijk 
vormen, waarop in een geval een monument geplaatst is. Vanaf het lokale middelpunt 
zijn ook nu weer verschillende straten te overzien. Men kan dus stellen dat met de 
verschillende trivium, polyvium en jagdsternen het Zuidkwartier een overzichtelijk 
geheel is gecreëerd.

Van lanen is geen sprake in dit deel van Antwerpen, aangezien zij in zich in de puurste 
vorm oorspronkelijk uit landelijke gebieden komen. Daarbij is het Zuidkwartier 
grotendeels gelegen op de gronden van de voormalige Zuidcitadel en is er dus geen 
sprake van een binding met een landschappelijke ondergrond. De boulevard, welke 
van oorsprong heeft ontwikkeld op de vesting, is wel te herkennen in de Leien, welke 
merendeels het tracé van de Spaanse Vesten volgen. Daarnaast delen de Leien ook de 
karakteristieken van een boulevard zoals een brede afdruk in het stedelijk weefsel en 
verschillende bomenrijen.

Conclusie
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De Leien, dat in zijn geheel ook aangemerkt kan worden als ceremoniële as en door 
zijn lengte ook vergezichten kent, kent geen monumenten zoals dat in Parijs of Berlijn 
wel het geval. Triomfbogen, herdenkingszuilen, fonteinen en standbeelden zijn er niet 
te vinden. Daarentegen staan er wel monumentale panden langs het tracé en kende de 
kopse kant het Zuidstation als markering van einde. Het is daarom des te wranger dat 
de huidige rechtbank nog wel als monumentaal gebouw aan de Leien dient, maar niet 
meer als eindpunt vanwege de onderdoorgang naar de autosnelweg. Het gebouw kent 
een contradictie, het is zowel eindpunt als doorgang. Het zou daarom een krachtiger 
beeld opleveren door voor een van de twee te kiezen. De wijk zelf kent nog enkele 
monumenten en markeringen, voornamelijk op rotondes en rondpleinen. Het Museum 
voor Schone Kunsten is nog een markering vanwege zijn positie midden op zijn kavel.

Men kan niet spreken van een zekere uniformiteit in de wijk, in bouwblokken of langs 
straten. De kavels werden immers individueel of in kleine groepjes verkocht en verder 
ontwikkeld. Er is eerder te spreken van overeenkomsten in de bouw van woningen. 
Allereerst de enkelhuizen van drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog en met 
een zadel- of mansardedak. De gevel was bepleisterd of beschilderd. Op dat laatste 
vlak wijkt het tweede type af, zijn gevels waren vlakker en permanent versierd met 
speklagen, ornamenten en mozaïeken. Ook de architectuurstijlen lopen uiteen van 
neoclassicisme, neogotiek en zelfs art-nouveau. Omdat er geen sprake is van strenge 
uniformiteit, zoals in Parijs dat wel het geval is, zijn uitzonderingen ook lastiger 
terug te vinden. Men kan hooguit de sterk afwijkende art-nouveau als uitzondering 
beschouwen. Toch heeft een zekere disuniformiteit ook voordelen: door het gebruik 
van verschillende materialen en kleuren krijgt het straatbeeld een kleurenpalet mee, 
wat tegengaat dat er een zeker monotonie kan ontstaan.

Haussmannisatie in Antwerpen

Het kwam tijdens het groepsonderzoek voor de atlas van het afstudeeratelier al naar 
voren dat de tekenaar van de Leien en het Zuidkwartier, Theodoor van Bever, werd 
geïnspireerd door de ingrepen van baron Haussmann in Parijs. Echter kan na het lezen 
over de Grand Manner en de haussmannisatie van Parijs een ander licht geschenen 
worden op de plannen in Antwerpen. De barokke elementen die ontstaan zijn of zich 
ontwikkeld hebben in de periode van de grand manner, zijn terug te vinden in vele 
stadsuitbreidingen in Europese steden, zo ook in Parijs. Haussmann gebruikte ook veel 
van de barokke elementen zoals deze eerder benoemd zijn. Wat echter wel uniek in zijn 
werk is, is dat Haussmann de ingrepen uitvoerde in het bestaande historische stedelijk 
weefsel. Andere Europese steden waren vaak geneigd de stad uit te breiden, naast het 
historisch stadscentrum, met barokke stadsstructuren. Men kan dus concluderen dat 
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Van Bever eerder geïnspireerd werd door de barokke stedenbouw.

Toch moet men Haussmann niet helemaal uitvegen uit Antwerpen. Theodoor van Bever 
plande namelijk wel degelijk enkele doorbraken in het historische stedelijk weefsel, 
om zo verbindingen te creëren tussen het Zuidkwartier en het centrum. Daarvan is 
uiteindelijk alleen de Boeksteeg omgevormd tot Nationalestraat. De Boeksteeg werd 
sterk verbreed en bouwblokken moesten tegen de vlakte. De Nationalestraat is dus het 
enige voorbeeld van Haussmannisatie in Antwerpen.





02
IN ANTWERPEN
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Afb. 13: Bebouwing aan de 
Grote Markt in Antwerpen.
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Om inzicht te vergaren over de toekomstige geplande ontwikkelingen van de gehele 
stad Antwerpen, en voor het Zuidkwartier en de Leien relevante en gerelateerde 
onderdelen van de stad, zal er in dit hoofdstuk onderzoek gedaan worden naar 
gemeentelijke plannen, visies en andere beleidsdocumenten.

In het onderzoek is het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, de Groene 
Singel, de Hoogbouwnota , het Masterplan voor de Scheldekaaien en de heraanleg 
van het spaghettiknooppunt. Hiervoor geldt dat de eerste drie documenten dat hun 
basis ligt op de schaal van de stad en in hun verdere uitwerking zijn opgesplitst in 
diverse stadsonderdelen. Zowel het Groene Singel project als de heraanleg van het 
spaghettiknooppunt gelden als directe deeluitwerkingen van het s-RSA. Hoewel de 
hoogbouwnota en het masterplan het gevolg zijn van het opstellen en vastleggen van 
het s-RSA, zijn het geen directe gevolgen daarvan.

Introductie
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Afb. 14: De strategische kaart 
naar aanleiding van het s-RSA. 
De harde ruggengraat wordt 
hierin weergeven in rood en 
geel. De zachte ruggegraat in 
groen en blauw.
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Plannen en visies

Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, kortweg s-RSA, te zien in 
afbeelding 14, is het resultaat van onderzoek gedaan tussen 2003 en 2006, met als doel 
om het beeld van Antwerpen over vijftien jaar vast te leggen. De plannen en visies in 
dit document zijn strategisch van opzet, in tegenstelling tot vergelijkbare traditionele 
documenten, die vaak als allesomvattend plan werden opgesteld. Zo kan er een 
hoog kwaliteitsniveau worden opgelegd op toekomstige projecten, die de culturele, 
architecturale en ruimtelijke ambities van de stad Antwerpen moeten gaan waarmaken.

Om de ambities waar te kunnen maken, wordt er in het s-RSA enerzijds gewerkt 
met beelden uit het collectief geheugen en anderzijds wordt er gewerkt met vijf 
strategische ruimtes. In de eerstgenoemde zijn zeven concepten beschreven die ieder 
de stad op zijn eigen manier benaderen. Relevant voor het Zuidkwartier is hierbij het 
concept van ‘Stad aan de stroom’, waarbij wordt teruggegrepen op de historie van de 
waterstad aan de Schelde. Of liever gezegd, het gebrek aan zichtbaarheid daarvan in 
de tegenwoordige situatie. Om de relatie met de Schelde opnieuw aan te halen, ziet 
men rond het Zuidkwartier graag hoogbouw komen om zo uitzicht te bieden over de 
stad en de stroom.

Het andere deel van het s-RSA zijn de vijf strategische ruimtes. Deze zijn opgesteld 
vanuit de gedachte dat een complexe stad als Antwerpen nooit beheersbaar in een 
allesomvattend plan kan worden aangestuurd. Daarom heeft de stad prioriteit gegeven 
aan vijf strategische ruimten. Onder de strategische ruimten bevindt zich uiteraard de 
Schelde onder de noemer ‘de Schelde als structurerend element’. De Schelde wordt 
opnieuw erkend als belangrijk structurerend element, zogenaamde harde ruggengraat, 
die de ruimtelijke ontwikkeling op het niveau van de stad moet gaan dragen. Hierbij 
spelen de Kaaien, die ook langs het Zuidkwartier gaan, een grote rol. Men ziet hierin, 
door middel van de herinrichting van het openbare domein, de oplossing voor de 
toenemende behoefte aan open- en publieke ruimtes dichtbij de kern van de stad.

Naast dat er gedacht wordt aan het blauw, het water, wordt er nagedacht over het 
groen, de natuur. Men verbindt onder thema ‘Water verbindt natuurgebieden’, zoals 
de naam al doet vermoeden, een vijftal grote parken onderling met elkaar middels 
waterlopen. Het geheel van waterlopen en parken is samengevoegd onder de definitie 
van zachte ruggengraat. Deze zachte ruggengraat speelt een rol in het thema van ‘Een 
groene singel’, waarin de singel getransformeerd wordt tot groene boulevard, door 
het samenvoegen van bestaande parken, natuurgebieden en open- en restruimtes. 
De zachte ruggengraat legt het verband tussen de groene ruimtes in de stad met de 
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Afb. 15: De Groene Singel van 
Antwerpen.
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groene ruimtes langs de stad. Idealiter komt er nog een tweede stadsring waardoor de 
verkeersdruk op de singel verder afneemt en de groene boulevard nog meer tot uiting 
kan komen.

Doordat de beelden uit het collectief geheugen en de vijf strategische ruimten veel 
projecten met zich meeneemt, kan het stadsbestuur daar niet overal gehoor aan 
geven. Daarom zijn er vijftien hefboomprojecten aangewezen die voorrang krijgen om 
uitgevoerd te worden. Daaronder staat het plan voor Nieuw Zuid beschreven als nieuwe 
stadsuitbreiding met nieuwe woningen en voorzieningen. Ook de spaghettiknoop is er 
terug te vinden, deze zou aangepakt moeten worden om een park voor de buurt te 
realiseren. 

Groene Singel

Na het vaststellen van het s-RSA begint het stadsbestuur het visievormingsproces 
op gang rond haar ambities op gebied van groen uit te werken, welke te zien is in 
afbeelding 15. Door eerdere opgestelde plannen en visies in voorgaande eeuw is de 
groene singel zowel een mobiliteitsproject als strategische ruimte geworden. 

Als oplossing voor de drukke verkeerssituatie, die al snel is ontstaan na de aanleg van 
de singel in de jaren ’60, werd in eerst instantie gedacht aan de ondertunneling van 
kruispunten van de singel met de radiale wegen van de stad. Dit scenario werd begin 
deze eeuw ingeruild voor een nieuw scenario: het opsplitsen van de verschillende 
verkeersstromen in de bedding van de singel. Het lokale verkeer wordt gescheiden 
van het bovenlokale verkeer. Zodoende kan het de ruimte voor het lokale verkeer ook 
benut worden door langzaam verkeer en openbaar vervoer. 

Met het vastleggen van de s-RSA werd de groene singel meer dan een verzameling van 
verschillende verkeersstromen. Onderbenutte en gefragmenteerde ruimtes zouden ook 
mee getransformeerd moeten worden voor de nieuwe centrale groene plek, verbonden 
met de zachte ruggengraat. Uiteindelijk zijn maar liefst elf concepten opgesteld, waarin 
op verschillende wijze werd omgegaan met infrastructuur, landschap en bebouwing, 
maar zodanig dat het een herkenbaar geheel in de stad zou blijven. De basis voor 
deze concepten is altijd de Groene Rivier geweest. Vanuit de gedachte dat de singel 
altijd zijn eigen stedenbouwkundige logica en positie heeft gehad, ten tijde van de 
brialmontomwalling en spoor- en ringwerken, dient deze behouden te blijven. Echter 
is door alle ontwikkelingen wel het groen onder druk komen te staan. In de Groene 
rivier komt groen weer tot een opleving en laat deze voor zorgen voor een nieuwe 
centraliteit, de nieuwe stedenbouwkundige logica verschilt per concept.
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Principieel uitgesloten

Uitzonderlijk overwogen

Makkelijk te motiveren

Fig. 02: Locaties in de stad 
waar hoogbouw principieel 
wordt uitgesloten, uitzonderlijk 
overwogen wordt of makkelijk 
te motiveren is.
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Hoogbouwnota Antwerpen

In de s-RSA werd het al kort aangestipt: nieuwe hoogbouw in Antwerpen. Om achter 
het wat, waarom en waar van hoogbouw te komen, heeft de stad uitgebreid onderzoek 
gedaan, dat is samengevoegd in de hoogbouwnota. 

Bij het onderzoek naar wat hoogbouw nu eigenlijk is, kwam men al snel tot de conclusie 
dat dit voor iedere stad verschillend is. Wat op de ene plek als hoog omschreven kan 
worden, kan op het andere als gemiddeld worden gezien. Hoogbouw kan daarom 
beter gedefinieerd worden als dergelijke bouwhoogte die niet meer in harmonie is met 
de omgeving van het betreffende gebouw. In Antwerpen houdt dit in, dat tussen de 
50 en 60 meter bouwhoogte het gebouw mee vorm gaat geven aan de skyline van 
Antwerpen. Dit is lang niet op alle plaatsen in de stad even wenselijk.

De belangrijke drager achter het waarom van hoogbouw is met name de heropleving 
van de interesse in het specifieke gebouwtypologie. Maar ook om mogelijkerwijs te 
dienen als oplossing voor stedenbouwkundige en stedelijke vraagstukken te dienen, 
waarbij met name het duurzaam ruimtegebruik een belangrijke factor is. Tenslotte zit 
het stadsbestuur een versteviging van de economische markt en internationale positie 
voor zich. 

Daarnaast zijn er in de hoogbouwnota vijf doelstellingen voor hoogbouw opgenomen om 
zo nieuwe hoogbouw binnen het huidige beleid in te passen. Allereerst het ‘verdichten 
en vrijwaren’, waarin op doordachte locaties hoogbouw een kwalitatieve toevoeging 
zou zijn en door de toepassing van meer ruimte op eenzelfde hoeveelheid grond, kan 
meer groene ruimte vrij blijven. Vervolgens spreekt men over ‘uitzicht en zichtbaarheid’, 
waarbij nagedacht moet worden, zowel betreffende het interieur en exterieur, op de 
impact van de toren aan de plint als aan het stadsbeeld van Antwerpen. Daarnaast is er 
de ‘skyline en bakens’, waarmee het beeldimpact van de toren op allerhande niveau’s 
beoordeeld wordt met uiteindelijk doel op alle niveau’s een positievere uitstraling te 
behalen. Als vierde beschrijft men ‘functiemix en draagvlak’, hierbij spreekt men van 
onderzoeken naar de mogelijkheden van hoogbouw met passende functies op een 
bepaalde plek om het daadwerkelijk van toegevoegde waarde te kunnen laten zijn. 
Tot slot is er nog de ‘leefomgeving en duurzaamheid’. De hoogbouwnota wijst erop 
dat torens niet tot overlast mogen zorgen in de leefomgeving en het stadsbestuur ziet 
graag vernieuwende duurzame technologieën toegepast worden in hun stad.

Het meest interessante deel van de hoogbouwnota kan het onderzoek naar de locatie 
van hoogbouw zijn, te zien in figuur 02. Allereerst wordt ervoor gepleit waar absoluut 
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Afb. 16: Uitsnede ter hoogte 
van het Zuidkwartier en Nieuw 
Zuid uit het masterplan voor de 
Scheldekaaien.
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geen hoogbouw mag worden gepleegd. Hierbij moet gedacht worden aan wettelijke 
voorschriften als aanvliegroutes naar vliegvelden, maar de hoogbouwnota neemt 
ook de zichtassen op het historisch stadscentrum en het historisch stadscentrum 
in bescherming. Daaropvolgend komen de locaties waar hoogbouw vanuit 
stadsontwikkeling wenselijk is. Het s-RSA sprak al over het Eilandje en het Zuid, maar 
ook locaties aan de Groene singel zijn niet uitgesloten. De eerste twee locaties dienen 
om de Antwerpse skyline te vervolmaken. Momenteel gebeurd dit op het eilandje 
al enige jaren en kent het Zuid nog een opmerkelijke leegte. Om toch open kaart 
te spelen, heeft het stadsbestuur dat op alle andere locaties dan eerder benoemd, 
ook hoogbouw worden gepleegd, mits dit op allerhande manieren overtuigend 
gemotiveerd kan worden. 

Masterplan Scheldekaaien

Door het vaststellen van een masterplan voor de Scheldekaaien, wil het stadsbestuur 
algemene krijtlijnen vastleggen. Hiermee moet de stad, net zoals honderd jaar geleden 
bij de rechttrekking, een nieuw aangezicht krijgen. Het masterplan zal drieledig zijn, 
vanwege het stabiliseren en renoveren van de historische kaaimuren, het opnieuw 
invullen van de openbare ruimte en omdat door het nieuwe Sigmaplan moet worden 
nagedacht over de aanpassing van waterkeringen.

Uiteindelijk zijn er zes krijtlijnen opgesteld. Allereerst de ‘actieve haven’ als contact 
met het water, daarna volgt het ‘historisch erfgoed en archeologie’ als spiegel van de 
Antwerpse geschiedenis en als levend monument. Vervolgens de ‘nieuwe waterkering’ 
als veiligheid tegen overstromingen zonder een te grote barrière in de publieke ruimte. 
Ook ‘mobiliteit’ speelt een rol: de kaaien dienen als lokaal verkeersader, parkeerruimte, 
knooppunt met de tram en doorlopend wandel- en fietsboulevard. Daaropvolgend 
komt de ‘publieke ruimte en beeldkwaliteit’, om te voorzien in een aantrekkelijk ruimte 
voor de toekomstige gebruikers. Tenslotte zijn er de ‘Kaaiprogramma’s’, waarin het 
mogelijk is om allerhande tijdelijke invulling te geven aan de kaaien met klein- en 
grootschalige activiteiten.

Concreet houdt dit in dat op de kaaien ter hoogte van het Zuidkwartier, zie afbeelding 
16, niet alleen een grote vrijplaats voor allerhande activiteiten zou moeten worden 
gerealiseerd. Aan de zijde van de groene singel zou een parkstrip de relatie tussen het 
water en het achtergelegen groen moeten verbeteren.
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Afb. 17: Concepttekening door 
BAM/SAM voor de compacte 
heraanleg van het knooppunt.
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Heraanleg van het Spaghettiknooppunt

Gedurende het onderzoek voorafgaand aan het masterplan van de Groene Singel, heeft 
men onder andere ook ontwerpend onderzoek gedaan. Zodoende werden diverse 
ruimtes in de singel geanalyseerd , waarvan de resultaten, samen met de resultaten 
van eerder onderzoeken, bijdragen aan de vormingen van concepten. Door de realiteit 
te onderzoeken, in plaats van allerhande voorschriften en wetten, kwamen niet alleen 
de concepten meer tot de verbeelding, ook kwamen verschillende mogelijke projecten 
aan het licht.

Zo ook de mogelijke heraanleg van het zuidelijk knooppunt, beter bekend als het 
spaghettiknooppunt, zie ook afbeelding 17. Met name vanwege de vele op- en 
afritten werd een heraanleg nodig geacht, zeker gezien het belang van het omliggend 
plangebied van Nieuw Zuid. Daarnaast wordt erkend dat allerhande ontwikkelingen 
op het gebied van veiligheid en regelgeving een heraanleg noodzaakt. De knoop is 
destijds aangelegd en gedimensioneerd als uitwisselingsknooppunt tussen snelwegen 
en lokale wegen, echter ziet men tegenwoordig liever dat dit knooppunt zo compact 
mogelijk wordt opgelost. Zo kan het de snelwegen, belangrijkste invalswegen en lokale 
wegen blijven bedienen, maar minder ruimte innemen.
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Conclusie

Wanneer men het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen bekijkt moet het 
opvallen dat de projectlocatie verdeeld is in twee delen: het is deels rood gekleurd als 
aanduiding voor projectlocatie van de harde ruggengraat en het is deels donkerblauw 
gekleurd als aanduiding voor projectlocatie van de zachte ruggengraat. Door het 
plangebied weer op te splitsen en niet als een geheel te beschouwen in de bindende 
en voorlopig nog geldende gemeentelijke beleidsdocumenten is de kans dat het 
plangebied als één geheel zal worden beschouwd geminimaliseerd. Het zou vele 
malen interessanter zijn geweest wanneer men ervoor had gekozen om het plangebied 
een overwegende ruggengraat, bijvoorbeeld een uitbreidingsplan als onderdeel van 
de harde ruggengraat, en een accent van de andere ruggengraat, het toevoegen van 
groen in het uitbreidingsplan om zo meer groen in het stedelijk weefsel te verkrijgen, 
mee te geven.

Het onderzoeksproject van de Groene Singel legde eindelijk de ambities op het gebied 
van groen van de gemeente vast. Hoewel de aanname van de Antwerpse verkeersring 
als groenzone van de stad momenteel nog altijd als bijzonder tegenstrijdig klinkt en 
de hoeveelheid verschillende concepten om dat aan te laten sluiten op de bestaande 
stad het project complex maken, brengt het toch een bevredigend gedachtegoed met 
zich mee voor het uitbreidingsplan van het Zuidkwartier. Door de groene singel te 
beschouwen als zelfstandig onderdeel van de stad, vormt het geheel een grens tussen 
het historisch stadscentrum en andere stadsdelen. Dit bevestigd de behoefte om op 
het voormalig spoorterrein de stad duidelijker te begrenzen dan de huidige rafelrand.

De hoogbouwnota is in eerste instantie een document dat afwijkt van andere 
documenten door zijn concrete taalgebruik. Er wordt duidelijk vastgelegd wat wel en 
niet zou mogen en al dan niet op welke locatie exact. Dat slaat echter om wanneer 
men het heeft over de inpassing van hoogbouw in de bestaande stad. Vanwege het 
brede karakter van de bestaande stad zijn er uiteenlopende doelstellingen opgesteld 
om dit toch voor elkaar te krijgen. Voor een uitbreiding van het Zuidkwartier betekend 
dit zonder meer dat het opnemen van hoogbouw makkelijk te motiveren zal zijn vanuit 
de hoogbouwnota. Dit is omdat hoogbouw ten zuiden van het historisch stadscentrum 
nog relatief afwezig is en daarmee, wanneer het gerealiseerd wordt, de skyline van de 
stad Antwerpen zal vervolmaken.

Wie het masterplan voor de Scheldekaaien doorleest en bestudeerd moet zich 
allereerst afvragen of alle zes de krijtlijnen met weer hun complexe en uiteenlopende 
achterliggende gedachten wel haalbaar zijn. Door het opdelen van het plangebied, 
de Kaaien, is het mogelijk wel behapbaar en uitvoerbaar. Het is opmerkelijk dat ter 
hoogte van het projectlocatie nabij het Zuidkwartier slechts wordt gesproken van een 
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vrijplaats voor allerhande activiteiten, wat klinkt als een aangename benaming voor 
het leeg laten van een grote vlakte. Een eerste aanzet wordt overigens wel gegeven voor 
de verbinding tussen de Schelde en groen en anderzijds de stad, in de vorm van een 
parkstrip, die verder gaat richting Hoboken. Hoe een masterplan voor de uitbreiding 
van het Zuidkwartier er dan ook uit mag zien, de kwaliteit ervan zou stijgen wanneer 
een groene invulling aan de lokale Scheldekaaien zou worden meegegeven.

Tot slot de ideeën voor de heraanleg van het spaghettiknooppunt, want alhoewel 
de ingewikkelde situatie van het snelwegknooppunt erkend wordt in de Groene 
Singel, is het niet verder gekomen dan schetsplannen, laat staan enige realisatie en 
verbetering. De voorgestelde verbetering brengt inderdaad het spaghettiknooppunt 
tot een compacter geheel, maar door de aansluiting van drie verkeersstromen blijft 
de situatie complex. Door het wegnemen van de directe aansluiting tussen snelweg en 
de Leien en deze lokaal op te lossen, zal de complexiteit van het spaghettiknooppunt 
doen afnemen. 





03
IN HET 

ZUIDKWARTIER
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Afb. 18: Luchtopname van het 
Zuidkwartier in Antwerpen.
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De gedachtegang van het vorige hoofdstuk, namelijk het verkrijgen van kennis over 
de ontwikkeling, zal hier worden doorgezet op een kleinere schaal, namelijk het 
Zuidkwartier. Hierbij worden niet alleen een deel van de vele plannen voor de uitbreiding 
van het Zuidkwartier onder de loep genomen, maar ook de historische ontwikkeling zal 
aan bod komen. Dit zal gedaan worden om historische aanknopingspunten voor het 
masterplan van de uitbreiding te verkrijgen en zal kunnen worden aangegrepen om 
gemeentelijke plannen en visies, zoals reeds eerder besproken, te kunnen weerleggen. 

De studie naar de vele gemaakte plannen is niet alleen om in te zien hoe in het verleden 
naar het plangebied gekeken is, maar ook om te zien of door de tijd de zienswijze is 
gewijzigd en hoe. Uiteraard dienen de plannen ervoor om er lering uit te trekken, zodat 
deze minpunten niet voor zouden kunnen komen in het masterplan dat volgen gaat.

Introductie
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Fig. 03: Het stedelijk weefsel 
van Antwerpen anno 1795 met 
daarin de contouren van het 
huidige Zuidkwartier.
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Hoewel het Zuidkwartier vandaag de dag bekend staat als woonwijk ten zuiden van het 
historisch stadscentrum, begon haar geschiedenis in een andere gedaante. Ten tijde 
van de eerste nederzetting op het gebied dat wij nu kennen als Antwerpen, was het 
Zuid niet meer dan moeras en grasland. Dat veranderde echter drastisch in de Gouden 
Eeuw. Na het beleg van Maarten van Rossum in 1540, bleek de stadsomwalling niet 
voldoende en werd begonnen met de bouw van de Spaanse omwalling. In de periode 
1567-1585, bleek door de druk van de Spanjaarden de aanleg van een citadel nodig. 
Het Zuidcitadel, ook wel het Zuidkasteel, wordt daarom gebouwd, welke te zien is in 
figuur 03.

Het geheel van Spaanse Vesten en Zuidkasteel bleef bestaan, zie figuur 04, tot de 
aanleg van de Brialmontomwalling in 1860. Door het groeien van de bevolking binnen 
de Spaanse Vesten en het moderniseren van oorlogsgeschut, kwamen de Vesten als 
een te krappe jas die bovendien niet functioneel meer was, om de stad heen te liggen. 
Desondanks het feit dat de Zuidcitadel door de belegering van de Fransen in 1832 al 
erg veel schade had geleden, pleitte de regering er toch voor om het op te nemen in 
de nieuwe verdedigingswerken. Overigens ten ongenoegen van de bevolking. Daarom 
werd, onder druk van de protesterende bevolking, in 1868 alsnog besloten om de 
Zuidcitadel af te breken.

Vennootschappen

Het was een Duitse bankier genaamd Strousberg die in 1869 het Zuidkasteel opkocht. 
Hij was daarbij niet alleen de verplichting aangegaan om de afbraak van het Zuidkasteel 
te realiseren, maar ook om de vrijgekomen gronden een multifunctionele wijk aan te 
leggen. In deze nieuwe wijk moest er naast wonen ook een transport en economische 
bedrijvigheid plaatsvinden. Dit zag men terug in de aanleg van een groot treinstation 
voor zowel goederen- als personenvervoer en een binnenhaven met dokken voor de 
binnenvaartschepen die niet meer in de voormalige vlieten terecht konden. Strousberg 
gaf aan stadsingenieur Theodoor van Bever en de heer Preudhomme de opdracht om 
de plannen op te tekenen. Van Bever had al ervaring op gedaan in Antwerpen met de 
aanleg van de Leien op de gronden van de Spaanse Vesten.

Door financiële problemen zag Strousberg zich genoodzaakt om zijn rechten van het 
Zuidkwartier, over te dragen aan een Brusselse immobiliënvennootschap, de Société 
Immobilière de Belgique. Deze vennootschap richtte in 1874 samen met het Antwerpse 
stadsbestuur de Société Anonyme du Sud d’Anvers op om de plannen weer verder te 
ontwikkelen. Een jaar later, in september 1875 keurde de société het uiteindelijk plan, 
het Plan d’appropriation de la Citadelle du Sud, van Theodoor van Bever goed.

Historie
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Fig. 04: Het stedelijk weefsel 
van Antwerpen anno 1859 met 
daarin de contouren van het 
huidige Zuidkwartier.
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Zonder twijfel kan men aannemen dat Van Bever zich liet inspireren door de werken 
van tijdsgenoot Haussmann in Parijs. Hierdoor werd het barokke plan voor het 
Zuidkwartier gekenmerkt door een typerende geometrische aanleg. De perspectieven 
zijn gericht op belangrijke elementen in het stedelijk weefsel, namelijk het museum, de 
schouwburg, het treinstation of enkele standbeelden.

Uiteindelijke aanleg

Anno 1876 moest er nog altijd begonnen worden aan de afbraak van het Zuidkasteel 
en de aanleg van vierenzestig nieuwe straten, zie ook figuur 05. Het geheel van 
nieuwe binnenhaven met dokken volgens de plannen van het rechttrekken van 
de Scheldekaaien, kwam in 1882 gereed. De volgende fase, het bebouwen van 
het plangebied, kwam niet van de grond. Er werd een poging ondernomen om het 
historisch stadscentrum te verbindende met het nieuwe stadskwartier. Hoewel de 
armetierige en smalle boeksteeg werd verbreed en omgedoopt tot Nationalestraat, 
het toch niet baten. Daardoor raakte ook de Brusselse immobiliënvennootschap in 
financiële moeilijkheden. Zij droegen de onverkochte kavels over aan het stadsbestuur 
waardoor zij inkomsten konden genereren en openbare werken konden toevoegen.

De ambitie voor het Zuidkwartier was altijd het realiseren van een mengeling aan 
functies. Echter was er een typische functiescheiding ontstaan. Een groot deel van de 
straten had hierdoor louter een woonfunctie. De woningen zijn, waarvan de oudste 
zich rond de Marnixplaats te bevinden, zijn voornamelijk gebouwd tussen 1890 en 
1915, zie figuur 06, dus na de Brusselse immobiliënvennootschap. De woningen zijn 
vooral in neoclassicistische, neo-gotische of soms art-nouveau stijl gebouwd. In de 
bouwwijze zijn twee types te onderscheiden. Het eerste type zijn de enkelhuizen van 
drie traveeën breed, drie bouwlagen hoog en een zadel- of mansardedak. De lijstgevel 
van deze enkelhuizen was vaak bepleisterd en beschilderd. Het tweede type lijkt op 
het eerste type, maar is toch voldoende onderscheidend. De gevels zijn vlakker en zijn 
permanent versierd met natuurstenen ornamenten, mozaïeken en speklagen. 

Ter hoogte van de Zuiderdokken waren voornamelijk de pakhuizen te vinden. Dit is op 
zich niet opmerkelijk, aangezien de Schelde en haar havenactiviteiten daar al plaats 
hadden. Later zouden zich in het Zuid nog kortstondig enkele industriële functies 
vestigen alvorens naar buiten de Brialmontomwalling te gaan. Ook de realisatie van 
het grote centrale plein met museum liep niet soepel. Het beoogde museum bestond 
al in de stad en had geen voornemen te verplaatsen. Uiteindelijk werd dan toch in 
1890 een museum geopend. Desondanks de bijzonder trage ontwikkeling van het Zuid, 
probeerde men de onbebouwde terreinen kortstondig een functie te geven. Zo werden 
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Fig. 05: Het stedelijk weefsel 
van Antwerpen anno 1868 met 
daarin de contouren van het 
huidige Zuidkwartier.
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de terreinen voor de wereldtentoonstellingen van 1885 en 1894 bebouwd met een 
Congolees dorp als hoofdattractie.

Sindsdien

Naast het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten bood het in 1902 verrezen 
Hippodroomschouwburg een grote variëteit op het gebied van ontspanning. De twee 
samen waren een grote trekpleister voor het nieuwe stadskwartier. In de laatstgenoemde 
zouden tot ver na de Tweede Wereldoorlog grote spektakels en populaire revues 
te zien zijn, die in Antwerpen zijn weerga niet kenden. De Hippodroomschouwburg 
verloor haar glans en verloederde en moest door brand uiteindelijk in 1973 worden 
afgebroken. De afbraak was het symbool voor de verloedering van het Zuid. 

Het immer geprezen Zuidstation kende jammergenoeg eenzelfde lot. In feite kende 
het complexe spoorwegnetwerk drie stations: aan het Bolivarplein voor reizigers naar 
de stad, langs de Scheldekaaien voor reizigers voor de ferry naar Harwich en een 
goederenstation aan de Ledeganckkaai. De laatstgenoemde is heden ten dage in 
gebruik door de Bank J. van Breda. Het geheel van stations werd vermoedelijk in 1903 
in gebruik genomen en kreeg door zijn vele functies allerhande mensen en producten 
vanuit de hele wereld over de vloer. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog speelde het 
station een belangrijke rol in de bevoorrading van de geallieerden.

De noordelijke havenuitbreidingen en de daarmee gepaarde verplaatsing van de 
activiteiten kondigde het einde van de bloeiperiode aan. Het reizigersstation werd 
in 1965 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe vervoersmiddel: de auto. 
De Amerikalei moest verbonden met de snelweg en de Kennedytunnel. Ook de 
Zuiderdokken hielden het niet langer vol en werden in 1967 gesloten en gedempt. Met 
de sluiting van het overgebleven goederenstation in 1988 kwam een definitief einde 
aan het imposante spoorgeschiedenis van het Zuid.

Opleving

Al met al raakte het Zuid in de vergetelheid wegens het verlies van aantrekkingskracht, 
met al gevolgen van dien. Zowel mensen als bedrijven trokken er weg en bleven er 
weg. Men kan stellen dat 1977 het jaar van de ommekeer is geweest. Dat jaar was 
het internationale jaar van Rubens en trok vele bezoekers naar Antwerpen en het 
Zuidkwartier. Men had door de kwaliteit van het woningaanbod, het prima stratenplan 
en de overgebleven monumenten de interesse om er opnieuw te pionieren. 
Allicht waren dat in eerste instantie kunstenaars en musea als het Museum van 
Hedendaagse Kunst die de gok waagden. Het trok meer mensen en daarmee kwamen 
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Fig. 06: Het stedelijk weefsel 
van Antwerpen anno 1914 met 
daarin de contouren van het 
huidige Zuidkwartier.
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meer herbestemmings- en renovatieprojecten op gang waardoor het elan van het 
Zuidkwartier stapsgewijs herstelde. 

Het meest in het oog springende project is het nieuwe justitiepaleis aan de Bolivarplaats 
op de gronden van het voormalige treinstation. Het nieuwe gebouw werd ontworpen 
door Richard Rogers in samenwerking met VKStudio en Ove Arup en werd geopend 
in 2007. Het complex trok naast rechtsgeleerden veel nieuwe kleine ondernemingen. 
Daarnaast werden ook IT start-ups aangetrokken om het Zuid een modern imago 
aan te meten. Verstopt achter het nieuwe justitiepaleis ligt echter nog wel het meest 
achtergebleven gebied: de gronden van het voormalige goederenstation zijn sinds de 
afbraak min of meer braakliggend. Allerhande plannen hebben jammergenoeg nog 
niet tot het gewenste resultaat geleid.
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Afb. 19: Verdeling van de 
deelgebieden voor Stad aan de 
Stroom. 
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Plannen voor uitbreiding

Stad aan de Stroom

Sinds de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw probeert de gemeente Antwerpen de 
relatie tussen de rivier de Schelde en de stad te verbeteren. Dit werd georganiseerd 
in de organisatie en stedenbouwkundig project ‘Stad aan de Stroom’. Zij had tot 
doel de mogelijkheden te verkennen voor de herontwikkeling van de voormalige 
havengebieden. Het project werd afgebakend middels het aanwijzen van drie 
deelgebieden langs de Schelde: het Eilandje, de Kaaien en het Zuid, zoals te zien is in 
afbeelding 19. 

Om een zo breed mogelijk aanbod van mogelijkheden te verwerven en om de 
discussie levendig te houden werden er twee onderdelen voor het stedenbouwkundig 
project uitgeschreven. Allereerst was er een internationale stedenbouwkundige 
ideeënprijsvraag voor allerhande ontwerpers uit binnen- en buitenland. Aan hen werd 
gevraagd om voor de drie deelgebieden samen een structuurschets te maken en een 
stedenbouwkundig ontwerp voor een deelgebied. Door beide onderdelen te vragen in 
de prijsvraag werd benadrukt dat desondanks de drie onderscheidbare deelgebieden, 
het toch een geheel moest vormen. Als tweede was er een meervoudige opdracht aan 
zes internationale ontwerpers, twee per deelgebied, om voor een specifiek deelgebied 
een diepgaande studie te maken en een toekomstvisie op te stellen. Van deze 
ontwerpers werd ook verwacht dat zij het stadsbestuur adviezen kunnen geven waar 
dat nodig mocht zijn.

Het deelgebied het Zuid is een gebied met een intensieve historie. Het Oud Zuid 
verving in de negentiende eeuw het oude en vervallen Zuidcitadel. Daarnaast ligt het 
Nieuw Zuid, waar sinds de sloop van het spoorwegtracé en treinstation een immens 
wegenknooppunt is aangelegd. Hierin liggen dan ook de twee gezichten van het 
deelgebied: enerzijds ligt het Zuid dicht aan het historisch centrum en heeft daarmee 
een stedelijk karakter. Anderzijds kent het ook grote infrastructuren, de genoemde 
snelwegenbrei, waardoor het Zuid juist een anti-stedelijk, perifeer karakter heeft. Het 
was aan Toyo Ito en aan Rem Koolhaas, als ontwerpers voor de meervoudige opdracht, 
deze uitdaging aan te gaan.

Toyo Ito

Volgens Toyo Ito kan een gebied worden gezien als een stroom van verscheidene 
zaken, zoals mensen, auto’s, lucht en geluiden. Het maken van een nieuw plan zou dan 
ook het wijzigen van de aanwezige stromen moeten behelzen of juist het genereren 
van versnellingen en afremmingen. Men zou geen dam moeten willen opleggen, maar 
slechts het verplaatsen van een kei in de rivier: de stroming blijft doorgaan, zij het 
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Afb. 20: Concepttekening voor 
het Zuid van Toyo Ito. 
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aangepast. Om in de stad allerhande schommelingen in de stromingen te veroorzaken 
zijn veel elementen beschikbaar, maar om te spreken van architectuur, zouden zij wel 
een organisatievorm mee moeten krijgen. Hierdoor is een verschijnsel meer dan een 
verschijnsel, een onderdeel van een stabiel en geordend systeem. In het verlengde 
hiervan kan men architectuur en stadsruimte als volgt zien: mensen kunnen zich in 
verschillende stromingen bevinden, terwijl zij zich tegelijk binnen het raamwerk en 
structuur van de architecturale  vorm voortbewegen. 

Ito verdedigt en versterkt het idee van een ring rond de stad door de aanleg van een 
groenzone langs de snelweg om zo het onderscheid te maken tussen de stad en de 
periferie, zie ook afbeelding 20. Ook wordt op deze wijze een groen karakter de stad 
ingetrokken. In de stadsuitbreiding blijft dit onderscheid ook overeind, waardoor de 
terreinen van Nieuw Zuid worden gebruikt voor ‘Manhattan Village’ en de overkant van 
de snelweg voor ‘Hoboken Housing’. Het Zuid wordt gezien als culturele, residentiële, 
handels- en transportzone. 

Oud Zuid en Nieuw Zuid worden door Ito wel aan elkaar gekoppeld. Dit moet een 
stroming opwekken van het oude naar het nieuwe en aanleiding geven om de rest van 
de ring op te waarderen. Hoewel Oud Zuid vrijwel onveranderd blijft, hangt de vitaliteit 
af van de nieuwbouw en bevolkingsgroei in Nieuw Zuid. De verbinding tussen oud en 
nieuw wordt gelegd met een cultureel gebied.

In Oud Zuid worden de gedempte Zuiderdokken uitgegraven om ruimte te bieden aan 
de functionele onderdelen van de culturele instellingen en parkeerruimte. Hierdoor 
hoeven geen hoge gebouwen te verreizen en de kaaien niet vol geparkeerd. Deze 
nieuwe culturele zone wordt een stukje doorgetrokken het Nieuw Zuid in, alwaar een 
voornamelijk residentiële en kantoorzone wordt neergezet, gebaseerd op het Oud 
Zuid. Over de snelweg wordt een grote brug aangelegd dat moet dienen als knooppunt 
van verschillende stromingen. Allereerst de tram en metro van en naar Hoboken, om 
zo daar de ontwikkeling te garanderen. Ook de trein zou hier weer moeten kunnen 
stoppen zoals ooit eerder het geval was. Daarnaast is er in de brug ook ruimte voor 
parkeren. Het geheel dient als poort naar de linkeroever.

Rem Koolhaas

Ook Koolhaas gaat uit van het idee van de ring om de stad te versterken. Daarvoor 
ontwerpt hij een systeem van assen, of zoals Koolhaas ze zelf noemt, lijnen die 
belangrijke tracés samenvatten, van de rivier, snelweg, de Leien en de negentiende-
eeuwse stad. Het systeem vormt de relaties tussen verschillende delen van het ontwerp 
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Afb. 21: Concepttekening voor 
het Zuid van Rem Koolhaas. 
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en de bestaande stad. 

Op het terrein van het oude spoornetwerk wordt een rechthoekig maas ingetekend, dat 
zich richt op de Schelde, zie ook afbeelding 21. De rechtlijnige maas wordt onderbroken 
door twee orthogonale assen zodat er een referentie kan ontstaan in het gebied. De 
bebouwing volgt die van het Oud Zuid, voornamelijk laag, als een soort natuurlijke 
kroonlijst van de stad. Dit staat in schril contrast met de hoge bebouwing dat langs de 
eerder genoemde assen zou moeten komen. 

Koolhaas werkte ook met zogenaamde episodes in zijn ontwerp. De eerste werd Valley 
genoemd en legde strook aan met een duidelijke geometrie om de loze ruimtes tussen 
de armen van de snelwegen met elkaar te verbinden. Hierdoor werd hoogbouw voor 
centrumfuncties hier gelegitimeerd. Daarna komt de episode Podium, welke als het 
ware een geometrische verlenging van de Leien is. Hier wordt meer parkeergelegenheid 
en diensten ondergebracht in een verhoogde bebouwing, vergelijkbaar met de brug 
van Ito. Tot slot is er nog het Landschap, dat op de plateaus en hellingen tussen de 
snelwegen een systeem van tuinen aanlegd. Hierdoor ontstaat een nieuw stedelijk 
stadspark.
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Afb. 23: Concepttekening voor 
het Zuid van bOb van Reeth.

Afb. 22: Concepttekening voor 
alledrie de deelgebieden van 
bOb van Reeth.
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bOb van Reeth - AWG Architecten

Hoewel Bob van Reeth gevraagd was een plan op te stellen voor de Kaaien, kon van 
Reeth het niet laten een intergraal plan voor te leggen aan de commissie, zoals te zien 
is op afbeelding 22. Immers werd hem gevraagd om richtlijnen te geven en zodoende 
deed hij dat. Van Reeth had dus ook ideeën voor het Eilandje en het Zuid. Voor de 
Kaaien beperkt hij zich tot slechts de organisatie ervan, waarbij het doorgaand stedelijk 
verkeer wordt geweerd. Door de Kaaien alleen nog open te stellen voor lokaal verkeer 
en het zonder verkeerszones in te richten, fungeert het gebied als plein. De Kaaien 
geraken weer vrij en daarmee, zo luidt de visie, de historische stad ook.

De verkeersstructuur van de stad is het onderwerp van de algehele hypothese over 
Antwerpen. Deze bestaat immers uit twee concentrische cirkels, de snelweg en singel en 
de Leien, welke worden afgesneden door de Schelde. Het zijn dus onvolledige cirkels. 
Van Reeth vervolledigd de cirkels door de Schelde over te steken met twee bruggen, 
een bij het Eilandje en een bij het Zuid. Niet alleen zouden hiermee de bestaande 
tunnels ontlast worden, met de bruggen naar de linkeroever zou een aanzet kunnen 
worden gegeven voor verstedelijking. Verder maakt van Reeth het Zuid af met enkele 
bouwblokken en voegt er een zwembad aan toe, te zien in afbeelding 23. Tenslotte 
ziet men een vierkant stuk bebossing rond het spaghetti knooppunt als ordende vorm 
binnen een ratjetoe van overgebleven stukken land. 
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Afb. 24: Concepttekening voor 
het Zuid van HAIR. 

Afb. 26: Concepttekening voor 
het Zuid van B.U.R.O. 

Afb. 25: Concepttekening voor 
het Zuid van ApublicA.
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Eervolle vermeldingen

Tot slot zijn er nog een drietal eervolle vermeldingen, zij hebben weliswaar niet 
meegedaan aan het tweede onderdeel van de prijsvraag, toch zijn zij het vermelden 
waard.

Allereerst een studie van architectuurstudenten van het Hoger Architectuur Instituut 
van het Rijk, kortweg HAIR. Zij stellen een systematische ordening van een aantal 
functies in gebouwen met een lage dichtheid voor, zie afbeelding 24. Zij nemen 
daarvoor drie hoofdassen: de dijk langs de Schelde, de Zuiderdokken en de Leien. De 
verlenging van de Zuiderdokken is de dominante as waarop verschillende stroken van 
bebouwing loodrecht op geplaatst worden. Ook de openbare ruimte wordt geordend 
in stroken, waarbij de kruising met de assen het belangrijkst is en benadrukt wordt.

Vervolgens is ook het ontwerp van B.U.R.O. een interessante. Zij voerde in eerste 
instantie een onderzoek uit naar de stadsstructuur en systeem van open ruimten van 
Antwerpen. Het uiteindelijk ontwerp omvat een nieuwe residentiële wijk die fungeert 
als nieuwe definitie van de zuidkant van de stad. Tussen de snelweg en de woonzone 
komt ook nog een stadspark. De gebouwen staan in blokken langs de straten en geven 
toegang tot de achterliggende vierkante pleintjes, zie afbeelding 26. Als filter tussen 
het stadspark en de woonzone staat een rij slanke torens. 

Tenslotte is er nog het project van ApublicA. Ook zij vangen aan met een verlenging 
van de Zuiderdokken, waarnaast richting de Schelde, erg lange gebouwen worden 
geplaatst, zie afbeelding 25. De overgebleven ruimtes tussen de spaghetti van de 
snelweg worden ingevuld met een rij torens die loodrecht op de Schelde staan. Zij 
worden ontsloten door een aparte voetgangersroute.

Studio Associato Secchi-Viganò

Alhoewel de discussie rond het project Stad aan de Stroom gevoed werd, door uitstel 
vanwege het zijn van Culturele hoofdstad van Europa, kwam uiteindelijk afstel. In 
2010 werd Triple Living eigenaar van de gronden van het Nieuw Zuid met als doel 
daar alsnog een nieuw stuk stad op te ontwikkelen. Voor het masterplan werd Studio 
Associato Secchi-Viganò gevraagd.

Secchi-Viganò zocht de uitdaging in het algemene feit dat ieder nieuw stukje stad in 
een bestaande stad een complexe en gelaagde uitdaging is. In het geval van Nieuw 
Zuid gaat het om een nieuwe wijk naast een al heel lang bestaande stad. Zij hebben 
geprobeerd die uitdaging op te lossen door een nieuwe interpretatie te geven aan de 
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Afb. 27: Concepttekening voor 
het Zuid van Sechhi-Vigano. 
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een bestaande context door de bril van een nieuw functioneel programma, zie ook 
afbeelding 27. Dat nieuwe programma, samen met de gegeven variabele genaamd tijd, 
is vormgegeven in een heldere ruimtelijke structuur. Daardoor staan naast elkaar een 
groot aantal projecten en actoren, welke de stedelijke ruimte vorm geven, zonder dat 
het een soort van catalogus wordt.

Jo Crépain - Nieuw Zuid

Uiteraard ontwierp ook de alom gerespecteerde architect en stedenbouwkundige 
Jo Crépain een masterplan voor de leegstaande terreinen van het vroegere 
goederenstation, zie afbeelding 28. Het uitgangspunt van Crépain was om de kaaien 
te verbinden met het Zuidpark. Dit ziet men terug in de langgerekte en van bomen 
voorziene straten die voornamelijk van oost naar west lopen. Het plangebied is 
verder verdeeld in tweeën: enerzijds de woonblokken en anderzijds de solitaire 
kantoorgebouwen en appartementen. De laatstgenoemde zijn als een band om de 
woonblokken heen gedrapeerd om een geluidsbarrière te vormen tussen het wonen 
en de drukte van de autosnelweg.

De kantoren en appartementen zijn overigens niet gepland als grote torens, 
daarvoor heeft Crépain een andere visie. Op de hoek van een aantal bouwblokken 
komen zogenoemde pagadertorens, die refereren aan de torentjes in de historische 
binnenstad. Het zouden woonperiscopen moet worden die gericht zijn op hun 
omgeving. Het origineel is een overblijfsel uit de Spaanse overheersing, waarmee de 
ambtenaren van de stad de schepen konden zien aankomen en de tol kon worden 
opgemaakt. Die moest immers betaald worden aan de pagadores, dat Spaans is voor 
betaalmeesters.

Het meest opmerkelijke element in het masterplan van Crépain is toch wel het eivormige 
gebouw in het midden, niet geheel ontoevallig het ‘ei van Crépain’ genaamd. Het moet 
een modern en multicultureel centrum gaan vormen dat ook dient als schakel tussen 
het oude Zuidkwartier en Nieuw Zuid. Samen met het reeds bestaande justitiepaleis 
het architectonische hoogtepunt van het project.

Nieuw Zuid 2

Uiteindelijk werd ook het masterplan van Crépain niet uitgevoerd, maar helemaal 
vergeten deed men hem niet. In 2003 werd Crépain opnieuw gevraagd om een 
financieel aantrekkelijk plan te ontwikkelen voor het Zuid. Crépain besloot om drie 
plannen samen te voegen tot een nieuw masterplan: Nieuw Zuid 2. Daartoe werden 
twee plannen van de wedstrijd Stad aan de Stroom gebruikt, namelijk die van de 
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Afb. 28: Concepttekening voor 
Nieuw Zuid van Jo Crépain. 

Afb. 29: Concepttekening voor 
Nieuw Zuid 2 van Jo Crépain.
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Antwerpse studenten en die van Toyo Ito. Het derde plan dat toegevoegd werd was zijn 
eigen plan, zie afbeelding 29. 

Centraal in Nieuw Zuid 2 staat het langgerekt park met aan de ene kant een honderd 
meter hoge toren en aan de andere kant een bekend gebouw: het ei van Crépain, nog 
steeds als scharnier tussen oud en nieuw. Ook dit keer voorzien van vele functies: een 
hotel, bioscoop, kantoren en verzorgingscentrum. Loodrecht op de Schelde staan 
ook de woonblokken als met een groot gebaar geplaatste parallelle linten. Een hint 
naar het masterplan van Ito. De woonblokken worden tenslotte nog geflankeerd door 
kantoorgebouwen als commercieel toevoeging en geluidsbarrière.

Dok Zuid

Sinds het sluiten en vervolgens dempen van de voormalige Zuiderdokken in 1967, is het 
nieuw ontstane stuk stedelijk weefsel niet meer geweest dan een overbemeten open 
ruimte. Tot vandaag de dag wordt het merendeel van de gedempte dokken gebruikt als 
grote openbare parkeergelegenheid.

Pas in mei 2015 besluit de gemeente Antwerpen om over te gaan op de herinrichting van 
de Gedempte Zuiderdokken. Daarbij wordt, om de ambitieuze doelstellingen voor een 
kwaliteitsvolle stedelijke invulling te behalen, de Vlaamse bouwmeester ingeschakeld. 
Om zoveel mogelijk Europese ontwerpbureaus mee te laten doen, maakt de Vlaamse 
bouwmeester gebruik van een open oproep. Daarnaast worden ook de Antwerpse 
inwoners de mogelijkheid geboden om via online enquêtes hun visie te geven over de 
toekomst van de gedempte dokken.

Begin september 2015 is bekend dat er bijna zeventig nationale en internationale teams 
meedingen in de wedstrijd. De bouwmeester selecteert er vijf. Na het vaststellen van 
de definitieve ambities, wensen van Antwerpenaren en diverse briefings, wordt eind 
januari 2016 door een professionele jury een team geselecteerd. Het team Tractebel, 
ADR Architects en Georges Descombes met hun ontwerp genaamd ‘Dok Zuid’ wordt 
officieel aangesteld als ontwerpteam voor de heraanleg van het openbare domein van 
de Gedempte Zuiderdokken, zie ook afbeelding 30.

Het ontwerp baseert zich op de weerspiegeling van de historische geleding van de 
dokken, die terug komen als drie ruime parken. Daaromheen ligt een kader van groen 
en wandelpaden, om zo een intensieve wisselwerking aan te gaan met Dok Zuid en 
de activiteiten aan de randen van het stedelijk weefsel. Ten slotte zijn er nog enkele 
dwarsverbindingen zichtbaar welke de relatie tussen de parken en elementen in de 
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Afb. 30: Concepttekening van 
team Tractebel, ADR Architects 
en Georges Descombes voor 
de voormalige Gedempte 
Zuiderdokken.
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omgeving als de Schelde, het Zuid en het Museum van Schone Kunsten, zou moeten 
verbeteren.

Zowel de diverse assen als het groene kader zorgen voor de circulatie rond en in het 
nieuwe gebied van Dok Zuid. Het groene kader is de plek waar voornamelijk nog de 
auto rondom de parken kan bewegen. Daarnaast zijn er loop- en fietspaden onder het 
geplande bomendak, waar ook terrassen voor omliggende horeca, picknicktafels en 
banken te vinden zullen zijn. 
De museumas is de verbinding tussen de Museum voor Schone Kunsten en Museum 
voor Hedendaagse Kunst en zal benadrukt worden door grote waterpartijen en 
waterverplaatsingen. Om de as nog meer te benadrukken zullen ook aansluitende 
wegen voornamelijk nog gebruikt worden door langzaam verkeer. De Scheldeas is de 
weerspiegeling van de voormalige koppeling tussen dokken en rivier. Ook hier wordt een 
waterstructuur geïntroduceerd worden in de vorm van een wadi met oeverbeplanting, 
struiken en bomen. 
Ten slotte is er nog de Zuidas. Dit is een structuur op schaal van het  Zuidkwartier 
welke Dok Zuid doorkruist en de wijk met de Schelde zal verbinden. Ter hoogte van het 
kruispunt komt een plein waar ook allerhande evenementen gehuisvest kunnen gaan 
worden.

De drie parken krijgen ieder ook hun eigen karakter mee. Het meest noordelijk 
park zal door het leven gaan als de tuin. Door een variatie en diversiteit aan 
ruimten, straatmeubilair en groenvormen krijgt het een intiem karakter waardoor 
verschillende gebruikers kunnen verblijven en bewegen. Het middelste park krijgt een 
tegenovergesteld karakter mee, namelijk als weide, geïnspireerd op Bryant Park in New 
York. De weidse grasvelden gaan niet alleen ademruimte geven, maar ook een plek 
om te sporten, voetballen etc. Het derde park wordt de scène. Hier krijgen de reeds 
bestaande festiviteiten de ruimte om door te gaan en kunnen worden aangevuld met 
nieuwe grote openbare evenementen. Dit derde park moet ook de verbinding leggen 
met het toekomstige Nieuw Zuid. 

Wanneer de planning goed verloopt wordt in 2018 gestart met de inrichting van 
het openbaar domein. Dit is na de realisatie en exploitatie van een tweelaagse 
parkeergarage in alle dokken, waarmee de autoparkeerder niet vergeten wordt.
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Dat de ontwikkeling van het Zuidkwartier op zijn zachts gezegd niet soepel is 
verlopen blijkt wel uit de historische ontwikkeling van de wijk. Net zoals bleek uit het 
groepsonderzoek naar de historie van Antwerpen voor de atlas van het afstudeeratelier, 
zijn er veel plannen gemaakt om allerhande problemen op te lossen. Dat geldt uiteraard 
ook voor het braakliggend land van het voormalig spoornetwerk, waar middels 
competities en opdrachten verschillende voorstellen voor geproduceerd zijn. Het is 
des te opmerkelijker dat desondanks die competities en opdrachten en hun resultaten, 
pas recent is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw stuk Zuidkwartier.

Wat als eerst op valt aan al die planontwerpen, zeker bij de deelnemers van Stad aan 
de Stroom, is dat de Groene singel erkent wordt als grens tussen het stadscentrum 
en de buitenwijk Hoboken. Men kiest ervoor om de aanwezigheid van de grens te 
benadrukken in plaats van deze op enige wijze te reduceren. Het benadrukken ziet 
men terug in het verleggen en aanscherpen van de nog rafelige randen van het 
stedelijk weefsel. Koolhaas en Van Reeth gaan zelfs zo ver, dat zij bij de plannen voor 
het Zuid, ook andere delen van de stad, zoals de linkeroever, de kaaien en het eilandje 
betrekken bij hun plannen. Dat doen zij door de Antwerpse snelweg te vervolmaken 
tot een ringstructuur. 

De structuur van de Leien wordt, in tegenstelling tot de Groene singel, wel gezien als 
verbindend elementen tussen het stadscentrum en Hoboken. Het verbinden van de 
twee stadsdelen wordt gedaan door de Leien te verlengen over de snelweg heen en 
te voorzien van vervoersknooppunt. Daar kan men bijvoorbeeld de auto parkeren 
en vervolgens gebruik maken  van het openbaar vervoer. De overgang van het ene 
stadsdeel naar het andere wordt op lokaal niveau op deze manier een stuk eenvoudiger. 
Vanuit het Zuidkwartier zien veel ontwerpers ook de aanleiding om de open structuur 
van de voormalige Zuiderdokken door te trekken in het nieuw te bouwen deel, om ook 
zo een verbinding tussen uit en nieuw te leggen. Soms nog enkele meters tot in het 
extreme: door het gehele plan heen. In beide gevallen wordt deze verlenging gebruikt 
als kapstok voor allerhande openbare en publieke activiteiten. Jo Crépain doet dit 
subtieler, door op de overgang van oorspronkelijke zuiderdokken en zijn verlenging, 
een openbaar gebouw te plaatsen.

Het spaghettiknooppunt van de Antwerpse snelweg wordt ervaren als een rommelig 
geheel met veel braakliggend land. Om eenheid daarin aan te brengen worden er 
constante elementen aangebracht in de vorm van rijen met hoogbouw of natuur in 
primaire vormen. Wat betreft het toegevoegde stedelijk weefsel lijkt een hoop mogelijk. 
Van grove strook- en blokstructuren, het doorzetten van de barokke stedenbouw van het 
Zuidkwartier tot fijnmazige wijkstructuren. Het lijkt afhankelijk van de uitgangspunten 

Conclusie
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van de ontwerper, wat het beste past in de plannen. 

Opvallend genoeg kiest vrijwel geen van de ontwerpers ervoor iets te doen met de 
bestaande randen aan de rechterkant van de Leien. Het lijkt enkel en alleen te komen 
door eigendomsstructuren op de leegstaande terreinen. Terwijl ook de overige 
terreinen met rafelige randen enige aandacht behoeven. De rafeligheid, als dat zo 
genoemd mag worden, wordt nog eens extra benadrukt door de plannen te focussen 
aan de linkerkant van de Leien. De plannen voor openbare parken en openbaar groen 
vormen hier een minimale uitzondering op. Hier zou dus nog een uitdaging kunnen 
liggen.





04
IN ANDERE EUROPESE 

STEDEN
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Afb. 31: De Ringstrasse in 
Wenen.
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Door te blijven concentreren om de stad Antwerpen is de kans aanwezig dat er vorm van 
tunnelvisie ontstaat, zodoende worden er andere Europese steden met vergelijkbare 
ringwegen, welke ook worden onderbroken door een rivier, in het onderzoek betrokken. 
Allereerst de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, het Europees en eigenlijk mondiale 
voorbeeld van een stad met een ringweg. Vervolgens de Duitse stad Keulen, welke een 
vergelijkbare aanleiding tot uitbreiding van de middeleeuwse stad kende en tenslotte 
de eveneens Duitse stad Dresden, welke weliswaar in mindere mate een ringweg kent, 
maar daaraan wel een reeks solitaire gebouwen in plaats van strenge, vol geplande 
stedenbouw.

Om inzicht te verkrijgen in de drie genoemde Europese steden zal niet alleen gekeken 
worden naar hun historische ontwikkeling, om zodoende vergelijkingen met Antwerpen 
te kunnen maken, ook zal er gekeken worden naar de huidige staat van het stedelijk 
weefsel en met name de aansluiting van de ringweg op haar onderbreking, de rivier, en 
andere elementen als bebouwing. Zo kunnen de situaties van de drie Europese steden 
een referentie vormen voor de uitbreiding van het Zuidkwartier, maar belangrijker nog, 
ook de Leien.

Introductie
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Afb. 32: Het stedelijk weefsel 
van Wenen anno 1858 van voor 
de stadsuitbreiding.
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De Oostenrijkse hoofdstad Wenen kende een omwalling die was aangelegd in de 
dertiende eeuw en gefinancierd met het geld dat werd verkregen door de vrijlating van 
de Engelse koning Richard I. In 1529 was deze nog versterkt na het Beleg van Wenen 
waarbij de Ottomanen een eerste poging waagden om de Oostenrijks-Habsburgse 
stad te bezetten. Zoals vele vestingwerken kende ook de Weense omwalling een glacis 
waar bebouwing en begroeiing verboden was. Door de veroudering van de omwalling 
legde keizer Joseph II al verlichte en beboomde straten en paden aan op het glacis aan 
het einde van de achttiende eeuw.

Bestaande omwalling

De afbraak van de omwalling had verschillende redenen. Zo waren reeds in 1850 enkele 
voorsteden, die buiten de omwalling lagen, opgenomen in de gemeente. Hierdoor 
was de omwalling een belemmering geworden om van het stadscentrum naar de 
buitenwijken te geraken. Daarnaast voldeden zij ook niet meer aan de militaire eisen 
omdat door de ontwikkeling van het militair geschud en de artillerie over een grote 
kracht beschikten. 

Pas in 1856 werd gestart met de openbare competitie voor de uitbreiding van de stad, 
zie afbeelding 32. De uitbreidingen van Haussmann in Parijs waren toen al in volle gang 
en Wenen wilde niet achterblijven of bekend staan als een stad die de moderne tijd 
niet omarmde. Hoewel de competitie nog niet afgelopen was, had keizer Frans Joseph 
I al ideeën om stukken land de verkopen om zo de bouw van openbare gebouwen te 
kunnen financieren. 

De nieuwe boulevard

In 1857 gaf de keizer, door middel van een keizerlijk besluit, de opdracht om te beginnen 
met de sloop van de omwalling. Daarnaast stond er in het besluit het definitieve plan 
om een half concentrische boulevard op het tracé van de voormalige vesting te leggen, 
waarin ook de locatie en functies van gebouwen was vastgelegd, zie afbeelding 33.

Met de Weense opstand van 1848 in gedachte en de ideeën van de Franse keizer 
Napoleon III en Haussmann, werd de ruim beboomde boulevard extra breed uitgevoerd 
om zo de opkomst van barricades en revoluties tegen te gaan. Aan de andere kant 
diende het geheel van de Ringstrasse en de geplande gebouwen om de grandeur en 
glorie van het Habsburgse keizerrijk tentoon te stellen. 

De Weense Ringstrasse
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Afb. 33: De plannen voor de 
uitbreiding van Wenen anno 
1860. 
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Nieuwe bebouwing

Na een bouwperiode van 20 jaar was de Ringstrasse een van de laatste grootschalige 
plannen met een eclectische ondertoon. Het stadhuis, gebouwd in 1872-1873, van 
Friedrich von Schmidt kende de gotische stijl. Als vaststelling van het recht om de 
hoofdstad van het keizerrijk te zijn, werd een parlementsgebouw ontworpen door 
Theophilus Hansen en gebouwd tussen 1874-1883. Ferstel bouwde tussen 1873-1884 
een grootschalige universiteit in de Italiaanse renaissancestijl. Het is veelzeggend voor 
de tentoonstelling van de macht dat precies deze drie gebouwen werden aangelegd 
naast percelen die in de eerste jaren van de uitvoering van de plannen nog niet verkocht 
waren, zodat militaire parades er konden worden gehouden. 

Om de grandeur en glorie van de boulevard te kunnen bewerkstelligen werd de 
uitbreiding van de stad opgezet met een hoofdstraat, de Ringstrasse en achtergelegen 
service straten. De servicestraten werden gebruikt voor transport van mensen en 
goederen met omnibussen en handkarren. Hierdoor bleef de boulevard vrij van drukte 
en kon de gegoede burger ongestoord flaneren.

Al snel werd de Ringstrasse een favoriete plek voor de opkomende bourgeoisie en de 
oude aristocratie. Vooral rond het operagebouw van Siccardsburg en Van der Nüll, 
gebouwd tussen 1861-1869 en het eerste gebouw aan de Ringstrasse, ontmoette deze 
klassen elkaar. Het Operagebouw en het Burgertheater, gebouwd tussen 1874-1888 
van Semper, waren de enige openbare gebouwen die zich aanpasten aan het stedelijk 
patroon van de boulevard. De gebouwen vormden ieder een eigen bouwblok terwijl 
andere openbare gebouwen neergezet werden als vrijstaande monumenten in een 
ketting van parken. Het Operagebouw en Burgertheater werden beide wel uitgevoerd 
met een loggia om te kunnen blijven paraderen en uitzicht te blijven houden op het 
spektakel dat zich afspeelde op de boulevard.

Musea

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1873 werd de nieuwe Ringstrasse, alsook de 
nieuwe kaaien langs de Danube en een hypermoderne rioolstelsel, het wonder van 
de moderne civiele techniek genoemd. Tijdens de wereldtentoonstelling werden 
grote afbeeldingen gepresenteerd van een nieuw monumentaal project, namelijk de 
uitbreiding van het paleis en de aanleg van musea voor kunst en natuurhistorie. Met zijn 
keizerlijke pracht en praal ging het in tegen de nieuwe opkomende stedenbouw van de 
ring. Het is niet vreemd dat een competitie geen bevredigende resultaten opleverde. 
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Fig. 07: Het uiteinde van de 
Weense Ringstrasse aan de 
Donau.
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Keizer Frans Joseph I riep de hulp van architect Gottfried Semper in, die samen met 
de jonge Weense architect Karl von Hasenauer het cultuurforum ontwierp. Hierin werd 
de uitbreiding van het paleis middels triomfbogen gekoppeld aan de nieuwe musea. 
Ondanks dat de plannen slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, is het groene plein tussen 
de Weense musea wel een duidelijk begrensde ruimte. Tevens legt het een nieuw focus 
op de keizerlijke Hofburg en op het grote standbeeld van Maria Theresa en andere 
figuren van de Oostenrijkse verlichting.

Aan het einde der Weense Ringstrasse

De Weense Ringstrasse bestaat nog altijd in het stedelijk weefsel van de Oostenrijkse 
hoofdstad, zie ook figuur 07. Met slechts kleine aanpassingen door nieuwbouw in het 
tweede kwart van de vorige eeuw en schades na de wereldoorlogen, is de grandeur van 
weleer nog altijd bewaard gebleven. 

Al tijdens de planvorming voor de aanleg van de Weense Ringstrasse werden enkele 
oversteken naar de overkant meegenomen in het ontwerp. Dat werd gedaan als 
verlenging van de eerdergenoemde servicestraten achter de nette boulevard. De 
laatstgenoemde is overigens tegenwoordig verbonden met een boulevard langs de 
rivier, waardoor de ring vervolmaakt lijkt te zijn. 

De bebouwing rond de Ringstrasse is, zoals gezegd, nauwelijks veranderd sinds 
de aanleg. Dat betekend dat zij nog altijd middels gesloten bouwblokken met de 
belangrijkste gebouwen als solitair de ring omsluiten. Daarnaast zijn de representatieve 
gebouwen te herkennen aan hun relatieve grote ten opzichte van de omliggende 
bebouwing. Een voorbeeld daarvoor is de Rossauer Kaserne, in eerste instantie 
een onderdeel van de verdediging van de stad, tegenwoordig de huisvesting van de 
Oostenrijkse ministeries van defensie en sport. 
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Afb. 34: Het stedelijk weefsel 
van Keulen anno 1870, van 
voor de stadsuitbreiding. Merk 
ook de globaal ingetekende 
geplande forten op. 
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De Keulse Ringe

Door de economische opleving en de daarbij behorende groei en uitbreiding van de 
industrie in het negentiende-eeuwse Keulen, groeide de bevolking tussen 1817-1861 
tot twee-en-een-half keer zo groot. De ruimte om te kunnen leven werd hierdoor binnen 
de middeleeuwse stadsmuren zorgwekkend schaars. Om de eerste woningnood op te 
vangen werden de gronden van de Keulse stadspaleizen, die sinds jaar en dag aan de 
rand van de stad, dichtbij de stadspoorten lagen, bebouwd. Gelijktijdig werden huizen 
verhoogd en binnenplaatsen volgebouwd, te zien in afbeelding 34. Dit kwam uiteraard 
niet ten goede aan de leefkwaliteit.

Alhoewel de middeleeuwse stadsmuur eeuwenlang garant had gestaan voor de 
bescherming van de stad, werd hij door de veranderende politiek, militaire strategie 
en stadsklimaat, eerder gezien als last en obstakel. Door de afname van de defensieve 
werken werd reeds in 1860 overwogen om de stad uit te breiden. De onderhandelingen 
tussen de stad Keulen enerzijds en de Pruisische militaire overheid, die de schatkist 
voor defensieve midellen onderhield, zouden uiteindelijk doorgaan tot 1881. In juni van 
dat jaar mag de stad de eerste doorbraak van de middeleeuwse omwalling voltrekken. 

Al een jaar eerder, in april 1880, had de gemeenteraad al een voorstel voor een plan 
van de uitbreiding van de stad goedgekeurd. Het voorstel beschreef een uitbreiding 
van ongeveer 104 hectare, wat neerkwam op een uitbreiding van maximaal 170 meter 
van de stadsgrenzen. Verdere kernpunten van het voorstel waren de aanleg van een 
nieuwe haven, de heraanleg van de spoorweg en de afbraak van enkele stadspoorten 
om een betere verkeersconnectie te garanderen tussen de historische binnenstad en 
de uitbreiding, de zogenoemde Neustadt.

Het uitbreidingsplan

Voordat de eerste delen van de oude stadsmuur werden afgebroken, was men al bezig 
met het ontwerpen van de Neustadt. Daarvoor werd een prijsvraag uitgeschreven 
waarvoor uiteindelijk 27 ontwerpen werden ingestuurd. 22 daarvan werden door een 
jury direct verworpen vanwege hun onbruikbaarheid. De overige vijf plannen werden 
bekroond met prijzen door de jury, hoewel ook zij geen van alle voldeden aan de 
opgelegde voorwaarden. De eerste prijs werd uiteindelijk toegekend aan Karl Henrici 
en Josef Stübben. Ook hun plan kon niet direct worden uitgevoerd maar diende wel 
als basis voor de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor de Neustadt. In februari 
1881 werd een departement voor de stadsuitbreiding geopend waarvan de leden, 
waaronder de burgemeester en enkele raadsleden, verantwoordelijk zouden zijn voor 
het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van de plannen. Josef Stübben werd door hen 
aangesteld als stadsbouwmeester en ingenieur van de stadsuitbreiding. 
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Afb. 35: De Neustadt van Keulen 
volgens de uitbreidingsplannen 
van Stübben. 
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Het plan van Stübben, zie afbeelding 35, werd opgedeeld in kleinere delen en uitgevoerd, 
maar werden met elkaar verbonden door een ringweg. Deze weg met variërende 
breedtes tussen de 40 en 50 meter, werd ontworpen als boulevard waaraan allerhande 
representatieve gebouwen moesten gaan plaatsnemen. Als model hiervoor hebben 
uiteraard de boulevards van andere Europese hoofdsteden als Parijs en Wenen gestaan. 
Een ander kenmerk van het plan van Stübben was het systeem van diagonaal aangelegde 
uitvalswegen. Vanaf de ringweg werden deze diagonalen aangelegd en met elkaar 
verbonden door verbindingswegen, hierdoor zijn ook de typische sterpleinen ontstaan. 

Het stadsbestuur

Het beschikbaar gekomen grondgebied voor de bouw van woningen werd verdeeld in 
kavels. In maart 1882 werd het eerste deel van het stedelijk grondgebied, zie afbeelding 
36, het middelste gedeelte van de ringweg, geveild. In de jaren daarna werden vaker 
delen van de ringweg geveild. Door de verkoop van de gronden had het stadsbestuur 
uiteindelijk het aankoopbedrag van de oude stadsmuren dubbel terugverdiend.

De in der tijd geldende Pruisische wetten schreven voor dat de gemeente alleen 
gemachtigd was om de hoogte van de dakrand en enkele basale bouwkaders te 
bepalen. Hierdoor ontstond een typerende opbouw en vorm van de woningen aan 
de ringweg. De gevolgen van grondspeculatie, namelijk de ontwikkeling van een hoge 
dichtheid in een bouwblok, probeerde de stadse overheid tegen te gaan door maximaal 
75 procent van het kaveloppervlak te laten bebouwen. Zo kwamen er minimale maten 
voor allerhande ruimtes om een te hoge bezettingsgraad te voorkomen. In de jaren die 
volgenden werd het voor de gemeente makkelijker om ook richtlijnen om te stellen 
voor gehele straten in plaats van kavels, waardoor een eenheid in de ontwikkeling 
aangebracht werd.

De ringweg

Omdat Stübben als stadsbouwmeester geen invloed had op de bouwblokken van de 
Neustadt, mede onmogelijk door de grondprijzen door speculatie, vocht hij voor elke 
meter openbare straat. Door brede met bomen beplante straten toe te voegen aan 
het uitbreidingsplan kon Stübben de dichtheid van de Neustadt beïnvloeden. Hij zag 
hier ook de kans om met een verscheidenheid aan bomen een esthetisch verantwoord 
onderscheid tussen de verschillende delen te maken. 

De zes kilometer lange ringweg van de Neustadt werd plechtig ingehuldigd in 1886. 
Stübben en Henrici waren zich bewust dat zij een ketting van verschillende ruimtes 
hadden ontworpen. Uiteindelijk waren het tien delen, variërend in breedte en ontwerp. 
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Afb. 36: Het stedelijk weefsel van 
Keulen na de stadsuitbreiding. 
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De uiteindes kwamen vaak uit op kruispunten waar voormalige stadspoorten stonden. 
Ieder deel is vernoemd naar een belangrijk moment in de Duitse geschiedenis.

De ringweg werd voorzien van twee of drie rijen bomen, in een verhoogd middenstuk 
of langs de trottoirs, afhankelijk van de breedte van deelgebieden. Sommige delen 
van de ringweg waren dermate breed genoeg om ook voortuinen aan te leggen bij 
de woonhuizen. Vooral op de pleinen werden fonteinen aangebracht. Stübben bezat 
ook de kunst om nog overgebleven stadspoorten, delen van de stadsmuren en torens 
in te zetten als zichtpunt. Dat gold ook voor de nieuw te bouwen kerken welke in het 
verlengde van kijkrichtingen werden geplaatst. Het was daarmee voor het eerst dat er 
werd afgeweken van de traditionele oost-west richting van de kerk en dus overduidelijk 
werd ingezet op het stedelijk perspectief. 

Zoals ook de Weense Ringstrasse en de Parijse boulevard betaamde, kent ook 
de Keulse Ringe een rijk scala aan architectuur om zo de grootstedelijke allure te 
bewerkstelligen. Ook de Keulse ringweg werd ingezet om te flaneren, om te zien 
en om gezien te worden. Het ontbreekt de ringweg in Keulen dan ook niet aan een 
operagebouw, groots openbaar badhuis, museum voor schone kunsten, allerhande 
scholen en een universiteit. Jammer genoeg is daar niet altijd nog wat van terug te 
vinden in het stedelijk weefsel van vandaag, immers is de stad voor het grooste deel 
gebombardeerd in de Tweede wereldoorlog.

Sociale geleding

Het geheel van de Keulse Neustadt is tot aan de Eerste Wereldoorlog als een stadsdeel, 
opgedeeld in wijken, ontwikkeld. Deze wijken kregen van Stübben hun eigen 
sociale karakteristieken mee om zo voor onderscheid te zorgen. De representatieve 
woonwijken voor de rijke burgerij ontstonden langs de ringweg. De rijke Keulenaar 
woonde er in grootse appartementsgebouwen met typerend drie ramen uitkijkend op 
een grote tuin. De huiseigenaar woonde voornamelijk op de belle etage welke zonder 
kosten nog moeite te besparen, prachtig werden ingericht.

De buitenwijken ontstonden in het zuiden en noorden van de ringweg. Deze volkswijken 
kende een relatief hogere bevolkingsgraad en een hogere bebouwingsdichtheid. Vooral 
de wijk in het noorden was sterk in trek vanwege de nabijheid van het treinstation en een 
slachthuis voor werkgelegenheid. De arbeiders zelf woonden in kleine appartementen. 
De gegoede burger woonden tenslotte tussen de eerste twee genoemde klassen in, 
met name in het noorden bij de rechtbank en in het westen van de ringweg.
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Fig. 08: Het uiteinde van de 
Keulse Ringe aan de Rijn.
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Aan het einde der Keulse Ringe

De impact van de Tweede Wereld op de Keulse Ringe is aanzienlijk, zie figuur 08. Aan 
het noordelijke uiteinde van de Ringe is weinig overgebleven van de oorspronkelijke 
bebouwing en is vervangen door eigentijdse hoogbouw. De nieuwbouw kent een 
andere schaal en korrel dan het oorspronkelijk weefsel en daardoor gaan negentiende-
eeuwse burger- en herenhuizen verplicht hand in hand met appartementkolossen. Om 
nog aan te sluiten bij het gedachtegoed van de Barokke stedenbouw, in het bijzonder 
een uitzichtpunt aan een zichtas, moest een aantal nog hogere, om boven de rest uit 
te stijgen, bebouwing verrijzen.

Uiteraard kon ook de invloed van de auto niet achterwege blijven. Door de auto is de 
boulevard langs de rivier omgevormd tot verbindingsroute naar het historisch centrum. 
Dit geld ook, weliswaar in mindere mate, voor de wegen op de Ringe. Overigens is er 
wel een grote groenstructuur in de vorm van een openbaar park te vinden aan het 
einde van de Ringe.

De Ringe wordt niet verbonden met de overzijde van de Rijn door middel van 
bijvoorbeeld een tunnel of brug, waardoor de rivier zelf als een eindpunt fungeert. 
Doordat de boulevard langs de Rijn tegenwoordig een drukke autoweg is, betekend 
dat in praktijk dat de aansluiting met de Ringe neerkomt op een verkeersknooppunt.
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Afb. 37: De stad Dresden anno 
1740 met zijn vestingswerken.
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De eerste nederzettingen van de stad Dresden worden gesticht in de twaalfde eeuw 
nabij een belangrijke oversteek over de Elbe. In eerste instantie bevindt de nederzetting 
zich aan de noordelijke oever, maar verplaatst zich toch naar de zuidelijke oever om 
daar onder bescherming van een burcht een commerciële kern te vormen. Uiteindelijk 
zal vanaf de veertiende eeuw de stad aan beide zijden van de Elbe groeien. Deze 
nederzettingen groeien en worden al vrij snel voorzien van een zogenaamde palissade. 
De stad binnen deze muur groeit tot aan de middeleeuwen gestaag door, waardoor 
een zekere ruimtegebrek ontstaat. In de zestiende eeuw wordt de palissade vervangen 
door een stenen stadsmuur met bijbehorende bastions, geheel naar Nederlands-
Italiaans model. Het geheel zal uitgroeien tot een relatief groot verdedigingssysteem. 

Opbouw en afbraak van vestingswerken

In 1685 verwoest een brand de stad ten noorden van de Elbe. Twee plannen van 
Klengel, in 1685 en 1731, voorzien in heropbouw van de zogenoemde ‘Neustadt’. De 
koninklijke beschermheren van de stad waren in de achttiende en negentiende eeuw 
verantwoordelijk voor de architectuur en stedenbouw van de stad. Vooral August de 
Sterke, koning van Polen en keurvorst van Saksen, heeft veel invloed gehad. Er wordt 
gekscherend ook wel gezegd dat hij een kleine houten stad aantrof en een grote stenen 
stad achterliet, te zien in afbeelding 37. Het merendeel van zijn bebouwing is te vinden 
langs de Elbe rond het slot, inclusief de Dresdner Zwinger. Een museum waar de kunst 
van de opkomende burgerij kon worden tentoongesteld.

Onder leiding van Napoleon werd in het begin van de negentiende eeuw de 
vestingwerken gesloopt. De nieuw ter beschikking gekomen ruimte wordt simpelweg 
gebruikt als stadsuitbreiding. Naast private woningen worden er ook openbare 
gebouwen opgericht in de nieuwe ruimte. Het ideaalplan van een doorlopende groene 
ruimte kan op dit moment in de tijd slechts ten delen worden uitgevoerd.

Altmarkt en Neumarkt

De oude markt, de Altmarkt, werd opgericht in de dertiende eeuw ten tijde van de 
nederzettingen en zal vrijwel ongewijzigd blijven bestaan tot het einde van de tweede 
wereldoorlog. In eerste instantie is de Altmarkt voornamelijk de kern voor de politieke 
en economische activiteiten. Daarnaast diende hij als decor voor festiviteiten van het 
hof, althans, totdat de Zwinger werd opgericht. Uiteraard kende de bebouwing langs 
het plein wel een ontwikkeling. Deze transformeerde van losstaande bebouwing naar 
een solide wand, zie ook afbeelding 38.

De Dresdner Ring
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Afb. 38: De stad Dresden anno 
1911, waarin de vestingswerken 
zijn vervangen door een 
ringstructuur.
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De nieuwe markt, de Neumarkt, is daarentegen een plein dat in de loop der eeuwen 
nogal veranderd is. Allereerst diende deze plek als verkeersknooppunt voor de 
Frauenkirche. Later word door het sluiten van de Georgepoort in de zestiende eeuw 
al het verkeer over de Neumarkt geleid, waardoor ook de handel hier neerstrijkt en 
er meer representatieve bebouwing wordt opgericht. Het centrum van de stad is dus 
verdeeld over twee pleinen, die niet met elkaar verbonden zijn. De Neumarkt als kern 
voor handel en de Altmarkt als representatieve ruimte voor burgers.

De tweede wereldoorlog en daarna

Het bombardement en de daaruit voortkomende stadsbrand van februari 1945 
door de geallieerden, verwoest bijna compleet de historische binnenstad. In de 
wederopbouwplannen houdt men vast aan het verkeerstechnisch gebruik van een 
stadsring, in praktijk wordt er vooral naar het oosten meer uitgebreid. Tot ongeveer 
1958 werden beschadigde gebouwen hersteld en tot 1962 werd ook met name ingezet 
op het ondervangen van de woningnood. Er werden daarvoor veel woningen in rijen en 
grote blokken neergezet. De laatste fase van de wederopbouw duurt tot 1967 en zorgt 
voor de laatste residentiële projecten. Deze zijn nog slechts punctuele interventies die 
de stad verdichten. Na 1967 durft men steeds meer representatieve overheidsgebouwen 
neer te zetten, als vertegenwoordiging van de nieuwe jonge staat. Aan het einde van 
de twintigste eeuw wordt de met verkeer overspoelde stadskern weer in ere herstelt en 
wordt ook eindelijk de doorlopende groene ruimte op de voormalige vestingwerken 
afgemaakt.

Aan het einde der Dresdner Ring

Het contrast met de stad Wenen kan niet groter: waar in Wenen de Ringstrassen bijna 
nog is zoals het ooit gebouwd is, is de stad Dresden en met haar de Dresdner Ring 
behoorlijk beschadigd geraakt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Veel van 
de oorspronkelijke bebouwing moest worden heropgebouwd, zie ook figuur 09. Voor 
de ring zelf betekende het voornamelijk het aangrijpingspunt om de auto de ruimte te 
geven. Aan de kant van de Zwinger gebeurde dit in mindere mate.

Het is opvallend, zeker in vergelijking met Wenen, Keulen en Antwerpen, hoe onregelmatig 
de bebouwing rond de Dresdner Ring geplaatst is in het stedelijk weefsel. Enerzijds 
omdat de binnenzijde van de ring wordt gevormd door het historisch stadscentrum, 
waar geen rand bebouwing omheen te leggen alvorens de ringwegstructuur aan te 
leggen. Anderzijds omdat de stad al buiten de verdedigingswerken was uitgebreid, 
waardoor dezelfde organische groei, in plaats van planmatige groei, ook aan de 
buitenzijde van de verdedigingswerken en later de ringstructuur aanwezig is. Dit kan 
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Fig. 09: Het uiteinde van de 
Dresdense St. Petersburgstrabe 
aan de Elbe.
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trouwens prima als voordeel hebben gewerkt, de representatieve gebouwen waren 
immers al dichtbij de ring aanwezig en hoefden daarom niet nieuw gebouwd te 
worden. Veel van de representatieve gebouwen liggen als solitair midden op hun kavel, 
waardoor relatief veel groen aanwezig is rond de ring.

Wat betreft de organische groeipatronen in het stedelijk weefsel aan de zuidelijke 
kant van de Elbe, de Neustadt aan het noorden kenmerkt zicht juist wel door barokke 
stedenbouw. Men kan een grote rondplein herkennen met daaraan een behoorlijk 
aantal radiale wegen, waarbij de centrale as richting de Altstadt als trivium lijkt te 
fungeren. Ietwat uit het verlengde van deze as is ook een brug over de Elbe aangelegd, 
welke uiteindelijk ook verbonden is aan de Ring. 
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Afb. 40: Doorsnede van  de 
Ringstrasse in Wenen.

Afb. 39: Doorsnede van de Leien 
in Antwerpen.

Fig. 10: Doorsnede van  de 
Kaiser Wilhemringe in Keulen.

Fig. 11: Doorsnede van 
Hohenstaufenringe in Keulen. 

Fig. 12: Doorsnede van 
Hauptstrasse in Dresden. 



113

Om inzicht te krijgen in vergelijkbare ontwikkelingen in andere Europese steden als 
Wenen, Keulen en Dresden, zijn ook deze onderzocht op hun stedenbouwkundige 
ontwikkeling. Antwerpen, Wenen, Keulen en Dresden zijn alle gesitueerd aan een 
rivier en de steden kenden tot in de negentiende eeuw een stadsomwalling om zich te 
kunnen verdedigen. Ook bij deze steden begon de stadsomwalling om twee redenen 
eerder een last dan een lust te vormen: ze verloren hun defensieve capaciteiten door 
de ontwikkeling van oorlogsmaterieel en werden een knellende jas voor de gegroeide 
steden. Eenzelfde ontwikkeling was ook te zien in Antwerpen.

Vervolgens worden er vanuit de overheid plannen ontwikkeld die stad moeten 
voorzien van een nieuwe grandeur, want ook zij mochten niet achterblijven bij de 
mondiale steden. De plannen werden voorzien van een extra brede boulevard, die 
niet alleen het eerder genoemde toekomstige doel moest gaan dienen, maar ook de 
kans voor barricades en opstanden moest wegnemen. En opmerkelijke verandering 
in de Antwerpse geschiedenis is de aanleg van een nieuwe stadsomwalling, in plaats 
van deze, zoals dat in Wenen en Keulen wel het geval was, achterwege te laten. Door 
in Antwerpen opnieuw gebruik te maken van de Noord- en Zuidcitadel, was het 
voor de aanleg van de leien onmogelijk deze aan te sluiten op de rivier. De Weense 
Ringstrasse en Keulse Ringe kennen hierdoor een natuurlijke barrière als afsluiting van 
de boulevards, waar Antwerpen relatief losse eindes kent.

Met name de boulevards in Wenen en Keulen hebben hun grandeur meegekregen 
met hun grootse publieke gebouwen, de woonhuizen van de gegoede burger en de 
inrichting van de boulevard zelf. Daar was voldoende ruimten om te flaneren. Het 
is niet dat Dresden geen grandeur kent, de boulevard is daar simpelweg minder tot 
ontplooiing gekomen. 

Wanneer men de doorsnedes van de drie boulevards bekijkt, moet men opmerken 
dat de Antwerpse Leien, zie afbeelding 39, het breedste profiel kent. Daarbij moet 
wel meegenomen worden dat de Ringstrasse  van Wenen, afbeelding 40, secundaire 
wegen kent voor allerhande vervoer, waardoor de boulevard zelf vrij blijft voor statige 
koetsen. De Antwerpse Leien worden dus intensiever gebruikt. De Keulse Ringe, zowel 
figuur 10 als 11, kent variërende profielbreedtes en zijn relatief smaller, al konden ook 
deze prima functioneren vanwege de wegenstructuur dat er aangelegd is tijdens de 
stadsuitbreiding.

Conclusie
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Het Antwerpse bouwblok

Alvorens aan te vangen met het masterplan voor de invulling van het leegstaande 
spoorterrein, bleek het nodig om twee zaken te bekijken: het Antwerpse bouwblok 
en het Antwerpse straatprofiel, om zo een masterplan te verkrijgen dat aansluit op 
het bestaande stedelijk weefsel. Om een beeld te vormen van typerende Antwerpse 
bouwblokken is gekeken naar haar historische ontwikkeling en naar enkele voorbeelden 
uit het huidig stedelijk weefsel. Het Antwerpse straatprofiel wordt in beeld gebracht 
door allereerst te bepalen hoe een degelijk straatprofiel in elkaar steekt om vervolgens 
enkele tegenwoordige straten te onderzoeken. Ten slotte zijn twee verschillende 
straten uit hetzelfde plan in Kopenhagen bekeken, om ook nu weer niet alleen op 
Antwerpen te blijven staren.

Historie van het Antwerps bouwblok

Aangaande de vorm, formaat en verdeling hebben bouwblokken alles te maken 
met stedelijke beleidspolitiek. Op zich niet vreemd wanneer men zich bedenkt dat 
eigendomsstructuren en economische vereisten hun invloed hebben op de verdeling 
van de stedelijke openbare ruimte. Ook Antwerpen kent hiervan vele voorbeelden 
waarvan opvallend veel bewaard is gebleven. 

De vijftiende en zestiende eeuw

Vanaf het ontstaan van de stad, de zogenaamde ruienstad in de dertiende eeuw tot 
aan de vierde stadsuitbreiding in de vijftiende eeuw, is het bouwblok goed traceerbaar 
in het huidig stedelijk weefsel. Opvallend hierin is de continue vergroting van de 
oppervlakten van bouwblokken gedurende de verschillende stadsuitbreidingen. 
Van enige regelmaat in straten en pleinen is geen sprake. Sterker nog, typerend 
voor Antwerpen in deze tijd, is de sterke afwezigheid van pleinen. Markten, veelal de 
gebruiker van pleinen, werden gehouden inallerlei straten.

Sinds de zestiende-eeuw werden bouwblokken steeds meer ingezet als instrument 
van de stedenbouwkunde politiek. Daar het stadsbestuur zeer geïnteresseerd was 
in de havenactiviteiten, besloot zij deze vooral de ruimte te geven op de aanwezige 
bouwgronden. Hiervoor is de zogenoemde Nieuwstad het voorbeeld voor het aanleggen 
van een efficiënte haven: de grootte nieuwe bouwblokken werden gekoppeld aan een 
rationeel systeem van wegen, kanalen en kaaien. De nieuwe langgerekte en smalle 
bouwblokken waren nieuw voor de stad Antwerpen: 103 bij 46 meter tot 286 bij 35 
meter waren geen uitzonderingen. Ook de indeling gebeurde zeer regelmatig, wat 
eerst nogal willekeur leek.  Aan het einde van de zestiende-eeuw kwam ook de trend 
om eenvormige gevels langs een rooilijn te plaatsen waarachter volgens eveneens 
nieuwe architectonische en stedenbouwkundige bepalingen, huizen mochten worden 

Fig. 13: Vogelvlucht weergave 
van het masterplan voor 
de uitbreiding van het 
Zuidkwartier.
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opgericht. Overigens blijven de kavels bijzonder smal: 4,5 meter was vaak het maximum. 

In de zeventiende en achttiende eeuw

Aan het begin van de zeventiende eeuw kondigt het theoretisch werk van de wiskundige 
Simon Stevin een volgend hoofdstuk aan in de ontwikkeling van de stedenbouw. Op 
basis van gelijkzijdigheid wordt een ideale stadsaanleg bepaald. Vaak was de basis 
een vierkant bouwblok, welke op drie manieren kunnen worden ingevuld: als plein, 
als verkaveld element of als een volledige bebouwing. De belangrijkste verdienste van 
Stevin hierin is het onderscheid in drie morfologische basiselementen voor de stad: 
de kavel, het gebouw en het bouwblok. Jammer genoeg vond de ontwikkeling van 
Antwerpen niet plaats op basis van wiskundige principes. Daarvoor in de plaats ontstond 
een complex geheel van bouwblokken met een variëteit aan binnenontsluitingen: 
woonhoven, woongangen, binnenstraten en zakstraten. 

Een andere manier van omgang met het bouwblok kwam in deze tijd ook voor: 
smaldelen van grote bouwblokken. Vaak gebeurde dit met bouwblokken waarop 
kloosterinstellingen gehuisvest waren. Daar veranderingen binnen het katholieke 
geloof, waardoor kerken bleven staan en kloosters overbodig werden, kwamen veel 
terreinen beschikbaar. Door de soms enorme omvang van kloostercomplexen konden 
op deze manier ook verbeterde verbindingen worden aangelegd tussen verschillende 
stadsdelen. Overigens gaat men na de contrareformatie weer bouwblokken 
samenvoegen om er kloosterordes op te richten. Pas na de Franse overheersing worden 
opnieuw plannen gesmeed om de enorme bouwblokken te verkavelen. 

Veranderingen van de negentiende eeuw

Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw doen zich nieuwe denkwijzen op voor 
de aanleg van nieuwe bouwblokken. Allereerst ziet men tussen de Spaanse omwalling 
en Brialmontomwalling bouwblokken ontstaan als conglomeraten van agrarisch 
percelen, welke omgrensd worden door rooilijnen en nieuwe straten. Daarnaast komt 
de moderne stedenbouw in opkomst: zowel de gronden van de Spaanse vesten, 
Zurenborg en het drieleienkwartier worden volgens eenzelfde principe ontwikkeld. 
Er word meer structuur aangelegd in de verkavelingen door rooilijnen welke de 
bouwblokken in rechthoekige of trapeziumvormige kavels verdelen.  

Het proces van de negentiende-eeuwse stedenbouw is een nieuw fenomeen: eerst 
wordt een stratennet getekend waaruit bouwblokken kunnen worden opgemaakt 
en tenslotte worden deze verdeeld in percelen. Ook hebben bestaande kavels en 
eigendomsstructuren geen invloed meer op nieuwe bouwblokken. In de nieuwe 
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wijken ziet men vaak grid structuren gekoppeld aan radiaalconcentrische structuren. 
Overigens blijven sociaal-economische en beleidspolitiek wel hun invloed uitoefenen, 
in de prestigieuze, burgerlijke en arbeiderswijken is een duidelijk verschil in het formaat 
van de kavels.

Invloed van de twintigste eeuw

Uiteraard heeft ook het evolutionaire gedachtegoed van de twintigste eeuw zijn 
invloed gehad op de Antwerpse stedenbouwkunde. Zo worden er rond 1910 plannen 
ingediend om villagronden vrij te maken voor een luxueuze tuinwijk en CIAM-adepten 
dienen rond 1920 plannen in voor het optrekken van vrijstaande hoogbouwtorens. 
Hierdoor was er eigenlijk geen sprake meer van een bouwblok, dat synoniem kwam 
te staan voor de oude, versleten binnenstad. Ook randgemeenten doen tijdens het 
interbellum graag mee aan het breken met het traditionele bouwblok: verschillende 
tuinwijken komen tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog zal er steeds meer relatieve 
hoogbouw ontstaan waardoor het bouwblok zich losweekt van de straat en rooilijnen. 
Hierdoor wordt architectuur bepaald door functionele eisen: licht, lucht, organisatie 
en bereikbaarheid.

Overigens vinden er in de historische binnenstad ook wijzigingen plaats: het smaldelen 
is uit de gratie geraakt. Daarvoor in de plaats komt het samenvoegen van kavels en 
bouwen van nieuwbouw in de plaats, wat vooral zichtbaar is rond de Leien en andere 
grote straten. 

Het Antwerps bouwblok van de eenentwintigste-eeuw

Het gelaat van de eenentwintigste-eeuwse bouwblok is tweeledig. Enerzijds kan er 
gesteld worden dat de bouwblokken uit de negentiende eeuw vooral poreus zijn. 
Door afnemende kwaliteit van bebouwing zijn deze gesloopt en zijn de overgebleven 
bouwgronden nog niet nader ingevuld. Anderzijds zijn de bouwblokken uit eenzelfde 
periode simpelweg vol te noemen. Door het soms enorme formaat en andere 
bijkomende factoren was het noodzakelijk om op binnenterreinen allerlei bebouwing 
op te richten. Hierdoor zijn tegenwoordig veel problematische bouwblokken ingevuld 
door initiatieven van verschillende actoren. 

Door de wildgroei aan projecten van allerhande kwaliteit en toegevoegde waarde is er 
behoefte aan twee dingen: de kwalitatieve verdichting van de poreuze bouwblokken 
en de zogenaamde ontpitting van overvolle bouwblokken. In de laatstgenoemde 
situatie is veelal een gebrek aan openbare ruimte, groene ruimte, speelterreinen en 
weinig woningen hebben een volwaardige tuin of terras. 
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Het tegenwoordige beleid van de gemeente is er daarom op gericht om bouwblokken 
te herstructureren en herprogrammeren door onder andere verdunnend te verdichten. 
Dit beleid, dat op zichzelf tegenstrijdig klinkt, houdt in dat bestaande binnengebieden 
van bouwblokken worden geherstructureerd. Hierdoor blijft er spraken van 
verdichting, maar is de chaotische situatie verleden tijd. Daarnaast heeft de gemeente 
ook het beleid van ontpitten actief opgenomen. Hierdoor zou de leefkwaliteit van 
het binnengebied verhoogd worden door meer ruimte te creëren voor bewoners. In 
studies naar dergelijke ontpittingsprojecten is naar voren gekomen dat er grofweg 
vier bouwblokken te onderscheiden zijn: waarbij pitten niet als zelfstandige ruimte 
kunnen functioneren, niet bebouwbaar zijn, beperkt te ontwikkelen zijn en volledig 
bebouwbaar zijn. Met name de eerste categorieën beschrijven bouwblokbreedtes 
tussen de 50 en 60 meter.

Voorbeeldbouwblokken

Hierna volgen vijf verschillende bouwblokken uit het stedelijk weefsel van Antwerpen 
anno vandaag de dag. Deze vijf bouwblokken dienen als voorbeeld om te bepalen 
wat een kwalitatief goed Antwerps bouwblok typeert: zijn lengte en met name zijn 
breedte, zijn bebouwingshoogte en relatie tot de omliggende straten. Om niet geheel 
willekeurig een aantal bouwblokken uit het stedelijk weefsel te nemen, is er, bij wijze 
van criteria, meegenomen dat het bouwblokken zo rechthoekig mogelijk van vorm 
moet zijn en zo min mogelijk pit bevat, om zo aan te sluiten bij een toekomstig nieuw 
stedenbouwkundig plan voor een toevoeging aan Antwerpen.
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Afb. 41: Luchtfoto van het 
bouwblok.

Fig. 14: Plattegrond van het 
bouwblok.
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Bouwblok 1

Locatie:
Omliggende straten:
Lengte:
Breedte:
Ratio (L:B):
   
Typische bebouwing:

Het Zuidkwartier.
Welvaartstraat, Verbondstraat, Tolstraat, Vrijheidstraat.
145,6 m.
55,1 m.
1 : 0,38.
2,64 : 1.
3 lagen met kap. Soms met souterrain. 

Afb. 42: Het bouwblok vanuit 
het noorden uit de lucht gezien.
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Afb. 43: Luchtfoto van het 
bouwblok.

Fig. 15: Plattegrond van het 
bouwblok.
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Brederode.
Catharina Beersmansstraat, Lange Elzenstraat, De 
Beuckerstraat, Balansstraat.
196,1 m.
52,9 m.
1 : 0,27.
3,71 : 1.
2 tot 4 lagen met kap. Soms met souterrain.

Bouwblok 2

Locatie:
Omliggende straten:

Lengte:
Breedte:
Ratio (L:B):
   
Typische bebouwing:

Afb. 44: Het bouwblok vanuit 
het oosten uit de lucht gezien.
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Afb. 45: Luchtfoto van het 
bouwblok.

Fig. 16: Plattegrond van het 
bouwblok.

0m 25m 50m 75m



125

Zurenborg.
Ramstraat, Dageraadplaats, Kleine Beerstraat, 
Grote Beerstraat.
96,3 m.
50,1 m.
1 : 0,52.
1,92 : 1.
2 tot 3 lagen met kap. Soms met souterrain.

Bouwblok 3

Locatie:
Omliggende straten:

Lengte:
Breedte:
Ratio (L:B):
   
Typische bebouwing:

Afb. 46: Het bouwblok vanuit 
het westen uit de lucht gezien.
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Afb. 47: Luchtfoto van het 
bouwblok.

Fig. 17: Plattegrond van het 
bouwblok.
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Borgerhout.
’s-Herenstraat, Eugeen Joorsstraat, Sterlingerstraat, 
Schildstraat.
121,4 m.
48,3 m.
1 : 0,40.
2,51 : 1.
Voornamelijk 2 tot 3 lagen met kap, daarnaast 3 lagen zonder 
kap en 5 lagen met kap.

Bouwblok 4

Locatie:
Omliggende straten:

Lengte:
Breedte:
Ratio (L:B):
   
Typische bebouwing:

Afb. 48: Het bouwblok vanuit 
het zuiden uit de lucht gezien.
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Afb. 49: Luchtfoto van het 
bouwblok.

Fig. 18: Plattegrond van het 
bouwblok.
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Borgerhout.
Ketsstraat, Kroonstraat, Milisstraat, Provinciestraat.
275,7 m.
68,6 m.
1 : 0,25.
4,02 : 1.
3 tot 4 lagen met kap. Soms met souterrain.

Bouwblok 5

Locatie:
Omliggende straten:
Lengte:
Breedte:
Ratio (L:B):
   
Typische bebouwing:

Afb. 50: Het bouwblok vanuit 
het zuiden uit de lucht gezien.
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Het Antwerpse Straatprofiel

Het ontwerp van een straatprofiel

De basis van ieder straatprofiel is de rol van de straat op de schaal van de gehele 
stad. Het duidelijk maken van de betreffende rol, van rustige woonstraat tot drukke 
boulevard, zal zorgen voor een herkenbare stedenbouwkundige opbouw. Uiteindelijk 
helpt dergelijke opbouw ook om bijvoorbeeld gemakkelijker de weg te vinden in 
een onbekende stad. Wanneer men zowel de positie van de straat in de stad als het 
toekomstig gebruik heeft vastgesteld, kan een typologie bepaald en gehandhaafd 
worden in het vervolg van het ontwerp proces.

Met de start van het ontwerp proces geldt vrijwel altijd het dwarsprofiel als basis. In het 
profiel dienen zowel de vele technische aspecten van verschillende disciplines, alswel 
het beeld dat voor de straat is uitgedacht. Wanneer het dwarsprofiel voldoet aan alle 
wensen en eisen, ligt deze ten grondslag aan het lengteprofiel van de straat. Hierin 
kunnen, in tegenstelling tot het dwarsprofiel, wel variaties in aangebracht worden bij 
bijvoorbeeld bijzondere momenten in de bebouwing. Door het dwarsprofiel zo min 
mogelijk te onderbreken, zorgt deze voor herkenbaarheid en rust in de straat. In feite 
bestaat een dwarsprofiel uit een reeks naast elkaar gelegen stroken, welke bij voorkeur 
zo lang mogelijk parallel blijven lopen.

De belangrijkste vormer van het dwarsprofiel zijn toch wel de hoogteverschillen. 
Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan verhoogde trottoirs, maar ook aan 
afwateringsprincipes. Bij sommige type straten wordt bij voorkeur het regenwater 
afgevoerd via molgoten, bij andere door middel van grasstroken. Toch ook niet geheel 
onbelangrijk zijn bomen in het profiel. Niet alleen kan een bepaald soort typerend zijn 
voor de wijk of stad, de boom geeft verschillende sferen afhankelijk van het seizoen 
aan de straat.

Met name de verkeersdiscipline, met zijn tal van regels, richtlijnen en voorwaarden, 
legt een hoge druk op de straat. Een breed bereik aan verkeersdeelnemers vraagt 
veel verkeerskundig eisen. Het meest prettige resultaat wordt behaald wanneer de 
benodigde verkeerssymboliek kan worden gereduceerd tot het noodzakelijke. Een straat 
en profiel die eigenlijk al voor zichzelf spreken, behoeft geen verkeerssymbolen meer, 
omdat de gebruiker de situatie in dergelijk geval prima zelf kan inschatten. Overigens 
draagt daar naast de opbouw van het profiel, ook het materiaal- en textuurgebruik 
zeker aan bij. Een rustige straat heeft de kans om zijn ruimte en karakteristieken te 
laten zien.
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Naast minimaal gebruik van verkeerssymboliek teneinde de overzichtelijkheid van de 
straat te bewaren, geldt hetzelfde voor straatmeubilair. Door ook deze tot een minimum 
te reduceren en ontwerp, materiaal- en kleurgebruik op elkaar af te stemmen, levert dit 
een rustig beeld op. Door veel meubilair op een lijn te zetten, of juist door te clusteren, 
wordt wildgroei en versnippering voorkomen. 

Tot slot is een straat pas echt geslaagd wanneer alle elementen en disciplines van 
de straat op zijn plaats vallen. Vanaf begin af aan is het dus verstandig om zoveel 
mogelijk disciplines en vakkundigen bij het ontwerp te betrekken. Zodoende kan de 
stratenmaker een prachtige straat bekleden zonder tegels tot puzzelstukjes te hoeven 
verknippen.

Tien vuistregels

Alle aanbevelingen voor het ontwerpen van een degelijk straatprofiel zijn samengevat 
in een tiental vuistregels, die ieder hun eigen aspect omvatten:

1. Hiërarchie: Door onderscheid te maken in de straatprofielen van een stad, wordt 
ook duidelijk welke rol zij hebben in de stedenbouwkundige opbouw.

2. Imago: Het straatprofiel zou idealiter het typerende of eigene van de buurt of 
stad weerspiegelen. Hierdoor wordt een straatprofiel beeldbepalend en dus niet 
inwisselbaar.

3. Continuïteit: Ontwerp een straatprofiel met continue, parallelle lijnen, om zo de 
kwaliteit ervan te verhogen. Het liefst lopen verlopen alle diverse stroken in het 
profiel langs eenzelfde breedte of verlopen langzaam.

4. Onder- en bovengronds: Door een systematiek in de ondergrondse leidingen en 
kabels te creëren, hoeft bij werkzaamheden niet constant gezocht te worden. 
Bovendien kunnen op deze manier ook bomen ontzien worden.

5. Afwatering: De basis opbouw van een straatprofiel steunt op afwateringsprincipes. 
Hierdoor zijn zowel harde scheidingen als subtiele overgangen mogelijk.

6. Bomen: Bomen zijn een lust voor het oog en geven karakter aan de buurt en stad. 
Zij kunnen ingezet worden op basis van hun herhaling, ritme, soort en seizoen.

7. Materiaalgebruik: Een rustige vloer laat de gevels spreken. Het is verstandig om 
een kleine variëteit aan materialen te gebruiken. Ook kan er gedacht worden om 
eenzelfde materiaal in verschillende onderdelen te laten terugkomen.

8. Verkeersborden: In een duidelijk straatprofiel is zo min mogelijk verkeerssymboliek 
nodig. Door een logisch profiel te ontwerpen betreffende de opbouw en textuur 
verschillen spreekt de situatie voor zich.

9. Straatmeubilair: Wees ook hier spaarzaam mee en voorkom wildgroei en 
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Fig. 19: Doorsnede van de 
Vorstermanstraat in het 
Zuidkwartier.
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versnippering. Door af te stemmen, combineren en bundelen ontstaat een rustige 
situatie.

10. Detaillering: Blijf door detaillering tot op de laatste stoeptegel, pas als alle 
onderdelen op hun plaatsvallen is het profiel geslaagd, niet eerder.

In Antwerpen

Vervolgens zal er gekeken worden, aan de hand van de tien vuistregels, naar een aantal 
verschillende straten, welke typerend voor de stad Antwerpen kunnen zijn en daarom 
als voorbeeld voor nieuwe straten kunnen dienen. 

De straatprofielen van de Vorstermanstraat, figuur 19, en de Tolstraat, figuur 20, 
kenmerken zich door eenvoud: het zijn overduidelijk geen belangrijke straten voor de 
schaal van de stad, misschien niet eens voor de wijk. Het materiaalgebruik is simpel 
te noemen, asfalt voor de autoweg en parkeergelegenheid en betontegels voor het 
trottoir. Daarnaast wordt er aan beide kanten geparkeerd langs het trottoir, zonder 
aanduiding van parkeervakken. Doordat het Zuidkwartier in de negentiende eeuw is 
ontworpen, kan er nooit rekening gehouden zijn met de aanwezigheid van de auto in 
de stad. De ruimte voor rijdende auto’s lijkt dan ook puur gebaseerd op overgebleven 
ruimte. Opvallend genoeg is er in de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding weinig 
groen terug te vinden, mocht dit wel het geval zijn, zoals in de Tolstraat, dan staan er 
willekeurig een aantal bomen in de straat.

Een uitzondering hierop vormt uiteraard de Cogels-Osylei, figuur 21, waar vanaf begin 
af aan rekening is gehouden met de toekomstige grandeur. Er is volop groen aanwezig 
in het straatprofiel, dat overigens wel bestaat uit voortuinen. De status van de straat 
is ook af te zien aan de gebruikte materialen, veelal natuursteen in verschillende 
formaten en kleurtinten. Hiermee word bijvoorbeeld de fietser onderscheiden van de 
auto. Dat ook in deze straat de auto later is geïntroduceerd blijkt ondermeer uit de 
parkeergelegenheid langs de straat waardoor tram en auto dezelfde ruimte gebruiken.

Dat eenvoud niet per se slecht is bewijst de Isabella Brantstraat, zie ook figuur 22. 
Het straatprofiel is weliswaar niet anders dan de Vorstermanstraat, door de hoogte 
van de bebouwing en de uitstraling van de neo-classicistische burgerwoningen, is de 
atmosfeer wel degelijk anders. Liever gezegd, door het straatprofiel vallen de gevels 
veel meer op. De Tabakvest, zie figuur 23, wordt ook gekenmerkt door een sprekende 
witte gevelpartij aan een zijde van de straat. Voor het eerst ook een straatprofiel waarin 
parkeergelegenheid is aangeduid door andere materialen. Hierdoor is niet de ruimte 
tussen de stoepen gedefinieerd, de uitstraling van de straat gaat er ook op vooruit.
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Fig. 20: Doorsnede van de 
Tolstraat in Het Zuidkwartier.
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Fig. 21: Doorsnede van de 
Cogels-Osylei in Zurenborg.
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Fig. 22: Doorsnede van de 
Isabella Brantstraat in de 
Harmoniewijk.

1850 8000 1850



137

1900 19002000 20004000

Fig. 23: Doorsnede van de 
Tabakvest in de Theatherbuurt.



138

4100 2200 3600 2200 2750 2500 6400 3000 6500 3000 6400 2500 2750 2200 3600 41002200

Fig. 24: Doorsnede van de 
Italiëlei aan de Leien.
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Fig. 25: Locatie van de twee 
straten in Kopenhagen.
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Tenslotte is daar nog de Italiëlei, figuur 24, onderdeel van de welbekende Leien. Het 
huidige profiel van de Leien is weinig veranderd sinds de eerste aanleg ervan, zo 
leert Joseph Stübben ons. De opgedeelde ruimte naar gelang de bestemming van de 
gebruiker is nog altijd daar: aan de zijkanten ziet men verkeersstromen van en naar de 
aanliggende wijk of zelfs bouwblok. In het midden van het straatprofiel is nog altijd het 
doorgaande verkeer aanwezig. De verschillende verkeersstromen worden gescheiden 
door reusachtige platanen. Wat wel opvalt is de toevoeging van het gescheiden 
fietspad, welke door de groenstrook is aangelegd.

In Kopenhagen

Naast straten en straatprofielen uit Antwerpen zelf, zijn ook twee straten, en uiteraard 
hun profiel, bekeken uit de Deense hoofdstad Kopenhagen.

De Kartoffelrækkerne, zie ook figuur 25, een wijk in Kopenhagen arbeiderswijk gebouwd 
in de negentiende-eeuw, op initiatief van de werknemersvereniging van scheepswerf 
Burmeister & Wain. Het Engelse model dat ten grondslag lag aan de geschakelde 
arbeiderswoningen moest zorgen voor verbeterde hygiënische omstandigheden. Het 
Kopenhagen van de negentiende-eeuw werd namelijk veelvuldig geteisterd door 
cholera epidemieën. De stratenpatroon is gebaseerd op de voormalige landbouwvelden 
voor aardappels. Vanwege de verdediging van de stad mocht er eerder niet gebouwd 
worden.

Het is dan ook niet opmerkelijk dat deze twee straten even breed zijn, maar dat 
is dan ook gelijk de enige overeenkomst. Waar de Rørholmsgade, zie figuur 27, 
geflankeerd wordt door appartementsgebouwen en bestaat uit twee stoepen en 
een autoweg, is de Wilhelm Marstrands Gade, figuur 26, behoorlijk tegenovergesteld. 
De arbeiderswoningen, voorheen voor twee tot drie families per woning maar 
tegenwoordig nog een, hebben een voortuin, dat voor veel groen zorgt. Daarnaast is de 
auto ondergeschikt aan al het langzame verkeer, waardoor een uitgesplitst profiel uit 
kan blijven. Wel is er nog ruimte om te parkeren. De rest van de straat wordt ingevuld 
met tijdelijke activiteiten voor bewoners van de straat.
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Fig. 26: Doorsnede van de 
Wilhelm Marstrands Gade  in 
Kopenhagen.
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Fig. 27: Doorsnede van de 
Rørholmsgade in Kopenhagen.
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Fig. 28: De huidige situatie van 
het braakliggend terrein.
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Het doel van voorgaand onderzoek is altijd geweest om het stuk niemandsland en zijn 
omgeving te leren kennen. Dit is gedaan vanuit verschillende invalshoeken zoals de 
barokke stedenbouw uit de Grand Manner, de fringe-belt theorie, typerende Antwerpse 
bouwblokken en straatprofielen, historische ontwikkelingen van het Zuidkwartier, 
ontwikkelingen van plannen en beleid en ringwegstructuren in andere Europese steden. 
Dit alles tezamen heeft voldoende kennis gegeven om het kleine stukje problematiek 
in Antwerpen zorgvuldig aan te kunnen pakken.

De locatie van de ontwerpopgave, zie figuur 28, mocht dit inmiddels nog niet duidelijk 
zijn geworden, is leeg openbaar terrein, omsloten door de schelde en haar Kaaien, 
de snelweg en haar Groene Singel en het Zuidkwartier met haar rafelige rand. Het 
plangebied wordt momenteel nog doorklieft door verbindingswegen tussen de Leien 
en de snelweg, beter bekend als het spaghettiknooppunt. Er is een aantal stappen 
genomen om invulling te geven aan dit terrein, welke in hierna zullen worden toegelicht.

1. Afknippen van rafelranden

Dit stuk van het historisch Centrum kent geen duidelijke begrenzing, dat wil zeggen 
dat na de afbraak van de Zuidstatie sporadische bebouwing is neergezet op haar 
terreinen. Opvallend genoeg was dit relatieve hoogbouw en architectonisch relatief 
niet aansluitend aan zijn omgeving. Om het masterplan nog beter aan het bestaand 
historisch weefsel te verbinden, is deze bebouwing verwijderd. Daarnaast is een eerste 
aanzet gedaan om de Leien te beëindigen zoals Theodoor van Bever dat ook deed: als 
zichtas naar een eindpunt, zie ook figuur 29.

2. Aansluiten omliggend weefsel

Om aansluiting te vinden op het omliggend bestaand stedelijk weefsel zijn enkele 
belangrijke assen doorgetrokken, zie figuur 30. Allereerst de Leien samen met de 
parallelle wegen van de Gedempte Zuiderdokken welke samen eenzelfde gebouw als 
beëindiging kennen. Daarnaast nog een as vanuit het Zuidkwartier. Deze doorgetrokken 
assen geven lengtematen aan de toekomstige bouwblokken.

3. Aansluiten op Schelde

De Schelde is relatief onzichtbaar in de stad al naar gelang er verder de stad in gaat. 
Om dit tegen te gaan worden enkele assen bijna loodrecht op de Schelde geplaatst, 
waardoor vanaf ver het water ervaren kan worden, te zien in figuur 31. Deze straten 
geven tevens ook de breedtematen aan de toekomstige bouwblokken. 

Masterplan Nieuw Zuid
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Fig. 29: De eerste stap 
waarbij rafelranden worden 
opgeschoond.
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4. Openbare ruimtes toevoegen

Om naast de grote openbare, vooral groene ruimtes, welke nu nog vooral gesitueerd 
zijn langs de randen van het plan, ook openbare ruimtes toe te voegen op kleinere 
schaal, worden twee ingrepen gedaan. Deze zijn te zien in figuur 32. Ten eerste worden 
enkele bouwvelden niet ingevuld met bebouwing maar met parken om schaal van het 
wijkdeel. Daarnaast gaan sommige toekomstige bouwblokken wijken waardoor in het 
midden op schaal van het bouwblok openbare ruimte ontstaat.

5. Dimensionering en verdeling

Het plan bestaat uit twee typen van woningen: appartementen en grondgebonden 
woningen. Deze brengen ieder zijn eigen bruikbare maten mee waardoor het bouwblok 
zijn definitieve maat krijgt. Zie ook figuur 33.

6. De hoogte in

Om aangrenzende straten te voorzien van een bijpassende wand, waarvan de hoogte 
niet te miskennen is, krijgen de bouwblokken een hoogte mee. Vanwege de verschillende 
dimensies van verschillende straten zullen er logischerwijs ook hoogteverschillen in de 
bouwblokken ontstaan. Ten slotte krijgt de bebouwing aan het einde van de verlengde 
Leien relatieve hoogbouw mee om daarmee nog meer de beëindiging te benadrukken. 
Zie ook figuur 34.
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Fig. 30: Stap twee waarbij 
aangesloten wordt op 
omliggend stedelijk weefsel.
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Fig. 31: De derde stap waarin 
de verbinding met de Schelde 
gelegd wordt.
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Fig. 32: In de vierde stap worden 
verschillende openbare ruimtes 
toegevoegd.
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Fig. 33: In stap vijf worden 
bouwblokken definitief 
gedimensioneerd en verkaveld.



152

Fig. 34: Tenslotte in stap zes 
worden hoogteverschillen 
aangebracht
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Bij het verkavelen van de bouwblokken is er voor gekozen om een afwisselende breedte 
van de kavels aan te houden, om zo een diversiteit aan breedte van de gevels in het 
straatbeeld te verkrijgen. Tegelijk trekt het een parallel met de ontwikkeling van het 
Zuidkwartier aan het einde van de negentiende eeuw, waar het plan verkaveld was met 
een standaardbreedte, maar naar gelang de wensen van de koper, kon dat smaller of 
breder uitvallen. Het nadeel hiervan was dat er kans was op reststukken kavel. Om dit 
te ondervangen, worden er drie standaard kavelbreedtes voorgesteld: 6 meter, 7 meter 
en 8,4 meter. Hierdoor kunnen er aan 42 meter straat respectievelijk 7, 6 en 5 kavels 
aangelegd worden, of uiteraard een combinatie van die breedtes.

De gedachte van de diverse-breedte-verkaveling is uitgewerkt voor twee bouwblokken 
en is te zien in figuur 35. Merk hierin op dat de kavels van aan de Singel wel allen nog 
6 meter breed zijn. Dit is gedaan om de concaaf gevormde rand en tevens afsluiting 
van het masterplan, een krachtiger en ritmischer beeld mee te geven, zoals dit ook 
gebeurde aan de crescents, welke vooral in engelse stedenbouwkundige plannen uit 
de negentiende eeuw zijn terug te vinden.

Uiteraard is er met het maken van de voorbeeldverkaveling rekening gehouden dat een 
kavelbreedte van 8,4 meter een hogere prijs met zich meebrengt in vergelijking met een 
kavel van 6 meter. Met andere woorden, de kans dat laatstgenoemde vaker verkocht 
zal worden is groter, vandaar dat de verschillende kavelbreedtes naar verhouding meer 
of minder voor komen. 

Verkaveling
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Fig. 35: Voorbeeld van 
de verkaveling van twee 
bouwblokken uit het 
masterplan.
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Fig. 36: Voorstel voor de 
doorsnede voor een smalle 
variant van een nieuwe 
woonstraat.
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Het masterplan kent een tal van nieuwe straten, die allen onderdeel zijn van 
een hiërarchische structuur. Door dergelijke structuur te introduceren wordt de 
leesbaarheid en duidelijkheid van het plan groter. Het gevolg van een straat en zijn 
profiel zijn onlosmakelijk de hoogte van de aangrenzende bebouwing.

1. Woonstraten

Onderaan in de hiërarchische structuur bevinden zich de straten met daaraan 
voornamelijk de grondgebonden woningen gelegen. Deze straten zullen vooral 
gebruikt worden door haar bewoners, anders gezegd, niet door doorgaand verkeer. De 
dimensies zijn afgeleid van vergelijkbare typerende straten in Antwerpen, aangevuld 
met door materialisering onderscheidbare parkeergelegenheid. De smalle, figuur 
36, en brede variant, figuur 37, verschillen behalve de dimensies niet. Alleen in de 
verbreding van de smalle variant is groen aanwezig, zodat de aanwezigheid van groen 
een verbijzonderend element blijft en niet overal aanwezig is.

2. Ontsluitende wegen

De volgende drie profielen, figuren 38, 39 en 40, beslaan de volgende stap van de 
hiërarchische structuur. Het zijn de wegen die de het gehele masterplan zullen gaan 
ontsluiten. Dat betekend niet alleen meer verkeer, maar ook de scheiding van de 
verschillende soorten. Veelal worden de trambanen geflankeerd door doorgaande 
wegen, welke op hun beurt weer voorzien zijn van parkeergelegenheid en trottoirs. 
Daarnaast zijn hier bomenrijen toegevoegd als opmaat naar de boulevard: de verlengde 
Leien. De grootste uitzondering hierop is wel de uitbreiding van de Scheldekaaien, 
figuur 41, omdat groen hier juist de boventoon voert.

3. De statige boulevard

De statige structuur van de bestaande Leien wordt doorgetrokken in het nieuwe 
masterplan en dat betekend dat een vergelijkbare statige structuur onvermijdelijk is.  
Het profiel van de bestaande Leien, zie figuur 42, is in de basisopzet niet slecht: een 
duidelijke structurering van verkeer. Er is echter in de loop der tijd iets verloren gegaan 
dat onlosmakelijk verbonden was met de boulevard: flaneren onder de bomen. Dit 
betekend niet alleen simpelweg wandelen onder de bomen, het betekend ook dat 
mensen niet alleen slechts aanwezig zijn langs de uiterste randen  van het profiel.

Straten in Nieuw Zuid
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Fig. 37: Voorstel voor de tweede 
doorsnede voor een nieuwe 
woonstraat.
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Fig. 38: Voorstel voor de 
doorsnede voor een brede 
variant van een nieuwe 
woonstraat.
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Fig. 39: Voorstel voor de 
doorsnede van de weg tussen 
oud en nieuw Zuid.
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Fig. 40: Voorstel voor de 
doorsnede bij een verlenging 
van de Singelweg.
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Fig. 41: Voorstel voor het profiel 
van de Scheldekaaien.
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Fig. 42: Voorstel voor de 
doorsnede bij een verlenging 
van de Leien.
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Afb. 51: Uitsnede 
silhouettetekening.

Afb. 52: Eerste goedgekeurde 
plan uit 1905 voor de 
uitbreiding van Amsterdam 
Zuid.
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De tussenschaal geldt als verbindend element tussen enerzijds het masterplan en 
anderzijds de architectonische uitwerking van de gebouwen uit datzelfde masterplan. 
Zodoende zijn er uiteindelijk niet twee op zichzelf staande onderdelen, maar hebben 
zij een onderlinge wederkerige relatie. Om vorm te geven aan de tussenschaal is in 
eerste instantie gekeken naar twee stedenbouwkundige en architectonische projecten 
in Amsterdam: Amsterdam Zuid van H.P. Berlage stammend uit het begin van de 
twintigste eeuw en het meer recente project van de eilanden Borneo-Sporenburg uit 
het Oostelijk-havengebied van West 8. Bij beide projecten is gekeken naar de aanleiding 
en de ontwikkeling ervan, maar uiteraard ook naar de stap van stedenbouwkundig plan 
naar architectonische consistentie, welke regels werden opgelegd en welke vrijheden 
werden meegeven.

Om daar vervolg aan te kunnen geven, is er vervolgens gekeken naar een viertal 
woningen uit de negentiende eeuw. De burgerwoning en twee herenhuizen zijn 
respectievelijk drie, vier en vijf traveeën breed, welke in die variatie langs de straten 
van het Zuidkwartier voor kwamen. Tot slot is er ook een hoekpand bekeken welke in 
de plint een commerciële functie bevatte, om zo het verschil te herkennen tussen de 
verschillende functies in een gebouw.

Amsterdam Zuid - Pre-Plan Zuid

Twee belangrijke ontwikkelingen aan het einde van de negentiende-eeuw hebben 
invloed gehad op de latere uitbreidingsplannen van de stad Amsterdam. In 1896 was 
er een grote gemeentegrenswijziging, ten kosten van omliggende gemeentes, om de 
woondruk in de stad te ondervangen. Door het toevoegen van ongeveer 1380 hectare 
grond aan de gemeente was er grootschalige uitbreiding mogelijk. Daarnaast werd ook 
in 1896 de erfpachtregeling ingesteld. Hierdoor werden gronden niet meer verkocht, 
maar voor een periode van 75 jaar en een vast canon, in erfpacht uitgegeven. De 
erfpachtregeling was voornamelijk gegrond op de financiële situatie van de gemeente 
op de langere termijn.

Door deze twee ontwikkelingen kond de dienst Publieke Werken van de gemeente de 
opdracht aannemen om een uitbreidingsplan te ontwerpen. Directeur Lambrechtsen 
kwam in 1899 met het eerste voorstel. Volgens Lambrechtsen moest de stadsuitbreiding 
een voortkomen uit de historische groei van de stad. Daarom vormde een concentrische 
gevormde gracht de basis en een plan dat voornamelijk gekenmerkt werd door lange 
lanen. Overigens erkende Lambrechtsen zijn mindere in de architectonische invulling 
en zou om deze reden Berlage als architect bij het plan betrekken.

De tussenschaal
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Afb. 53: Definitief goedgekeurd 
plan uit 1917 voor de 
uitbreiding van Amsterdam 
Zuid.
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Eerste Plan Zuid

Begin 1900 werd het plan Lambrechtsen compleet getorpedeerd door de Amsterdamse 
gemeenteraad. Het nieuwe stadsdeel bood te weinig afwisseling met de aangrenzende 
Pijp, uit het plan uit 1875 van J. Kalff. De Pijp zelf was al de meest bekritiseerde woonwijk 
uit zijn tijd, het was te monotoon en had geen esthetische waarden, zo oordeelde men. 
Daarnaast vond men dat het plan Lambrechtsen slechts aansloot bij de historische 
ontwikkeling als handelsstad en niet als kunststad, waardoor deze culturele status 
verloren zou gaan. De gemeenteraad vroeg daarom Berlage om een plan op te stellen, 
zie afbeelding 52. Zijn opgave bevatte een nieuw stadsdeel met enige allure en het 
nodige groen, zodat de gewone en gegoede burger, en daarmee hun belastinggeld, in 
de stad zou blijven.

Tussen 1900 en 1905 ontwierp Berlage het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding 
van de stad, maar zonder enige waardevolle ervaring hiervoor te hebben. Het eerste 
plan week dan ook niet veel af van plan Lambrechtsen. Een oost-west verbinding 
als wandelroute tussen twee villa-wijken. Dat vulde hij aan met een stratenplan dat 
georganiseerd was rond pleinen en benadrukte dat dit niet andersom moest zijn. 
Daarnaast moesten er aan deze pleinen grootse openbare gebouwen verrijzen, om 
zowel het plein als gebouw betekenis te geven.

Architect J.H.W. Leliman gaf namens de gemeenteraad de nodige kritieken op het plan 
van Berlage. De villawijken op dure gronden en grote pleinen met dito bebouwing 
zouden door hun kosten utopisch zijn. Ook verdacht Leliman Berlage ervan op 
gemakzuchtige wijze vakliteratuur te hebben gebruikt. Het plan zou teveel lijken op 
een compromis tussen het handboek voor de stedenbouw van Joseph Stübben en 
de theorie van Camillo Sitte. De redenatie voor de vrijstaande villa’s komen vrij direct 
van de eerstgenoemde, terwijl het quasi-middeleeuwse netwerk van straten en pleinen 
aardig overeen komen met de voorbeelden van Sitte. 

Berlage reageerde op de kritieken met het gegeven dat een meer monumentale 
oplossing ook zijn voorkeur genoot. Daarbij haalde hij het Parijs van Haussmann, 
met de brede boulevards, fraai gesitueerde openbare gebouwen en schitterende 
straatwanden. Berlage begreep wel dat dit niet in Amsterdam gerealiseerd kon worden 
zonder de reorganisatie van de bestaande woningbouw. In plaats van individuele 
bebouwing bebouwing per kavel betoogde Berlage voor een bouwblok met dezelfde 
woningen en appartementen een markanter architectonisch statement zou zijn en 
daarmee essentieel voor het toekomst stadsbeeld. Dit was het schrikbeeld voor de 
gemiddelde Amsterdamse architect, die identieke appartementen als noodzakelijk 
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Afb. 54: Silhouetten van 
Gratama rond de Vrijheidslaan 
in Amsterdam Zuid.
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kwaad voor huurwoningen zag, dat op zijn beurt een schemerig wereldje van 
aannemers en speculanten was. Het beeld van massawoningbouw als noodzaak 
voor het stadsbeeld en het afzien van schilderachtige situaties was dus eerder een 
nachtmerrie.

Hoewel het eerste plan van Berlage door de gemeenteraad werd goedgekeurd, het had 
immers meer esthetische kwaliteiten dan eerdere plannen, werd Berlage verzocht een 
gewijzigd plan te maken.

Tweede Plan Zuid

Volgens het eerste plan werd de stad vanuit de Pijp langzaam uitgebreid. Echter door 
de verplichting van de Woningwet van 1904, dat bepaalde dat plannen na tien jaar 
herzien moesten worden en voornemen in 1913 tot het aanleggen van een spoorlijn 
en station, ontwierp Berlage een radicaal nieuw plan voor Zuid, te zien in afbeelding 
53, waar het massale karakter van moderne stedenbouw niet onder stoelen of banken 
werd geschoven. Dominant in het ontwerp zijn de grote verkeersstraten, welke doen 
denken aan de Parijse boulevards van Haussmann. De Amstel, de Amstelkanalen, 
de Boerenwetering en hun langsliggende groenstroken vormen de grootschalige 
elementen. Het plan werd ingevuld met in het gelid staande bouwblokken met zakelijke 
verkavelingsplannen. Berlage benadrukte dat de architectuur van deze blokken 
niet aan het toeval overgelaten konden worden. Daarmee werd de architectonische 
eenheid van straat, plein en stadsgedeelte als eis beschouwd. 

Hoewel het complete plan jammergenoeg nooit zo is uitgevoerd zoals Berlage het 
op papier tekende, daarmee doelend op de Minervalaan dat nooit de grootsteedse, 
drukke en levendige winkelstraat is geworden, het station dat te laat is gerealiseerd en 
het plein voor het Hilton hotel, dat zo weinig van betekenis is, dat het zelfs geen eigen 
naam heeft gekregen, kende het een weinig overtuigend element: groen. Berlage zag 
groen als niets meer dan stoffering van de openbare ruimte, enkele bomenrijen en 
formele pleintjes. De bebouwing moest de toon gaan zetten.

Desondanks de bestaande afkeer voor de architectonische vormgeving voor het gehele 
bouwblok, wist de getalenteerde en overtuigende architect Michel de Klerk al snel een 
groep architecten om zich heen verzamelen, die in staat bleken te zijn om het ontwerp 
van Berlage naar zijn wensen, met architectonische eenheid, vol te bouwen. Deze 
groep architecten werden overigens bekend onder de naam ‘Amsterdamse School’. 
Hoewel Berlage zelf geen voorstander van de Amsterdamse School was, kon hij de 
gerealiseerde voorbeelden van De Klerk waarin hij aantoonde hoe een architect zowel 
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plein als gevelwanden kon vormgeven, wel bekoren.

Het plan uitgevoerd

Het was mogelijk om de doelstelling van Berlage, het monumentale plan met als 
geheel ontworpen bouwblokken, te behalen middels een schoonheidscommissie en 
het uitgeven van grote bouwvelden in plaats van kavels. 
De beginselen van de schoonheidscommissie liggen in 1898, toen het een adviserend 
orgaan voor de gemeente was voor overheidsgebouwen. In 1918 en 1922 werd hun 
bevoegdheid uitgebreid: alle nieuwbouw in Amsterdam moest worden beoordeeld 
op het ontwerp van de straatwand. Voor het plan zuid was de schoonheidscommissie 
zeer actief. Na enkele goedgekeurde mislukkelingen, moesten de gevelontwerpen aan 
strenge criteria voldoen, van de grote lijnen tot details, waardoor het niet uitzonderlijk 
was dat ontwerpen enkele tientallen keren aangepast moesten worden. Dit stuitte 
op veel weerstand wegens vermeende betutteling en voortrekking van bepaalde 
architecten. Daarnaast was er twijfel over het nut van de commissie: deze trad alleen 
beoordelend op en niet scheppend. De  ontwerpen voor nieuwe gebouwen werden 
bekeken, maar hun aansluiting op reeds bestaande bebouwing, hun positie in de 
straatwand en het algeheel straatbeeld werd nauwelijks beoordeeld. Er werd gepleit 
voor een stedenbouwkundige in de commissie, die tot dan toe alleen bestond uit 
architecten.

Om de stuurloze situatie van de schoonheidscommissie voor het plan zuid te 
verbeteren, werd er in 1919 bij wijze van experiment een subschoonheidscommissie 
voor de omgeving van het stadion met aan de leiding de architect Jan Gratama. 
Onder zijn leiding moesten architecten met elkaar overleggen om zo rekening te 
kunnen houden met elkaars ontwerpen. Gratama omschreef zijn taak als het bepalen 
van het silhouet van straat- en pleitwanden, de aansluiting van de architectuur 
van verschillende bouwblokken te beheersen, harmonie verkrijgen in straat- en 
pleinaspecten, straatprofielen en beplanting aan te geven, kleur van baksteen en 
schilderwerk te regelen om zo een goed mogelijk geheel te laten ontstaan.

Klaarblijkelijk werd het experiment een succes gevonden, want een jaar later werd een 
vergelijkbaar samenwerkingsverband opgericht met zeventig Amsterdamse bouwers, 
waaronder zeventien architecten, onder leiding van vier architecten, uiteindelijk de 
commissie van vier genoemd, waaronder ook Jan Gratama. Het samenwerkingsverband 
kreeg dan ook een relatief groot bouwveld in erfpacht, dat uitzonderlijk was in 
de tijd. De werkwijze van de commissie was als volgt: het was de commissie die in 
eerste instantie silhouetten van de gevelwanden zou maken, zie afbeelding 54, hierop 
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stonden onder andere de hoogteverschillen en accenten. Met deze silhouetten en het 
plan zuid werd bepaald welke gedeelten van dezelfde architect moest gaan zijn. De 
architect kon vanaf hier aan de slag met een schetsontwerp om zo een ontwerp binnen 
het vastgestelde silhouet te verkrijgen. Werd dat door de commissie goed gekeurd, dan 
kon de tekening verder worden uitgewerkt. Het grootste nadeel was dan ook dat de 
architecten uiteindelijk alleen gevels ontwierpen, achterliggende ruimtes maakten de 
bouwers zelf.

In 1925 kon worden begonnen aan verdere uitbreiding volgens het plan van Berlage, 
waarvoor ook nu een nieuwe schoonheidscommissie aangesteld werd, onder leiding 
van drie architecten, waaronder nu ook weer Jan Gratama. Wegens het bevredigende 
resultaat met de silhouetten werd deze werkwijze doorgezet, de commissie kreeg 
de bijnaam silhouettencommissie. Tot teleurstelling van de schoonheidscommissie 
hielden de architecten de silhouettentekening aan als keurslijf en niet louter als 
richtsnoer.

De overkoepelende Amsterdamse schoonheidscommissie kwam niet veel later weer in 
opspraak wegens het voortrekken van architecten van de Amsterdamse School. Niet 
alleen door hun ontwerpen sneller goed te keuren, ook door het verbieden van het 
gebruik van moderne bouwmaterialen als beton en staal. Er werd gesproken over de 
inburgering van goede burgerlijke bouwkunst, welke gebruik maakt van de materialen 
hout, baksteen en pannen, eenvoudig ingedeelde kozijnen, gescheiden door baksteen 
penanten en borstweringen en voorzien van eenvoudige dakvormen. Beton was alleen 
voor nuttig voor balkons en erkers. Door dergelijke uitspraken kregen omkomende 
architectuurstromingen als de Nieuwe Zakelijkheid simpelweg geen kans.

De Amsterdamse gemeenteraad greep in en richtte voor Amsterdam Zuid een nieuwe 
Commissie Zuid op. Dit keer een rijke verzameling van ambtenaren uit allerhande 
vakgebieden. Ook Berlage werd uitgenodigd zitting te nemen in de commissie, maar 
liet per telegram vanuit Zwitserland weten geen tijd te hebben en bovendien zich 
alleen wil bemoeien met het plan zuid en niet haar invulling.
De Commissie Zuid maakte ook weer gebruik van de silhouettenmethode, maar sprak 
zich, voor het eerst, ook uit over de openbare ruimte. De commissie sprak over de 
plaatsing en vormgeving van schakelkasten, reclamezuilen, bomenrijen, kiosken, 
zitgelegenheden, prullenbakken en wat al niet meer. Sterker nog, zelfs over de locatie 
van de Joodse winkel en visboer werd gediscussieerd. Over letterlijk alles in de 
openbare ruimte werd gesproken, behalve het fietsenrek, die heeft de agenda nooit 
weten te behalen.
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Hoewel Commissie Zuid van over de hele wereld werd bejubeld, in 1931 greep de 
Amsterdamse gemeenteraad weer in en voegde de commissie samen met andere 
Amsterdamse commissie. Dit had voornamelijk te maken met de aanbrekende crisis 
waardoor steeds minder gebouwd werd. Onder de nieuwe commissie en het veranderen 
van de tijd, werd de Nieuwe Zakelijkheid steeds meer toegelaten in het Plan Zuid. Ook 
de Tweede Wereldoorlog zorgde voor stagnering van de bouwvordering. Na de oorlog 
werd voor de gemeente Amsterdam het Algemeen Uitbreidingsplan door Van Eesteren 
opgesteld, waarin het onvoltooide deel van Plan Zuid werd aangepast naar de vorm 
zoals wij hem nu kennen.

Amsterdam - Oostelijk Havengebied - Borneo Sporenburg

Sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw wordt een omvangrijk woongebied gerealiseerd 
op het grondgebied van de voormalige oostelijke havens van Amsterdam. Als sinds de 
Tweede Wereldoorlog raakte het havengebied steeds meer buiten gebruik en daardoor 
in verval. Als in 1979 het KSNM als laatste het gebied verlaat, wordt het langzaam 
overgenomen door stadsnomaden, kunstenaars en krakers. Door het discutabele 
imago van het stuk stad en de mogelijkheden besluiten de Amsterdamse gemeente en 
de rijksoverheid middels een convenant dat er in 1996 tot 6000 woningen gerealiseerd 
moeten zijn.

Eerste plannen

Onder leiding van en team van vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke 
diensten, genaamd projectgroep Oostelijk havengebied, werd al snel de ontwikkeling 
van Java- en KNSM-eiland in gang gezet. Voor Borneo en Sporenburg stellen zij vast dat 
er ongeveer 2150 woningen moeten komen. Dit moet door middel van een welbekende 
methode: het opsplitsen van het terrein en laten ontwikkelingen door verschillende 
corporaties. Woningcorporatie de Doelen is een van de uitgenodigde corporaties 
en heeft in eerste instantie interesse in de plannen, maar kan zich niet vinden in de 
opsplitsingen. Samen met enkele andere woningcorporaties en bouwbedrijven richtten 
zij ontwikkelingsmaatschappij New Deal op, om collectief de wijk te ontwikkelen, 
bouwen en beheren om zodoende de kwaliteit van het geheel te bewerkstelligen.

Om het exclusieve recht op de bouw van de woningen te verkrijgen moest New Deal de 
toenmalige wethouder zien te overtuigen door binnen enkele maanden doelstellingen 
duidelijk te krijgen. Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening werd als eerste bepaald 
dat Borneo en Sporenburg als een plangebied te ontwikkelen. Om onderscheid te 
maken met de andere eilanden werd gedacht aan relatief lagere bebouwing met 
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straten, zodat de scheiding tussen openbaar en privé, anders gezegd tussen woning 
en straat, sterker zou worden. Daarbij moest wel rekening gehouden met een hoge 
bebouwingsdichtheid van 100 woningen per hectare. 

Daarvoor werd teruggegrepen op een studie van Rudy Uytenhaak, die uitging van 
gestapelde woningen met ieder een voordeur aan de straat en een eigen buitenruimte. 
Uytenhaak toonde simpelweg aan dat door een compact stelsel van kavels en smalle 
straatjes, er prima een hoge bebouwingsdichtheid behaald kon worden, zonder 
gebruik te hoeven maken van hoogbouw.

Adriaan Geuze - West 8

Er werden zes architectenbureau’s uitgenodigd om het resultaat van Uytenhaak 
verder te onderzoeken, waarvan alleen Adriaan Geuze van West 8 zich baseerde op 
geformuleerde doelstellingen. Geïnspireerd door oude dorpjes aan de Zuiderzee, waar 
kleine huisjes botste met het water, kwam Geuze met een masterplan, zie ook afbeelding 
55. In het masterplan is laagbouw streng geordend in strokenverkaveling, welke nog 
het meest lijken op lamellen. De lamellen worden op enkele plaatsen onderbroken 
door grootschalige bebouwing om een verbinding te leggen met andere delen van het 
havengebied. Deze grote structuren dragen niet alleen bij aan het behalen van de hoge 
bebouwingsdichtheid, maar markeren ook herkenningspunten in de wijk, zoals kerken 
dat doen in dorpen.

Hoewel New Deal niet meteen overtuigd was door de plannen van Geuze, zagen zij 
wel de potentie, hij had zich immers als enige wel aan de doelstellingen gehouden. Er 
werd besloten af te wijken van de lamellenstructuur, om zo meer woningen te kunnen 
realiseren. Door de aanpassing zou ook meer variatie mogelijk zijn. De gemeente 
besloot dat de begane grond etages 3,5 hoog moesten worden, om zo naast meer 
woongenot te verkrijgen, ook meer lichtinval in de woning te krijgen. Daarnaast zou het 
de stedelijke allure van wijk ten goede komen en was het mogelijk om de functie van de 
begane grond in de toekomst te wijzigen.

Zee van huizen

Het radicale verkavelingsmodel van Geuze gaat uit van een herhaling van blokjes 
laagbouwwoningen, waardoor er een zee van huizen ontstaat. Ten opzichte van 
traditionele laagbouwwijken moesten hiervoor wel aanpassingen voor worden 
gedaan. Er is weinig groene openbare ruimte, maar men zag graag het water wel als 
een onderdeel van de gehele openbare ruimte. De straten zijn slechts geworden tot een 
verkeersstructuur, waarbij soms niet eens parkeergelegenheid nodig is: de auto moest 
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Afb. 55: Het masterplan voor 
Borneo-Sporenburg van West 8.
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in de woning geparkeerd worden. Door het wegvallen van de voor- en achtertuinen, 
bleven er rug-aan-rug woningen over.

Om de gewenste zee van huizen een onderlinge uniformiteit mee te geven, stelde 
Geuze architectonische uitgangspunten op. Iedere woning had een voordeur aan de 
straat, dezelfde goothoogte, een plat dak en bestond uit drie bouwlagen, waarvan de 
onderste dus 3,5 meter hoog. Vanwege het ontbreken van tuinen, moesten de woningen 
beschikken over geïntegreerde buitenruimte als patio’s, loggia’s of dakterrasen. 
Tenslotte moesten de architecten rekening houden met privacy in de woning, zodat 
introverte woningen zouden ontstaan.

Door het inperken van de toegestane materialen werd de uniformiteit van de wijk 
verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het niet omslaat in saaiheid, zouden zoveel mogelijk 
architecten worden uitgenodigd om een ontwerp bij te dragen. Door verschillende 
workshops met zowel jonge als gevestigde architecten, kwam men tot standaardtypen 
en wetmatigheden, waarvan vooral de patiowoning het meest bruikbaar bleek. Ook 
de te gebruiken materialen werden vastgesteld: gemêleerde donkerrode bakstenen, 
Oregon Pinewood, Western Red Cedar, staal en schaarhekken. Men kan hierin zware 
materialen herkennen dat doet denken aan de oude havenarchitectuur.

Niet van een leien dakje

Door het doen van vele studies en onderhandelingen werd het in 1995 duidelijk 
dat de vooraf gestelde termijn overschreden zou worden. Daarnaast rezen ook de 
kosten de pan uit, onder andere doordat de vastgestelde traveemaat weinig werd 
aangehouden en doordat de gemeente de wens had om het midden Sporenburg met 
anderhalve meter op te hogen en om zowel Sporenburg als Borneo aan te sluiten op 
stadsverwarming.

De nieuw aangestelde directeur van New Deal, Auke Mulder, concludeerde snel dat 
het project ten onderging aan zijn eigen complexiteit en kwaliteit. Om de kosten te 
drukken zette Mulder de traveemaat voor sommige woningen op 4,2 meter, zodat er 
meer woningen gebouwd konden gaan worden en werd de patiowoning als basistype 
neergezet. Ook werd het aantal architecten ingeperkt. Geuze vestigde daarbij extra 
aandacht voor de schijnbare tegenstelling tussen de privacy van de woningen en de 
transparantie van het ontwerp. Om de gewenste variatie te behalen werd ingestemd 
met een eventuele vierde bouwlaag.
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Afb. 56: Verdeling van de 
architecten in het masterplan 
van West 8.
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Om te beproeven of de plannen voor Borneo Sporenburg daadwerkelijk succesvol 
zouden zijn, werd een de kop van Sporenburg bebouwd met 260 proefwoningen, welke 
een afspiegeling moesten zijn voor alle toekomstige woningen. Zo kon de kwaliteit van 
de wijk, ervaringen tijdens de bouwfase en de reactie van de markt bekeken worden. 
Het bleek een succes want al snel werd de aanbod ruimschoots overschreden door 
de vraag. Uiteindelijk werd het merendeel van de woningen van New Deal gebouwd 
op Sporenburg, terwijl Borneo vooral ontwikkeld werd door derden. Daartoe werd 
besloten nadat de gemeente zestig vrije kavels had uitgegeven voor particulieren, 
weliswaar onder strenge stedenbouwkundige en architectonische voorwaarden. 
Omdat de diepte van de lamellen op Borneo dieper is dan op Sporenburg, kon daar 
ook anders georganiseerde woningen worden ontwikkeld.

De openbare ruimte

Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de Amsterdamse gemeente ontwierp de inrichting 
van de openbare ruimte, welke als een gebied gezien werd. Aangezien werd aangesloten 
bij het stedenbouwkundig plan, werd gekozen voor een radicaal doorgevoerd sober 
plan. De stoepen, parkeervakken en wegen zouden worden voorzien van dezelfde 
klinker en gescheiden van elkaar worden door een zestig centimeter brede betonnen 
trottoirband. Het straatmeubilair is gelijk aan de rest van het Oostelijk havengebied. 
Alleen werd verlichting, waar mogelijk, aan spandraden opgehangen, ten einde de 
smalle straten zo leeg mogelijk te houden. Uitgaande van de uniformiteit van de wijk, 
zijn het typen groen beperkt en zijn er slechts twee soorten bomen in de wijk geplant. 
In de smalle straten staan ginkgo’s en iepen in de brede straten en groengebieden.
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Fig. 43: Analyse van de gevel 
van Amerikalei 94.
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Uit het masterplan zullen de twee typen woningen, te weten grondgebonden 
woningen en appartementen, uitgewerkt worden om een indruk te geven over de 
verschijningsvorm van de het bouwblok en het gehele masterplan. Om aan te sluiten 
bij de architectuur uit de direct omgeving van het masterplan, het Zuidkwartier, zal een 
korte analyse gedaan worden naar negentiende-eeuwse woningen en hun opzet, om 
als basis te dienen voor het ontwerp van de woning en appartement.

Gevels

Onderwerp van de eerste gevelanalyse is het burgerhuis aan Amerikalei 94, zie figuur 
43. Het uit 1884 stammende enkelhuis met drie traveeën is in de neoclassicistische stijl 
ontworpen door Theodoor Charlier. Het geheel bestaat uit drie verdiepingen met een 
zadeldak. De gevel is een bepleisterde en geschilderde lijstgevel op een hardstenen 
plint. Bovenaan bevindt zich een houten kroonlijst op klossen. De centrale travee 
wordt benadrukt door twee balkons en een fronton. Deze gevel is opmerkelijk rijk 
aan ornamentiek, zoals de fries met plantenslingers, vaas op de fronton, oren rond de 
vensteropeningen en medaillons in de verdiepte muurvlakken.

Vervolgens is ook de woning aan Amerikalei 69, figuur 44, bekeken. De woning is in 
1892 ontworpen door Joseph Hertogs op het initiatief van Antwerpse aannemer C.J. 
Brusselairs. Het pand, dat genoteerd staat als herenhuis, heeft een brede gevel met vier 
traveeën en drie bouwlagen. De middelste twee traveeën zijn uitgevoerd als risaliet, 
compleet met imitatievoegen, balkon met balusters en twee kleine frontons. De rest 
van de gevel is afgewerkt op een standaardwijze, zoals dat gebruikelijk was voor de 
neoclassicistische gevels van de nieuwe Zuidwijk. De gevel wordt bekroond met een 
klassiek hoofdgestel, heeft aan de basis een hardstenen sokkel met kelderopeningen 
en de gevelopeningen zijn staand rechthoekig en zijn allen voorzien van een kordon. 
Recent is de souterrain verbouwd tot garage, waarbij ook de voordeur aangepast 
moest worden.

Het herenhuis aan de Sint-Thomasstraat 34, subject van de derde gevelanalyse en te 
zien in figuur 45, is ook in 1884 ontworpen door de architecten en broers Léonard en 
Henri Blomme, in opdracht van de weduwe Moerincx. Het gaat hier niet om complete 
nieuwbouw, maar om een zeer grondige verbouwing van een pand uit 1849. De 
oorspronkelijke constructie bestond uit twee bouwlagen, was vier traveeën breed, had 
een tuinpoortje en was opgetrokken in de Louis-Philippestijl. Na de verbouwing in 1884 
is er een extra verdieping aangebracht, is het tuinpoortje vervangen door een risaliet 
met poort en werd de gehele gevel opnieuw opgetrokken in de neoclassicistische stijl. 
Ook de begane grond van bepleisterde en geschilderde lijstgevel is inmiddels verbouwd. 

Exemplarische woningen
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Fig. 44: Analyse van de gevel 
van Amerikalei 69.
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Oorspronkelijk kende het een hardstenen plint en schijnvoegen, om zo met een 
horizontale geleding de nadruk te leggen op het poortrisaliet. Het poortrisaliet wordt 
verticaal benadrukt door een driehoekig fronton en een balkon met forse consoles en 
blauwe hardstenen balustrade. De rest van de gevel bestaat uit staande rechthoekige 
gevelopeningen met houten kozijnen en omlijsting en blinde borstweringen. Het 
hoofdgestel is klassiek opgebouwd met een architraaf, fries en een houten kroonlijst 
op een tandlijst met klossen.

Tenslotte is ook het hoekpand aan de Amerikalei en de Bresstraat bekeken, zie figuur 
46, omdat deze naast een woonfunctie, ook een horecafunctie bevat. Het gebouw 
is van de hand van J. Spoelders en werd in 1881 gebouwd. Het pand, bestaande uit 
drie-en-een-halve bouwlaag en heeft vier traveeën in iedere straat en een hoektravee, 
is een typische uitwerking voor een hoekperceel. De gevel bevat een horizontale 
ritmering door doorlopende onderdorpels, kordons en een houten kroonlijst. De 
vensteropeningen zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting.

Aan alle vier de gevels valt de strenge ritmering van lijnen op. In de verticale verdeling 
valt op dat de buitenste gevelvlakken smaller zijn dan de gevelvlakken tussen de 
gevelopeningen. In het geval van de herenhuizen, welke vier of vijf traveeën breed zijn, 
valt het op dat het brede geveloppervlak wordt opgedeeld door gebruik te maken van 
een risaliet. In de horizontale ritmiek zijn meerdere onderdelen aan te wijzen. Allereerst 
de plint. In het geval van de burgerwoning onderscheidt de gehele begane grond zich 
door de schijnvoegen, maar bevat ook nog een hardstenen basis. Al dan niet met de 
ramen van het soutterain. Overigens worden schijnvoegen vooral ingezet daar waar de 
nadruk moet komen te liggen en dus niet per definitie alleen de dagen grond hoeft te 
zijn, zo bewijzen de andere woningen. De hoekwoning onderscheid zijn horecafunctie 
in de plint door deze een breder verticale ritmiek mee te geven ten opzichte van het 
ritmiek van de verdiepingen. 

Vervolgens bevinden zich in de borstweringen van de verdiepingen een zekere verdeling 
van ornamentiek en balustrade van het balkon. Ook deze worden ingezet op dergelijke 
wijze dat een deel van de gevel benadrukt wordt, in het ene geval de centrale travee, 
in het andere geval de risaliet. Laat het overigens ook opvallen dat de borstwering van 
de eerste verdieping rijker geornamenteerd en gedecoreerd is in vergelijking met de 
verdiepingen daarboven. Vermoedelijk is dit gedaan om de kroonlijsten extra aan te 
zetten. 

Tenslotte vormen de hoge kroonlijsten de apotheose van het gevelbeeld. Vooral de 
kroonlijst burgerwoning is rijkelijk voorzien van ornamenten, daar waar de herenhuizen 
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Fig. 45: Analyse van de gevel 
van Sint-Thomasstraat 34.
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vooral lege gevelvlakken kent en de kroonlijst voorzien is van kleinere lijsten en houten 
klossen. De hoekwoning kent overigens opvallend genoeg op de bovenste verdieping 
en onder de kroonlijst nog relatief kleinere gevelopeningen.

0m 2m 4m 6m

Fig. 46: Analyse van de gevel 
van de hoek Amerikalei met 
Bresstraat.
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Fig. 47: Silhouetten voor diverse 
straten uit het masterplan. 1

2

Smalle woonstraat
Brede woonstraat
Singel
Verlengde Leien
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Vanuit het ontwerp van de diverse straatprofielen zijn in zeker mate de hoogte van 
de bebouwing bepaald, teneinde een prettige ratio tussen vloer en wanden te 
bereiken. Echter worden de bouwblokken door verschillende straten omringd, dus is 
het belangrijk om de daaruit volgende gewenste bouwhoogtes in het oog te blijven 
houden, om zo ook het straatbeeld te kunnen blijven bepalen.

Hiervoor wordt het instrument van Jan Gratama toegepast: de silhouetten voor de 
straten waarmee een kader wordt gevormd waarin de toekomstige bebouwing moet 
gaan passen. Zie ook figuur 47. De begane grond is overal 3,5 meter hoog, van vloer tot 
vloer, zodat niet alleen de commerciële ruimtes een passende hoogte meekrijgen, maar 
ook de in het midden van de woningplattegrond gelegen verblijfsruimtes, voldoende 
daglicht kunnen krijgen. De verdiepingen hierboven zijn allen 3 meter hoog, van vloer 
tot vloer, en worden voorzien van een gevellijst van 1,5 meter hoog, zodat hier al naar 
gelang van de bewoners een dakterras kan worden aangelegd, zonder daar nog andere 
voorzieningen voor te moeten treffen.

Echter vormen de silhouetten voor de straten nog niet voor dé brug tussen het 
stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de verschillende woningen. Hiervoor 
is ook een silhouet voor de individuele gevel nodig, aangezien het plan bestaat uit 
diverse kavelbreedtes en gebouwhoogtes, zijn hiervoor diverse silhouetten voor 
uitgewerkt, zoals te zien is in figuur 48. In de silhouetten van de gevels is zichtbaar in 
het grijs de plaatsing van de gevelopeningen, als ook de geleiding van horizontale en 
verticale lijnen. 

Om de brug te slaan tussen het stedenbouwkundig plan en de architectuur van de 
gevels, zijn, zoals te zien is in figuur 49, de silhouetten van zowel de straten als de 
gevels samengevoegd. Hierdoor is het mogelijk om het bouwblok op schaal van de 
wijk, alswel op schaal van de straat, alswel  op schaal van de gevel onder controle te 
kunnen houden. 

Silhouetten
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Fig. 48: Silhouetten van de 
verschillende gevels.
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Fig. 49: De silhouetten 
van straten en gevels 
gecombineerd.
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Afb 57: Materialisering van de 
gevels.
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Om naast de regie op de het ontwerp van de bouwblokken als geheel, ook te regie op 
het ontwerp van de toekomstige gevels in handen te blijven houden, zal het aantal 
materialen voor de materialisatie van de gevels ingeperkt worden. Voor de gekozen 
materialen is gedacht aan de historisch erfgoed van de locatie: de oude sporen. 
Vandaar dat gekozen is voor harde, stenige materialen.

In afbeelding 57, zijn bakstenen in diverse kleuren te zien. Hoewel hun kleur afwijkend 
is, is zowel hun metselverband als hun formaat hetzelfde, namelijk kruisverband 
in bundesdünnformaat. Het genoemde formaat is relatief modulair waardoor 
gemakkelijker verschillende gevelontwerpen toch uitgevoerd kunnen worden. 
Vervolgens is er beton zichtbaar, welke in de gevels terug zal komen als element, 
om zo als geheel van gevelelementen een lijnenspel aan te gaan. Daarnaast is er 
stuc werk aangeduid in de afbeelding, om zo ook de juist de afwezigheid van lijnen 
een mogelijkheid te kunnen laten zijn en daarmee de gevelopeningen een meer 
prominentere rol te geven. Ten slotte ziet men gefrijnd natuursteen te zien in de eerder 
genoemde afbeelding. Deze dient op ieder gevelontwerp te worden toegepast als plint, 
om zo het gehele bouwblok eenzelfde basis mee te geven.

Nu het beeld van zowel de bouwblokken, straten en gevels als de mogelijke 
materialisering daarvan in kaart gebracht is, is mogelijk een beeld te scheppen van de 
diverse straten rondom de bouwblokken, zoals te zien is in afbeelding 58 tot en met 62.

Materialen
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Afb. 58: Impressie van de 
bebouwing aan de verlenging 
van de Leien.
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Afb. 59: Impressie van de smalle 
woonstraat gezien vanaf de 
verlengde Leien.
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Afb. 60: Impressie van zowel de 
smalle als de brede woonstraat.
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Afb. 61: Impressies van de 
bebouwing langs de brede 
woonstraat.
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Afb. 62: Impressie van de 
bebouwing langs de singel.
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Fig. 50: Plattegronden van 
de begane grond en de 
eerste verdieping van  de 
burgerwoning aan de 
Appelstraat.

Afb. 63: Aanzicht van een deel 
van de gevels aan de smalle 
woonstraat.
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Waar bij de start van het masterplan en de tussenschaal nog enige kennis nodig was 
om aan te sluiten bij de huidige stad, was dat aan het begin van de gebouwontwerpen 
niet anders. Wat resteert zijn de ontwerpen ven de gebouwen, of liever gezegd, van de 
plattegronden. Om aan te sluiten bij de op negentiende eeuwse gerefereerde gevels, 
zijn de plattegronden van een exemplarische negentiende eeuwse burgerwoning 
geanalyseerd. Het resultaat geldt als onderlegger voor de nieuwe plattegronden.

Plattegronden

Hoewel er in het Zuidkwartier vele burgerwoningen zijn gebouwd, is het lastig om in 
archief volledige, dat wil zeggen met plattegronden, bouwaanvraagdossiers terug te 
vinden. Gezien de gelijkwaardige verkavelingsstructuur en desondanks het verschil 
in locatie en tijdsperiode, kunnen de plattegronden van Appelstraat 91 in Borgerhout 
toch als voorbeeld van de periode dienen. Zie ook figuren 50 en 51.

Wat gelijk opvalt aan de plattegronden is de tekening van de plafonds, met lijsten 
en rosaces, van de representatieve ruimtes van de woning. Door de ornamentiek is 
de hiërarchie van de plattegronden af te lezen: vooraan de meest gedecoreerde 
salon, vervolgens de eetkamer en ten slotte de veranda. Op de etages zijn de voorste 
slaapkamers nog wel voorzien van enige plafondornamentiek, de achterste niet meer. 

Waar een typische burgerwoning dubbele deuren heeft tussen de salon en eetkamer, 
om zo naar gelang de ruimtes samen te voegen of te scheiden, kent deze plattegrond 
een vaste opening. Waardoor beide ruimtes altijd aan elkaar verbonden zijn. 

De plattegrond kan, zoals te zien is in het schema van figuur 52, zowel in de breedte als 
diepte verdeeld worden. In een uit drie traveeën brede woning dient een travee voor 
de ontsluiting van de woning, de kamers op de begane grond danwel de verdiepingen, 
met een trap. Daarnaast kan deze travee van voor tot achter aan de woning doorlopen 
worden. De twee traveeën naast de ontsluitingstravee bevatten de kamers. Deze kamers 
verdelen de plattegrond in drie delen, afhankelijk van de functie van de ruimtes.

Exemplarische woning
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Fig. 51: Plattegrond van 
de tweede verdieping van  
de burgerwoning aan de 
Appelstraat.
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Fig. 52: Schema voor 
de plattegronden van 
n e g e n t i e n d e - e e u w s e 
burgerwoningen.
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Fig. 53: Situatie van de 
grondgebonden in het 
masterplan.
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De eerste woningvariant geldt als basis voor de hierna volgende woningvarianten. 
Gebaseerd op het plattegrond schema van de exemplarische negentiende-eeuwse 
burgerwoning, geldt dat iedere plattegrond uit de verschillende woningen met 
elkaar uitwisselbaar kunnen zijn. Met name is dat van toepassing voor de eerste twee 
woningvarianten.

De eerste variant is een eengezins grondgebonden woning en is daarom gesitueerd 
aan de brede woonstraat, zie figuur 53, waar meer buitenruimte is voor activiteiten. 
De begane grond, figuur 54, is in feite in drieën opgedeeld, met de eetkamer aan de 
straatzijde, gevolgd door de keuken en de woonkamer aan de tuinzijde. Waar op 
de verdieping, figuren 55 en 56,  weliswaar de plattegrond op vergelijkbare wijze is 
ingedeeld, is de werking hier wel anders, men komt namelijk centraal aan op deze 
verdieping en vertrekt vanaf daar naar de diverse vertrekken. Aan beide gevels zijn 
de slaapkamers gesitueerd, waarbij een slaapkamer is voorzien van een afgesloten 
ruimte, bijvoorbeeld een kast, terwijl de ander is voorzien van een open, verhoogde 
ruimte voor bijvoorbeeld een bureau.

In de gevel zijn, zie ook afbeelding 64, zo het eerder opgestelde gevelsilhouet voorstelt, 
de horizontale lijnen belangrijker dan de verticale lijnen. Dit wordt benadrukt door 
het metselwerk 90 graden te draaien. Vervolgens zijn de vlakken met gevelopeningen 
teruggelegd om de verticalen letterlijk overschaduwd te laten worden door de 
horizontale gevelelementen. Zoals een negentiende-eeuwse burgerwoning betaamd 
wordt ook deze woning beëindigd met een hoge, zo men zou kunnen noemen, lijst.

De grondgebonden woning
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Fig. 54: Plattegrond van 
de begane grond van de 
grondgebonden woning.
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Fig. 55: Plattegrond van de 
eerste verdieping van de 
grondgebonden woning.
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Fig. 56: Plattegrond van de 
tweede verdieping van de 
grondgebonden woning.
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Afb. 64: Gevelbeeld van de 
grondgebonden woning.
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Fig. 57: Dwarsdoorsnede van de 
grondgebonden woning. 
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Fig. 58: Langsdoorsnede van de 
grondgebonden woning. 
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Fig. 59: Isometrische weergave 
van de grondgebonden woning.
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Fig. 60: Isometrische weergave 
van de grondgebonden woning.
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Fig. 61: Situatie van de woning 
met kantoor in het masterplan.
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Zoals eerder aangeduid, is deze woning een variant op de grondgebonden woning, 
waaraan een kantoorruimte op de begane grond toegevoegd is. Door zijn commerciële 
functie in de plint is deze woningvariant meer geschikt voor de smalle woonstraten, 
zoals te zien in figuur 61.

De toevoeging van het kantoor bracht een aantal uitdagingen met zich mee, ten eerste 
de intensiteit van het kantoor, is het slechts kantoor voor het bedrijfje van de man of 
vrouw des huizes, of werkt er personeel van buitenaf? Komt er veel bezoek of juist 
nooit iemand? Daarnaast de relatie tussen de woning en de kantoorruimte en dan 
met name hoe komt men vanuit de woning in de tuin en vice versa. Daarnaast is een 
buitenruimte voor het kantoor in zekere mate ook wenselijk.

De woning en het kantoor kennen ieder hun eigen entree, zie figuur 62, waarbij de 
woning vrijwel direct ontsloten wordt via een trap. Het kantoor kent twee werkruimtes 
met daartussen een keuken. De ruimtes zijn van elkaar af te sluiten, waardoor deze 
zowel gezamenlijk als privé te gebruiken zijn. De plattegrond verraadt dat het gevestigde 
bedrijf niet van grote omvang kan zijn, hierbij valt te denken aan een klein architecten- of 
advocatenbureau. Het kantoor kent een kleine, met hagen afgeschermde buitenruimte, 
zodat simpelweg niet direct in de tuin van de woning gekeken kan worden.

De plattegronden van de woning, zie figuren 63, 64 en 65, zijn analoog aan die van de 
eerste variant, maar door het verplaatsen van de trap iets veranderd. Zo is de eetkamer 
groter geworden. Ook ziet men op de eerste verdieping een buitentrap naar de 
achtertuin, zodat niet door het kantoor gegaan hoeft te worden. De tweede verdieping 
kent naast een grote slaapkamer, nog twee kleine slaapkamers. Tenslotte is er op de 
derde verdieping een dakterras toegevoegd aan de achterzijde van de woning, zodat 
de vooraf bepaalde hoogte van de gevel wel bereikt kan worden.

In het gevelbeeld, afbeelding 65, valt op de begane grond op dat de ramen hier 
doorlopen tot op trottoir niveau, in vergelijking met de woning, waarbij de ramen 
eindigen op de natuurstenen plint. Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen 
private en meer publieke ruimtes op de begane grond. Deze gevel is uitgevoerd in 
betonelementen, welke, om met name de massaliteit van de horizontale elementen 
te doen afnemen, net zoals de gevelopening, een verdiept in het gevelvlak liggen. Dit 
zonder afbreuk te doen aan de hiërarchie tussen horizontaal en verticaal.

De woning met kantoor
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Fig. 62: Plattegrond van de 
begane grond van de woning 
met kantoor.
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Fig. 63: Plattegrond van de 
eerste verdieping van de 
woning met kantoor.
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Fig. 64: Plattegrond van de 
tweede verdieping van de 
woning met kantoor.
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Fig. 65: Plattegrond van de 
derde verdieping van de 
woning met kantoor.
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Fig. 66: Dwarsdoorsnede van de 
woning met kantoor.
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Fig. 67: Langsdoorsnede van de 
woning met kantoor.
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Fig. 68: Isometrische weergave 
van de woning met kantoor.
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Fig. 69: Isometrische weergave 
van de woning met kantoor.
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Afb. 65: Gevelbeeld van de 
woning met kantoor.
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Fig. 70: Situatie van de 
duplexwoning in het 
masterplan.
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De variatie in de woning ten opzichte van de eerste woningvariant, is te vinden in het 
feit dat in hier twee woningen zijn ondergebracht, als zogenaamde duplexwoning. De 
uitdaging die dit met zich meebracht was niet alleen de relatief kleinere woonoppervlak, 
maar ook de ontsluiting van de bovenste woning en de ontsluiting van de verdieping 
van de onderste woning. 

Uiteraard kennen beide woningen ieder een eigen ontsluiting, zie figuur 71, waarbij de 
bovenste woning direct een trap kent, die twee verdiepingen moet overbruggen om bij 
de woning te geraken. In de woning op de begane grond wordt de verdieping ontsloten 
door een trap aangrenzend aan het keukenvertrek, welke op zijn beurt geflankeerd 
wordt door de eet- en woonkamer. Ook de plattegrond van eerste verdieping, figuur 72, 
wordt gedomineerd door trappen. Hierdoor is de badkamer bijvoorbeeld aan de gevel 
gekomen. De verdieping kent een grote slaapkamer, maar is evengoed op te delen in 
twee kleinere slaapkamers.

Door het woonprogramma van de bovenwoning om te draaien, zie figuren 73 en 74, 
dat wil zeggen, de woon- en eetkamer boven en de slaap- en badkamer onder, kon er 
een buitenruimte ontstaan middels een dakterras, zodat dit niet hoeft plaats te vinden 
middels een balkon of loggia. 

De gevel van deze duplexwoning is voorzien van stuc werk, waardoor de horizontale 
lijnen slechts zijn terug te vinden in de betonnen dorpels van de ramen, welke nu 
meer fungeren als ornament. Door de gevel op dergelijke wijze uit te voeren, vallen de 
gevelopeningen meer op, wat benadrukt wordt door ze verder in het geveloppervlak 
te plaatsen. 

De duplexwoning
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Fig. 71: Plattegrond van 
de begane grond van de 
duplexwoning.
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Fig. 72: Plattegrond van de 
eerste verdieping van de 
duplexwoning.
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Fig. 73: Plattegrond van de 
tweede verdieping van de 
duplexwoning.
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Fig. 74: Plattegrond van de 
derde verdieping van de 
woning met kantoor.
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Fig. 75: Dwarsdoorsnede van de 
duplexwoning.
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Fig. 76: Langsdoorsnede van de 
duplexwoning.
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Fig. 77: Isometrische weergave 
van de duplexwoning.
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Fig. 78: Isometrische weergave 
van de duplexwoning.
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Afb. 66: Gevelbeeld van de 
woning met kantoor.
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Fig. 79: Situatie van het 
appartementencomplex in het 
masterplan.
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Om een volledig beeld te krijgen van de voltooiing van een bouwblok, behoeft ook 
een appartementencomplex uitwerking te krijgen. Alle appartementsgebouwen, zo 
ook deze, zoals te zien is in figuur 79. De begane grond, figuur 80, kent overwegend 
commercieel ruimtegebruik, met name aan de verlengde Leien, betekend dit een 
variëteit aan mogelijke ondernemingen. Net zoals de woning met kantoor, kennen de 
commerciële ruimtes een eigen buitenruimte en zijn de tuinen van appartementen op 
de eerste verdieping ontsloten via een buitentrap.

De verdiepingen kennen drie typen appartementen, afhankelijk van hun locatie 
en ontsluiting. Het eerste type appartement, zie figuur 84, wordt ontsloten middels 
een portiek. Bij binnenkomst komt men in een hal, vanwaar alle vertrekken bereikt 
kunnen worden. Aan de straatzijde bevindt zich de woon- en eetkamer, terwijl aan 
de tuinzijde de slaapkamers en balkon gesitueerd zijn. Het tweede type, zie figuur 85, 
wordt ontsloten via een portiek, waaraan ook het derde type gesitueerd is. Het verschil 
met het eerste type is het middenstuk van de woning. Hierin is de ruimte ingevuld met 
de badkamer en toilet, met daaromheen de gang, in plaats van een hal met daaraan 
de ruimtes. Ten slotte de derde variant, zie figuur 86, welke op het eerste oog sterk 
verschilt, zeker vanwege zijn vorm. Het is onontkenbaar een hoekoplossing van het 
appartementencomplex, maar kent eenzelfde opzet als het eerste type, namelijk de 
centrale hal waaruit vandaan alle andere vertrekken te bereiken zijn.

De gevel kent naast een hiërarchie in horizontale en verticale elementen, een 
onderscheid tussen de verdiepingen. De gehele gevels zijn te zien in afbeeldingen 67 
en 68, details van het repeterend element van beide gevels zijn te zien in afbeeldingen 
69 en 70. Dit bleek uit de analyse van een negentiende-eeuwse hoekpand met 
commerciële functie in de plint. Hierdoor zijn de gevelopeningen op de begane grond 
het grootst en op de vierde verdieping het kleinst. Om de grootsheid van de begane 
grond aan te zetten, zijn de kolommen hier extra groot en verjongen al naargelang de 
gevel hoger komt. Om de massiviteit te doen afnemen zijn op de kolommen de breedte 
van de kolommen daarboven opgelegd.

De appartementen
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Fig. 80: Plattegrond van 
de begane grond van het 
appartementcomplex.
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Fig. 81: Plattegrond van de 
eerste verdieping van het 
appartementencomplex.
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Fig. 82: Plattegrond van de 
tweede en derde verdieping van 
het appartementencomplex.
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Fig. 83: Plattegrond van de 
vierde verdieping van het 
appartementencomplex.
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Fig. 84: Plattegrond van 
appartement type 1.
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Fig. 85: Plattegrond van 
appartement type 2.
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Fig. 86: Plattegrond van 
appartement type 3.
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Fig. 78: Isometrische 
weergave van het 
appartementencomplex.



260

Fig. 87: Dwarsdoorsnede door 
de appartementen van het 
appartementcomplex.
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Fig. 88: Dwarsdoorsnede door 
de ontsluitingskern van het 
appartementcomplex.
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Fig. 89: Isometrische 
weergave van het 
appartementencomplex.
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Fig. 90: Isometrische 
weergave van het 
appartementencomplex.



264

Afb. 67: Gevelbeeld van het 
appartementencomplex aan 
de Leien.
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Afb. 68: Gevelbeeld van het 
appartementencomplex aan de 
zijstraat.
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Afb. 69: Repeterend segment 
uit het gevelbeeld van het 
appartementencomplex aan 
de Leien.
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Afb. 70: Repeterend segment 
uit het gevelbeeld van het 
appartementencomplex aan de 
zijstraat.
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Afb. 71: Maquette van een deel 
van een bouwblok, met daarin 
de verschillende woningen en 
straten.

Maquette
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Afb. 72: Detail van de maquette: 
de brede woonstraat met 
daaraan de grondgebonden 
woningen.
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Afb. 73: Detail van de maquette: 
de smalle woonstraat met 
daaraan de grondgebonden 
woning met kantoor en de 
duplexwoning.
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Afb. 74: Detail van de maquette: 
het appartementencomplex 
aan de verlengde Leien.
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Het doel van dit onderzoek was het afmaken van de historische stadsrand van het 
Zuidkwartier en de historische stedelijke structuur van de Leien, door een nieuwe 
invulling te geven aan de leegstaande en versnipperde spoorterreinen. 

Om dit doel te behalen werd allereerst onderzocht hoe de inspiratiebron van Theodoor 
van Bever, stedenbouwkundige van het Zuidkwartier, namelijk de werken van 
Haussmann in Parijs, zich weergaven in de plannen. Het bleek dat ook Haussmann niet 
ongegrond te werk ging, maar zich baseerde op de theorieën van de Grand Manner en 
barokke stedenbouw, waarvan enkele elementen zijn terug te vinden in het Antwerps 
stedelijk weefsel. Typerend Haussmann zijn de extreme doorbraken, waarvan in het 
Zuidkwartier vrijwel geen spraken is.

Vervolgens werden de plannen en visies van de gemeente bekeken, om zo hun 
standpunt over de leegstaande spoorterreinen te leren kennen. In de verschillende 
plannen en visies blijkt de versnippering doorgezet te worden, enerzijds moet er een 
stedelijk gebied ontstaan en anderzijds meer groen. Toch ziet ook de gemeente in dat 
het spaghettiknooppunt compacter moet kunnen worden opgelost.

Daarna werden ook de historische en toekomstige ontwikkelingen van het Zuidkwartier 
onderzocht, om zo het plangebied nader te leren kennen. Het Zuidkwartier en 
de voormalige Brialmontomwalling kent een roerige geschiedenis, van opkomst, 
verloedering en wederopkomst. In het geval van het Zuidkwartier betekent dat de 
herontdekking van de wijk, voor de Brialmontomwalling betekende het afbraak en 
aanleg van de Antwerpse ring. Jammergenoeg werd het treinstation van het Zuid in de 
jaren 60 afgebroken en bleef desondanks vele plannen leegstaand terrein. Uit de vele 
plannen bleek de behoefte aan de verbinding met de Schelde, welke op vele manieren 
kon worden bereikt.

Tenslotte zijn drie Europese steden met vergelijkbare ringstraatstructuur ter referentie 
genomen. Het is op zijn minst verrassend te noemen in hoeverre de loop der tijd 
gelijk aan elkaar kan zijn. Waar Antwerpen en de andere Europese steden met elkaar 
verschillen, is dat Antwerpen zich voornamelijk aan een kant van de rivier heeft 
ontwikkeld, terwijl andere Europese steden dat aan beide kanten deden. Daar waar 
de ringweg de rivier bereikte, ontstond een brug, wat heden te dage betekend dat de 
aansluiting van de ringweg en de rivier niet meer is dan een verkeersstructuur.

Om een passend antwoord te kunnen geven bleek een drieledig plan nodig. Ten eerste 
is er het masterplan, dat is ontstaan na kortstondig extra onderzoek naar typische 
Antwerpse bouwblokken en straten. Het plan bevat een verlenging van onder andere 

Conclusie
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de Leien, naar een bijpassend eindmarkering, zoals de barokke stedenbouw dat 
betaamde. Vervolgens is er de verbinding met de Schelde gelegd met dwarse gelegde 
straten. Vervolgens is zijn er de gewenste groenstructuren op diverse schaalniveau’s 
toegevoegd, alsook de benodigde hoogtes van de bebouwing.

Daarnaast is er een ontwerp voor enkele woningen uit de bouwblokken van het 
masterplan. Om tot een goed ontwerp te komen is ook hier extra kortstondig onderzoek 
naar exemplarische negentiende-eeuwse en bovendien een Antwerpse burgerwoning. 
Hieruit volgde drie woningvarianten en drie types appartementen.

Uiteindelijk bleek een extra tussenstap nodig, om naast het vastgelegde masterplan 
en de ontworpen woning, een beeld te creëren voor het gehele masterplan, om zo 
de beeldregie in handen te kunnen houden. Amsterdam gaf hiervoor twee passende 
oplossingen. Niet alleen het vastleggen van de te gebruiken materialisering bleek 
nuttig, maar ook het opstellen van silhouetten, welke de raamwerk van het beeld 
weergeven. Door niet alleen de silhouetten van straten te tekenen, maar ook voor 
gevels en bovendien deze samen te voegen, bleek het mogelijk een brug te slaan 
tussen stedenbouw en architectuur.

Het bleek bijzonder complex om een passend antwoord te vinden, maar door een 
antwoord te geven dat meerledig is, bleek het toch te kunnen en zodoende een plan te 
formuleren dat aansluit bij de stad Antwerpen.





VERANTWOORDING
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• Fig. 47-49: Eigen productie. 
• Afb. 57-62: Eigen productie. 

De Gebouwontwerpen
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