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|SAMENVATTING|
Monumenten worden als belangrijke elementen in de stad 
gezien. Ze geven de stad identiteit en structuur. Maar het komt 
regelmatig voor dat een monument zijn functie verliest door-
dat de behoeften van mensen veranderen in de loop van de 
tijd. Om de monumenten toch te kunnen behouden in de stad 
worden ze daarom herbestemd. Hoe een architect omgaat met 
een herbestemming van een monument hangt af van welke 
strategie de architect handhaaft. Maar belangrijk is dat de archi-
tect respect heeft voor het monument. Hierin zijn de elementen 
waaraan het gebouw zijn identiteit ontleent belangrijk. Een 
voorafgaande analyse naar het monument en zijn context is dan 
ook noodzakelijk. 

In dit afstudeerproject heb ik het monumentale postkantoor, de 
Alte Sihlpost, aan de Kasernenstrasse in Zürich geanalyseerd en 
herbestemd tot een cultuurcentrum in combinatie met wonin-
gen. De Sihlpost staat naast het centraalstation van Zürich, 
aan de rivier de Sihl, vlakbij het historische centrum. De directe 
omgeving van het monument gaat in de komende jaren sterk 
veranderen door het masterplan van het Nederlandse archi-
tectenbureau KCAP. En ook de post verlaat het gebouw. Deze 
recente ontwikkelingen zijn voor mij een aanleiding geweest om 
voor dit gebouw te kiezen als herbestemmingobject. De keuze 
voor de nieuwe functies komt vooral voort uit de locatie van de 
Sihlpost.

Uit de analyse naar de Sihlpost komt naar voren dat het ge-
bouw een aantal karakteristieke elementen heeft die behouden 
moeten worden in een nieuw ontwerp. De belangrijkste elemen-

ten zijn: de paddenstoelconstructie van Robert Maillart, het 
torentje en de gevels. 

Voor het nieuwe ontwerp voor de Sihlpost is er gekozen voor 
een strategie waarbij het karakter van het monument behouden 
blijft voor de buitenwereld. Daarnaast moeten oud en nieuw 
gaan samenwerken zodat het nieuwe niet zonder het oude kan 
en dat tegelijkertijd het nieuwe ook iets te betekenen heeft voor 
het oude. Door deze strategie vindt het nieuwe ontwerp vooral 
plaats achter de schermen van het gebouw, de gevels. Alleen 
één element is van buiten duidelijk zichtbaar, het theater. Dit 
uitstekende deel is het visitekaartje voor het cultuurcentrum 
en het geeft de Sihlpost een nieuw gezicht. Tegelijkertijd is een 
deel van de originele gevel het decor geworden voor het nieuwe 
theater. Hier zien we dus een samenwerking tussen het oude en 
het nieuwe. Verder bevinden zich de grote ontwerpbeslissingen 
binnen het gebouw, zo wordt er een grote vide gerealiseerd die 
de bijzondere constructie blootlegt zodat deze meer zichtbaar 
wordt en zijn er woningen ontworpen die de bewoners een 
grote vrijheid geeft qua indeling van hun appartement.
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|INLEIDING|
Elk jaar komen er gebouwen bij op de monumentenlijsten over 
de hele wereld. Gebouwen die op een of andere manier de titel 
‘monument’ hebben verdient. Maar wat gaan we allemaal doen 
met deze gebouwen? Allemaal slopen is geen optie, ze allemaal 
in originele staat houden is ook lastig, want op een gegeven 
moment voldoet het gebouw niet meer naar de tegenwoordige 
wensen en ruimte is schaars in een stad. Sommige monumen-
ten zijn zo speciaal dat ze wel moeten blijven zoals ze zijn, 
deze monumenten zijn een museumstuk op zich. Maar er is 
ook een grote groep monumenten die wel de monumententitel 
verdienen, omdat ze belangrijk zijn voor de stad waar ze staan, 
maar die niet zo speciaal zijn dat ze als museumstuk behandeld 
moeten worden. Maar hoe moeten we dan met deze monumen-
ten in de stad omgaan? Deze vraag ga ik in dit afstudeerverslag 
beantwoorden door te kijken naar wat een monument voor de 

stad betekent en door te kijken naar hoe je een monument zou 
kunnen herbestemmen.

In de mooie stad Zurich staan veel monumentale panden, een 
van deze panden is het statige postkantoor aan de rivier de 
Sihl. Dit gebouw draagt de naam Alte Sihlpost, of kortweg Sihl-
post. Dit monument werd gebruikt door de Zwitserse post en 
als kantoorruimte voor het station, maar door de huidige ont-
wikkelingen verlaat de Zwitserse post het gebouw. De huidige 
ontwikkelingen, die later in dit verslag beschreven worden, zijn 
voor mij een aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden die 
dit monumentale gebouw biedt. 





|HERBESTEMMEN VAN 

MONUMENTEN|
Herbestemmen is niet alleen een fenomeen van deze tijd, maar 
wordt al eeuwen lang gedaan. Een mooi voorbeeld is het Teatro 
di Marcello in Rome. In de 16e eeuw heeft hier namelijk de 
familie Servelli een woonverdieping op het theater uit de klas-
sieke oudheid laten bouwen door architect Peruzzi. Hierbij werd 
een theater dus herbestemd tot een woning. Tijdens de tijd van 
het Nieuwe bouwen/de Nieuwe Zakelijkheid werd er nauwe-
lijks herbestemd, in die tijd werd het als ideaal gezien om alles 
nieuw te bouwen. Tot in de jaren ’70 werd herbestemming als 
ondergeschikte architectonische opgave gezien.

De afgelopen decennia worden gebouwen echter weer steeds 
vaker herbestemd. Er komen namelijk elk jaar meer monumen-

ten en vaak hebben die hun originele functie verloren. Om deze 
monumenten toch te kunnen behouden krijgen ze vaak een 
andere functie. Maar wat is een monument, wat voor invloed 
heeft een monument op de samenleving en hoe ga je met een 
monument om als je deze wilt herbestemmen?

Monument en stad/samenleving
Volgens de van Dale is een monument een groot gedenkteken 
of een beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere 
cultuur, nijverheid of wetenschap. De te beschermen monumen-
ten zijn over het algemeen bouwwerken die voldoen aan een 
aantal criteria waardoor ze van algemeen belang en onvervang-
baar zijn. Maar waarom zijn sommige gebouwen of bouwwer-
ken van algemeen belang?

Een stad verkrijgt zijn identiteit doordat de geschiedenis er zijn 
sporen heeft nagelaten. Als mensen een stad bezoeken zijn 
ze vooral onder de indruk van de zichtbare geschiedenis. De 
steden met grote en indrukwekkende historische centra worden 

Afbeelding 1: Teatro di Marcello in Rome [1]



tegenwoordig dan ook meer gewaardeerd dan steden met een 
moderne binnenstad, omdat er meer te zien en te beleven is. 
Een historische stad is namelijk rijker aan informatie en geeft de 
indruk dat hij leeft. Terwijl de moderne stad meer een kunstma-
tig aangelegde indruk maakt door de efficiënte inrichting. Hoe 
er omgegaan wordt met een historische binnenstad en zijn mo-
numentale bouwwerken is onderhevig aan cultuur en tijd. Soms 
wordt een binnenstad met zijn monumenten bevroren en wordt 
er star mee omgegaan zodat er geen veranderingen mogelijk 
zijn. Een ander uiterste is de visie dat alle ‘oude rommel’ wordt 
opgeruimd om zo plaats te maken voor een nieuwe, moderne 
en gezonde stad. Tussen deze twee uitersten zijn er verschil-
lende ideeën over het belang van het culturele erfgoed en hoe 
men ermee om dient te gaan. 

Zo was de Franse architect Viollet-le-Duc (1814-1879) een 
van de vroegste restaurateurs, hij was de eerste die theorieën 
opstelde voor het herbestemmen van klassieke gebouwen. De 
belangrijkste theorie van Viollet-le-Duc is dat je de bouwstijl 
moet respecteren om zijn historische integriteit. Zijn theorieën 
over herbestemming, waar veel architecten later inspiratie uit 
hebben gehaald, komen voort uit zijn studie naar de gebouwen 
uit de klassieke oudheid (Grieks en Romeins) en uit de mid-
deleeuwen (Gotiek). In het kort moet je volgens Viollet-le-Duc 
vooral goed leren kijken, want kijken is weten. En wanneer je 
weet kun je het best een oordeel scheppen. Het ging Viollet-le-
Duc er niet om een object precies te restaureren naar wat het 
ooit was, voor hem was het belangrijk om een object aan te 
passen naar zijn ideeën over de specifieke stijl. Een monument 
moest volgens hem voldoen aan de kenmerken die volgens hem 
belangrijk waren voor de bouwstijl. Zo kon er volgens Viollet-le-
Duc gestreefd worden naar een perfecte eenheid van stijl. En 

deze eenheid geeft orde aan een stad en samenleving. 

De stad wordt door Aldo Rossi (1931-1997) gezien als een 
schepping van de mens. De stad die bestaat uit een verzame-
ling van architectonische objecten die ervoor zorgen dat de 
leefomstandigheden van de samenleving wordt verbeterd. Het 
overgrote deel van de stad betstaat uit woongebieden, dit zijn 
gebieden die continu veranderen door veranderende woon-
wensen. Dit zijn de dynamische delen van de stad aldus Rossi. 
Naast de dynamische delen van de stad onderscheidt Rossi 
ook primaire elementen in de stad. Primaire elementen zijn 
tijdloos en bieden houvast in de dynamische samenleving. De 
verhouding tussen de dynamische delen en primaire elementen 
bepalen de uiteindelijke vorm van de stad. Een primair element 
in de stad kan bijvoorbeeld, een deel van, een stratenpatroon 
zijn. Zo ontwikkelen steden zich vaak langs assen die al jaren 
geleden door de aanwezige, natuurlijke condities zijn bepaald. 
Een ander voorbeeld van een primair element zijn de monu-
menten in de stad, de zichtbare tekens van het verleden. Monu-
menten staan namelijk al voor een lange tijd op een vast punt 
en herinneren ons door hun verschijning aan een gezamenlijke 
geschiedenis. Volgens Rossi ondersteunen monumenten het 
collectief geheugen en hebben ze een belangrijke betekenis 
voor het karakter van de stad. De betekenis van monumenten, 
en andere primaire elementen, voor de stad wordt zichtbaar als 
je een stadsplattegrond bestudeert. Kijkend naar een stadsplat-
tegrond springen de primaire elementen gelijk in het oog door 
hun vorm, omvang en ook door hun plaatsing in het stedelijke 
weefsel. De betekenis van een monument in de stad kan dus 
volgens Rossi los worden gezien van zijn functie. Als een monu-
ment namelijk zijn oorspronkelijke functie verliest, of vaker van 
functie is veranderd, dan verliest het niet zijn ruimtelijke invloed 



als object in de stad. Het monument zal ondanks de nieuwe 
functie nog steeds duidelijk zichtbaar zijn op de stadsplatte-
grond. Een monument kan dus worden herbestemd zonder zijn 
betekenis voor de stad te verliezen, het kan zelfs een voort-
stuwende werking hebben op verdere ontwikkelingen in een 
gebied.      

In het boek ‘De moderne historische stad’ beschrijft Paul Meurs 
dat oude binnensteden een historische gelaagdheid hebben. 
Een gelaagdheid die sporen laat zien van een lange geschie-
denis. Deze gelaagdheid zorgt voor een grote ruimtelijke 
verscheidenheid en vermenging van sferen in de binnenstad. 
Samen met het schilderachtige beeld staat deze garant voor 
een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. De uitbreidingswij-
ken missen vaak de historische gelaagdheid die volgens Meurs 
zo belangrijk is voor de waardering van de omgeving. Om de 
historische gelaagdheid in steden te behouden gaat het volgens 
Meurs noch om behoud van alle bestaande objecten noch om 
een complete vernieuwing. Volgens hem gaat het om een cre-
atieve omgang met het bestaande, gekeken naar toekomstige 
ontwikkelingen op ruimtelijk en maatschappelijk niveau. Hij 
vindt dat er eerst onderzocht moet worden of bestaande delen 
van de stad gerecycled kunnen worden in plaats van dat men 
bij voorbaat al besluit dat een object moet worden vervangen of 
als museumstuk behandeld dient te worden. In zijn boek noemt 
hij een aantal argumenten die pleiten voor een genuanceerde 
omgang met het bestaande. Zo is het functionele argument 
dat het herbestemmen van bestaande objecten een besparing 
van grondstoffen, energie en geld oplevert. Het conceptuele 
argument dat hij geeft is dat er een wens bestaat om de steden 
diversiteit en een eigen karakter te geven. Niet alleen in de 
binnensteden, maar juist ook in de uitbreidingswijken. Door het 

zoeken naar nieuwe oplossingen binnen een bestaande context 
kunnen er vondsten worden gedaan die een wijk gelaagdheid 
en daarmee meer kleur en afwisseling geven. En ook vanuit 
historisch oogpunt kan het van belang zijn dat objecten of 
stadsdelen blijven bestaan. Een op conservering gericht behoud 
van monumenten schiet tegenwoordig te kort, aangezien de 
monumentenlijsten steeds langer worden en het geld niet blijft 
stromen. Meurs vindt dat het behoud van monumenten een 
creatieve opdracht is om mét het verleden te kunnen ontwerpen 
en om oud en nieuw op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt de 
historische dimensie van de moderne stad en de moderne di-
mensie van de historische stad versterkt wat voor de gewenste 
gelaagdheid in de stad zorgt. 

Al met al wordt een monument gezien als een belangrijk object 
in de stad. Een object die identiteit en structuur geeft aan de 
stad en samenleving. Ik denk dat monumenten objecten of 
gebouwen zijn die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
beleving en begrip van een stad. Beleving in de zin van dat 
monumenten de zichtbare geschiedenis in de stad zijn, een 
geschiedenis die voor elke stad uniek is. Monumenten vertellen 
de geschiedenis van de stad en geven de stad zo zijn identi-
teit. Monumenten zijn belangrijk voor het begrip, omdat het 
belangrijke herkenningspunten in de stad zijn. Men verbindt 
namelijk plekken in de stad aan de aanwezige objecten. De 
objecten worden gebruikt om een bepaalde plek in de stad te 
beschrijven. Monumenten zijn objecten die al voor lange tijd in 
de stad staan en die zich geheel hebben verbonden met de plek 
waar ze staan. Als men het monument in de stad ziet staan dan 
weet men waar ze zich in de stad bevinden. Zo kan men zich 
bijvoorbeeld oriënteren in de stad via een kerktoren die op vele 
plekken in de stad zichtbaar is. Ik sluit me dus grotendeels aan 



bij de hiervoor beschreven theorieën. Ik ben het alleen niet mee 
eens met het idee van Viollet-le-Duc dat monumenten geres-
taureerd moeten worden naar de kenmerken die zogenaamd 
bij een bouwstijl horen. Ik denk namelijk dat elk gebouw, ook 
al behoord deze tot een bepaalde stijl, uniek is mede door zijn 
context. Gebouwen restaureren naar bepaalde stijlkenmerken 
doet het karakter van een specifiek monument met zijn context 
geen eer aan. 

Herbestemmen van een monument
Zoals al gezegd moet je volgens Viollet-le-duc goed kijken en 
kijken wil zeggen analyseren. Door het analyseren van het 
gebouw, de geschiedenis en de context verrijk je je kennis over 
het gebouw. En die kennis versterkt het respect voor het mo-
nument. Het maakt een monument niet mooier, maar de kennis 
geeft het gebouw meer betekenis. Bij het analyseren moet de 
architect vooral letten op de architectonische kwaliteiten van 
zowel het exterieur als het interieur. De typerende kenmerken 
van de bouwstijl en de elementen die het karakter van het 
gebouw bepalen zijn belangrijke delen om mee te nemen naar 
de ontwerpfase van de nieuwe functie voor het monument. 
Naast het fysieke gebouw moet ook de ligging in de analyse 
meegenomen worden, want de omgeving oefent een invloed uit 
op het monument en het monument oefent op zijn beurt weer 
invloed uit op de omgeving.

Na de analysefase gaat men over op het vormen van een be-
paalde strategie. Er zijn verschillende strategieën over hoe men 
met een monument omgaat. De één wil behoedzaam met het 
monument omgaan. Terwijl de ander er niet voor terug deinst 
om het gebouw een nieuw karakter te geven dat meer bij de 
huidige tijdsgeest past. Beide benaderingen zijn naar mijn me-

ning noch goed, noch fout. Elk gebouw vraagt namelijk om een 
eigen specifieke aanpak. Maar zelf denk ik dat als een gebouw 
een monumentale waarde heeft, en dus een belangrijk object is 
in zijn omgeving, dat je er met respect mee om dient te gaan. 
Dit betekend dat het gebouw zijn uitstraling naar de buitenwe-
reld dient te behouden. Oftewel dat de gevel en/of andere ken-
merken die karakteristiek zijn voor het gebouw bewaart moeten 
blijven. Het behouden van de specifieke uitstraling is belangrijk 
om zo de vaste herkenningspunten te behouden die de stad 
haar identiteit geeft. Dit wil niet zeggen dat een monument 
naar mijn mening helemaal niet mag veranderen. Een monu-
ment moet naar de moderne tijdsgeest kunnen veranderen, 
maar het oorspronkelijke gebouw moet nog wel herkenbaar blij-
ven. Het krijgen van een nieuwe functie is zelfs belangrijk voor 
het voortbestaan van een monument die zijn oorspronkelijke 
functie heeft verloren. Met herbestemming blijft de geschiede-
nis zichtbaar in de stad, maar wordt de geschiedenis ook bij het 
‘nu’ betrokken. Het monument krijgt dan een nieuwe plek in de 
stad die continu veranderd.

Volgens de Spaanse architectuurhistoricus I. de Solà Morales 
verschuift de strategie die ontwerpers gebruiken voor herbe-
stemming van monumenten van contrast naar analogie. Onder 
contrast verstaat hij een houding waarbij de nadruk ligt op de 
eigenheid en eigentijdsheid van het ontwerp. Door de eigen 
identiteit van het nieuwe ontwerp wordt er een verschil tussen 
oud en nieuw gerealiseerd. Onder analogie verstaat hij een 
houding waarbij het nieuwe verbonden wordt met het oude in 
plaats van dat het ermee in confrontatie gaat. Hierdoor ontstaat 
er tussen beide iets nieuws. De Solà Morales: “analoge architec-
tuur is als een ‘nieuwe sensibiliteit’ die getuigt van een com-
plexe opvatting van de relatie tussen oud en nieuwbouw”. 

Bron [4], pag. 11



Algemeen gezien zijn er acht strategieën, ook wel retorische fi-
guren genoemd, te onderscheiden die gebruikt worden voor het 
herbestemmen van monumenten en niet-monumenten. Deze 
worden nu kort toegelicht.
- Ondergronds: bij deze strategie stelt de architect zich on-
derdanig op tegenover het bestaande. Het nieuwe ontwerp is 
immers van buitenaf niet te zien. Ook geeft deze strategie als 
voordeel dat de architect meer vrijheden creëert voor zijn eigen 
ontwerp, aangezien deze een geheel eigen binnenwereld kan 
zijn zonder het beeld of karakter van het bestaande gebouw te 
verstoren.
- 1+1=2: dit is een strategie die gebaseerd is op het principe 
van contrast. Oud en nieuw staan naast elkaar waarbij het 
nieuwe een contrasterende vormgeving heeft ten opzichte van 
het bestaande. Bij deze strategie is het bestaande gebouw 
meestal een monument.
- 1+1=1: Dit is eigenlijk de meest voorkomende houding. Bij 
deze strategie worden het oude en het nieuwe samen één.
- Continuïteit: Aanhangers van deze strategie vinden dat 
de theorieën van de architectuur niet tijdgebonden zijn. Deze 
strategie is dan ook niet gebaseerd op verschil, maar nou juist 
op gelijkenis met het bestaande,
- Palimpsest: Deze strategie verwijst naar het idee dat steden 
laag na laag groeien via een onvoorspelbare weg. Wanneer 
het formele of conceptuele verschil tussen oud en nieuw wordt 
benadrukt wordt deze strategie het best zichtbaar.
- Heremietkreeft: de strategie wordt vaak toegepast bij bij-
zondere gebouwen. Het doel is om het beeld, het karakter, van 
het gebouw te behouden. Hierdoor wordt het gebouw uitgehold 
om zo ruimte te krijgen voor de nieuwe functie. Dit heeft wel 
tot oorzaak dat vorm en interieur niet meer met elkaar corres-
ponderen. Dit kan als bezwaarlijk worden ervaren, maar het kan 

nu juist ook gelaagdheid aan het gebouw geven.
- Recapitulatie: Hierbij wordt gebruik gemaakt van imita-
tie, het lijken op het oude. Ook kan er sprake zijn van dat de 
architect alleen de ontwerpmentaliteit van de oorspronkelijke 
ontwerper overneemt.
- Face-lift: Deze strategie wordt vaak toegepast bij gebouwen 
die nog niet de monumentenstatus hebben verkregen. Vaak 
wordt alleen de constructie van het oorspronkelijke gebouw 
hergebruikt. Na de herbestemming herinnert zich verder niets 
anders aan het oude gebouw.  

Welke strategie er ook wordt gevolgd voor het nieuwe ontwerp 
van het monument. De architect mag nooit de karakteristieke 
eigenschappen van het monument uit het oog verliezen. Het 
nieuwe ontwerp mag een eigentijds karakter hebben, maar 
het moet naar mijn mening het oude gebouw respecteren. Een 
samenwerking van het oude en het nieuwe is wenselijk om zo 
een verrijking voor beide kanten te bereiken. 

Bronnen: [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[11]-[13]





|ANALYSE LOCATIE|
De stad Zürich
Zürich is de hoofdstad van het Kanton Zürich en is in 2007 uit-
geroepen tot de meest leefbare stad van de wereld. Het inwo-
neraantal van de stad bedraagt rond de 380.000 inwoners. Op 
internationaal niveau speelt de stad Zurich een belangrijke rol 
op economisch gebied door de aanwezigheid van grote banken 
en verzekeraars. Daarnaast is Zurich een belangrijke universi-
teitsstad voor Zwitserland en een belangrijk internationaal ver-
keersknooppunt door zijn grote treinstation en vliegveld. Zürich 
is een echte wereldstad.

Het Zürich van nu wordt begrensd door de Zürichsee in het zui-
den, de Uetliberg in het oosten en de Zürichberg in het westen. 
Als het weer helder is kan men vanaf de Zürichsee de Alpen 
zien. De Zürichsee loopt uit in de Limat. Rond deze rivier, in het 
Limatdal, is de oude stad van Zürich in de 13e eeuw ontstaan. 

De Limat vormt dan ook tot op heden een belangrijk structure-
rend element in de stad en ook de rivier de Sihl, die uitkomt in 
de Limat, draagt zijn steentje daaraan bij.

Voor de tweede helft van de 18e eeuw werd Zürich altijd als 
een kleine stad gezien, maar in de tweede helft van deze 
eeuw groeide Zürich uit tot een grote stad. Dit kwam door de 
opkomst van de textielindustrie. Door deze industrie konden 
banken en verzekeraars zich uitbreiden wat goed was voor de 
economie van de stad. Tot 1893 besloeg de stad alleen maar 
het gebied wat we nu kennen als de Altstadt of als Kreis 1. 
In 1893 kwam er een grote uitbreiding van de stad en ook in 
1934 vond er een grote uitbreiding plaats. De uitbreidingen 
bestonden voornamelijk uit dorpen die al bijna tegen de stad 
aan waren gegroeid en daarom bij de stad getrokken werden. 
Tegenwoordig bestaat de stad uit 12 stadsdelen die allemaal 
genummerd zijn als Kreis 1, Kreis 2, Kreis 3 enzovoorts.

Afbeelding 2: Grossmünster Zürich
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Als we Zürich als toerist bezoeken dan zien we vanaf de 
Lindenhof, een verhoogd punt aan de westzijde van de Limat, 
een stad die al eeuwen lang onveranderd lijkt te zijn. De 
straatbeelden in het centrum (Kreis 1 of Altstadt) zijn nog 
zoals een paar honderd jaar geleden, en er wordt streng op 
toegezien dat deze straatbeelden niet veranderen. De stad is 
als het ware een bevroren stad. Maar schijn bedriegt, want 
achter de historische gevels zijn de monumentale panden 
vaak gemoderniseerd en aangepast naar de wensen van deze 
tijd. Ook is het opvallend dat in Zürich moderne uitbreidingen 
van monumentale panden, maar ook van niet-monumen-
tale gebouwen, vaak ondergronds worden gerealiseerd. Dit 
komt mede door het strenge beleid aangaande de monu-
mentenzorg, maar ook doordat er in de stad een maximale 
bouwhoogte geldt. Twee voorbeelden van ondergrondse 
uitbreidingen zijn het grote winkelcentrum onder het cen-
traal station en de uitbreiding van het Rietberg museum. Een 
ondergrondse uitbreiding van een monumentaal pand heeft 
als voordeel dat er meer ruimte komt zonder dat het karakter 
van het oude gebouw en het straatbeeld verandert. Hierdoor 
krijgt de architect vanzelf veel vrijheden voor het ontwerp 
voor het interieur.

Afbeelding 3: Stedebouwkundige maquette van Zürich in 1850, staat in stadsarchief Zürich

Afbeelding 4: Luchtfoto Zürich met stadsdelen [2]-[3]



Aussersihl
Het stadsdeel waarin de Sihlpost gelegen is bestrijkt het ge-
bied ten zuiden van de spoorlijnen tussen het centraal station 
van Zürich en het station Hardbrücke. Dit stadsdeel heet Kreis 
4, maar staat ook wel onder de oude naam Aussersihl bekend.

De geschiedenis van dit gebied gaat terug tot in de 3e/4e 
eeuw na Christus. In dit gebied zijn namelijk ooit resten van 
een Romeinse villa en sporen van een Romeinse weg gevon-
den. Vanaf 27 maart 1787 was Aussersihl een eigen gemeen-
te. De gemeente Aussersihl richtte al snel een eigen school 
op. In 1846, een jaar na de tweejarige hongersnood, werd de 
Spanisch-Brötlibahn, de eerste Zwitserse spoorbaan, geopend. 
Deze spoorbaan liep dwars door Aussersihl en hierdoor werd 
Aussersihl opgedeeld in de twee gebieden die we nu kennen 
als Kreis 4 en Kreis 5. Ondanks dat de gemeente veel tegen-
slagen kende, zoals oorlog, hongersnood en een cholera-
epidemie, was de stad in 1882 toch uitgegroeid tot een stad 
met ongeveer 30.000 inwoners. Aussersihl telde in die tijd 
ongeveer 2000 inwoners meer dan Zürich en was in die tijd de 
grootste stad van Zwitserland. De sterke groei van inwoners 
had de gemeente echter wel in financiële problemen gebracht. 
Deze problemen dwongen de gemeente om zich samen te 
voegen met de gemeente Zurich. Op 1 januari 1893 werd 
deze samenvoeging een feit. In datzelfde jaar voegden zich 
nog tien andere zelfstandige gemeenten bij de stad Zurich. 
Zurich en de 11 gemeenten werden opgedeeld in 5 stadsde-
len, hierbij werd Aussihl met het bijbehorende industrieterrein 
Stadskreis III. Een aantal jaren later, in 1913, werden de vijf 
stadsdelen heringericht. Zo werd Stadskreis III opgedeeld 
in drieën en Stadskreis V in tweeën. Zurich bestond na deze 
herindeling dus uit acht stadsdelen waarbij het voormalige

Afbeelding 5: Zicht over de Limat op oude centrum Zürich

Afbeelding 6: Spoorlijnen Zürich 



Aussersihl Kreis 4 werd en het daarbij behorende industriege-
bied Kreis 5. De stadsuitbreiding van 1934 heeft verder geen 
invloed meer gehad op Kreis 4 of Kreis 5.

Kreis 4 heeft een slechte naam in de stad, omdat het een plaats 
is waar prostitutie en drugshandel veel voorkomt. Deze prak-
tijken hebben zich voornamelijk geconcentreerd op het deel 
van de Langstrasse tussen de Hohlstrasse en de grens met 
Kreis 5. Via de Militärstrasse wordt de drugs naar het gebied 
gebracht. Dit gebeurt vaak via de tram/buslijn 131 die daarom 
ook de naam ‘Sugarexpress’ heeft gekregen. Ook kwamen er in 
de tweede helft van de vorige eeuw voornamelijk buitenlandse 
arbeiders, die vooral afkomstig waren uit Italië en Spanje, in 
Kreis 4 te wonen. Het heeft lange tijd geduurd voordat deze 
buitenlandse arbeiders door de mensen werden geaccepteerd in 
hun stad. 

In de jaren ’90 van afgelopen eeuw kwamen er veel nieuwe 
kantoren in Zurich-west. Veel jonge academici gingen daar 
werken. Door de gunstige woonkosten wilden deze mensen 
best in Kreis 4 en Kreis 5, die tot dan toe ook een slechte 
naam had, komen wonen. Naast deze jonge academici hadden 
studenten en kunstenaars Kreis 4 en 5 inmiddels ook ontdekt 
als goede woonomgeving. Door deze nieuwe doelgroepen in de 

stadsdelen ontstonden er, vooral in Kreis 5, nieuwe café’s, bars, 
restaurants en clubs die helemaal niets te maken hadden met 
het drugsmilieu of de prostitutie. Deze ontwikkelingen werkten 
zeer positief op beide stadsdelen. Kreis 5 is compleet veranderd 
van een arme arbeiderswijk naar een van de hipste plaatsen 
van Zürich. Kreis 4 blijft nog wat achter in ontwikkeling op Kreis 
5 mede door de nog steeds actieve drugshandel en prostitutie, 
maar ook hier zijn de posititeve ontwikkelingen al te zien.

Om de positieve ontwikkelingen van Kreis 4 te stimuleren heeft 
de gemeenteraad op 14 maart 2001 het project ‘Langstrasse 
PLUS’ geopend. Met dit project wordt Kreis 4 stap voor stap 
op maatschappelijk en stedebouwkundig gebied onder handen 
genomen.

Afbeelding 7: Panorama Altstadt Zürich vanaf Lindenhof



Stadtraum HB
Een van de ontwikkelingen die in Kreis 4 aan de gang zijn is het 
grootschalige project Stadtraum HB. Dit project wordt gerea-
liseerd in het gebied dat begrensd wordt door de sporen, de 
Kasernenstrasse, Lagerstrasse en de Langstrasse. Nu wordt dit 
gebied vooral gekenmerkt door de Alte en de Neu Sihlpost en 
door het rangeerterrein van het station. Het heeft niet echt het 
karakter van een visitekaartje voor de stad terwijl dit de plek 
is waar veel reizigers de stad binnenkomen en verlaten met de 
trein. De treinen rijden altijd langzaam langs dit gebied aan-
gezien de treinen moeten stoppen voor het station of nog op 
snelheid moeten komen. Dus zou het gebied een belangrijke 
rol moeten spelen als herkenningspunt voor de reizigers dat ze 
bijna hun bestemming hebben bereikt. Er zijn al vaker plannen 
geweest om dit gebied aan te pakken, maar door tegenstand 
van de bewoners of door andere tegenslagen gingen deze plan-
nen nooit door. 

Om dit gebied meer allure te geven voor de stad is er nu weer 
een masterplan gemaakt. Hierbij gaat het gehele gebied op 
de schop. Alleen de Alte Sihlpost blijft gespaard, omdat deze 
monumentaal (en daardoor dus beschermd) is. Het masterplan 
is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau KCAP 
van Kees Christiaanse. Ondanks de protesten van omwonenden 
lijkt het plan uitgevoerd te worden, aangezien er nu al gesloopt 
wordt en de eerste ontwerpen al op tafel liggen. Het basisidee 
van het masterplan was niet om een geheel sluitend stede-
bouwkundig ontwerp te maken, maar meer om een stedebouw-
kundige strategie te ontwikkelen. Het eerste wat opvalt aan het 
masterplan is de grote diagonaal die van het station naar de 
Lagerstrasse loopt. De uiteinden van deze diagonaal lopen wijd 
uit zodat er op die plekken openbare verblijfsruimten ontstaan. 

Deze plekken krijgen het karakter van een plein en dat is bijzon-
der voor Zürich, want plekken in de vorm van een plein komen 
bijna niet voor in de stad. De pleinen aan de uiteinden van de 
diagonaal krijgen de namen ‘Neuer Bahnhofplatz’ en ‘Zentrums-
platz’. Verder is de diagonaal bedoeld voor langzaam verkeer, 
oftewel voetgangers. Loodrecht op de diagonaal worden wegen 
aangelegd die voor verdere verbindingen met de stad zorgen. 
Tussen deze wegen en de diagonaal bevinden zich de bouwvel-
den waarop gebouwd gaat worden.  

 

Afbeelding 8: Masterplan KCAP 



KCAP heeft voor de verschillende bouwvelden aan de diago-
naal spelregels opgesteld, waar de ontwerpen aan moeten 
voldoen. Zo is de maximale bouwhoogte 25 meter met op 
enkele plaatsen in het gebied een uitzondering waarbij de 
maximale bouwhoogte 40 meter bedraagt. Door de spelregels 
ontstaan er enveloppen waarbinnen een gebouw ontworpen 
kan worden. Deze enveloppen moesten er voor zorgen dat 
er veel diversiteit in het gebied zou komen, maar men was 
bang dat de enveloppen helemaal volgebouwd zouden gaan 
worden daarom moest KCAP meer en strengere regels voor 
de bouwvelden worden opstellen. 
In één of meerdere bouwvelden mag een totale oppervlak 
van 20.000 m² ingevuld worden met openbare functies, zoals 
culturele en horeca faciliteiten. Er wordt verwacht dat door 
deze faciliteiten de levendigheid in het gebied, vooral in de 
avonduren het beste wordt ervarend, aangezien er dan veel 
voetverkeer over de diagonaal zou gaan lopen. 

Afbeelding 9 en 10: Foto’s maquette ontwerp Max Dudler, maquette staat in Zürich



Ontwerp van Max Dudler 
Het eerste ontwerp wat gerealiseerd gaat worden in de Neue 
Innenstadt, zoals Stadtraum HB ook wel genoemd wordt, is 
het ontwerp van het architectenbureau van Max Dudler. Zijn 
ontwerp wordt gerealiseerd op bouwveld a, dat is direct achter 
de Alte Sihlpost gelegen. In zijn ontwerp komt op de gehele 
begane grond een overdekt winkelcentrum die aansluiting zoekt 
met de Alte Sihlpost. Daarboven wordt een verhoogd plein ge-
realiseerd waar de pedagogische hogeschool en kantoorruimten 
ontsloten worden.

Max Dudler heeft met dit gebouw geprobeerd om een aan-
sluiting te maken met de context. Volgens hem gaat het in dit 
gebied namelijk niet om individuele bouwwerken, maar om een 
samenhang tussen de gebouwen. En die samenhang tussen de 
gebouwen wordt volgens hem gerealiseerd als de bouwwerken 

allemaal een sculpturaal uiterlijk krijgen. Verder vindt hij dat 
de Neue Innenstadt zich ook kenmerkt door de horizontale 
geleding van de openbare ruimten. Vandaar dat er ook in zijn 
ontwerp een verhoogd openbaar plein aanwezig is en ook een 
verhoogde patio in het middelste, vierkante blok.

Al met al wordt het gebouw van Max Dudler een ontzettend 
groot bouwwerk die naar mijn mening wel veel aansluiting 
zoekt naar het nog te bouwen en te ontwerpen deel van het 
gebied. Maar daar tegenover staat dat het ontwerp te weinig 
rekening houdt met de naastgelegen, al bestaande Sihlpost. 
In zijn ontwerp is er dan wel een suggestie gedaan voor een 
verbinding met de Sihlpost, maar de plek van die verbinding 
lijkt meer vanuit zijn eigen ontwerp beredeneerd te zijn dan dat 
er goed gekeken is naar het monument.

Bronnen: [12]-[19]-[20]-[21]

Afbeelding 11: Doorsnede ontwerp Max Dudler en Alte Sihlpost [4]





|ANALYSE SIHLPOST|
Voordat de Post werd ondergebracht in de Alte Sihlpost aan de 
Kasernestrasse in Zürich heeft de Post een hele ontwikkeling 
doorgemaakt. Door het beschrijven van de geschiedenis van de 
Zürichse Post, het gebouw en de context van de Sihlpost wordt 
duidelijk hoe modern en bijzonder dit gebouw eigenlijk was en 
nog steeds is voor de stad.

 De Sihlpost: De geschiedenis
De wieg van de Zürichse post staat op de Münstergasse 23, dit 
was een woonhuis van de Koopman Hess die er regelmatig koe-
riersdiensten deed onder de goedkeuring van de overheid. Na 
de 30-jarige oorlog was de omvang van het postverkeer sterk 
toegenomen. Hierdoor hadden in 1660 een aantal Zürichse 
zakenmensen een samenwerkingsverband gesloten om zo de 
gang van zaken rondom de Post te kunnen verbeteren. In de 
18e eeuw was het postnet sterk uitgebreid en ontstond er on-

der andere een postwagenverbinding tussen Zürich en Bern.

In de eerste helft van de 19e eeuw wordt er een verdrag opge-
steld tussen de overheid en de kaufmannschaft. In dit verdrag 
stond vastgelegd dat het gebouw waarin de Post gevestigd was 
in eigendom van de staat is en dat het kaufmannschaft ver-
plicht was om een aantal bouwprojecten te ondernemen die ter 
verbetering van de Post leiden. Door het toenemende netwerk 
werd het pand op de Münstergasse uiteindelijk te klein. De 
Post moest dus verhuizen en wel naar de nieuwe Poststrasse. 
Destijds was deze straat de breedste en mooiste straat van 
Zürich dus door het plaatsen van een imposant gebouw op die 
plek versterkte het zelfbewustzijn van de staat. Op 31 oktober 
1838 werd het nieuwe postgebouw met pomp geopend. Men 
was zeer trots op dit grootschalige nieuwe postgebouw, maar 
ondanks dat het zeer imposant en representatief was, was er 
geen ruimte voor een hal met loketten waar men de brieven af 
kon geven. In plaats hiervan moest men de brieven door een 

Afbeelding 12: Alte Sihlpost



venster aan iemand afgeven. Dit venster bevond zich op een 
van de terrassen aan de straatzijde, maar als het weer niet 
mee zat kon het er erg koud worden. Daarom plaatste men 
vier brievenbussen in de stad die vier keer per dag geleegd 
werden. Brieven werden toen overigens ongefrankeerd ver-
zonden, dit was uit beleefdheid, want als je de brief fran-
keerde veronderstelde je dat de ontvanger de verzendkosten 
niet kon betalen.

De opkomst van het stoomschip en het spoor veroorzaakten 
grote veranderingen binnen de postbedrijven. Door de grote 
veranderingen en financiële twisten kwam de Zürichse post 
in 1872 plotseling sterk onder druk te staan, want het Kanton 
wilde dat het bedrijf voor januari 1874 verhuisd, omdat ze 
rendabelere plannen met het gebouw aan de Poststrasse 
hadden.
Toen bestond het plan al om het nieuwe postgebouw naast 
het station te plaatsen, maar dit plan werd niet in daad omge-
zet. Het nieuwe postgebouw kwam op de Bahnhofstrasse bij 
de Paradeplatz.

In december 1873 wordt het gebouw aan de Bahnhof-
strasse in gebruik genomen. En op het eerste gezicht leek 
dit gebouw, met zijn representatieve gevel in de stijl van het 
Neo-renaissancisme, een zeer geschikt gebouw. Er was zelfs 
voor het eerst een ruimte voor loketten waar men hun post 
kon afgeven. Maar al snel bleek dat er toch dingen mis wa-
ren, want niet alleen was het gebouw veel te klein voor een 
van de grootste postbedrijven van Zwitserland, ook was het 
veel te donker om in te werken zodat de lampen de hele dag 
moesten branden en bovendien waren er te weinig mogelijk-
heden om te ventileren.

Afbeelding 13: Postkantoor aan Münstergasse  [5]

Afbeelding 14: Postkantoor aan Bahnhofstrasse [5]



Vanaf 1885 werd er dus weer besloten om te verhuizen en 
ook ditmaal kwam het idee naar boven om het postbedrijf 
naast het station te plaatsen. Er vonden onderhandelingen 
plaats om het gebied ten oosten van de Bahnhofplatze, maar 
de onderhanddelingen leidden tot niets. Dus toen ontstond 
het plan om het gebouw op de Bahnhofstrasse uit te breiden, 
maar de gemeente hield dit tegen en stelde een bouwplaats 
in het nieuwe stadskwartier voor. Hier ging de bond mee ak-
koord en schreef een ontwerpwedstrijd uit die moest leiden 
naar een bruikbaar ontwerp. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door Johan Emil Schid-Kerez (1843-1915). In 1894 wordt er 
dan uiteindelijk met de bouw begonnen en in april 1898 werd 
de Fraumünsterpost in gebruik genomen. 

De Fraumünsterpost was het eerste postgebouw die de bond 
zelf heeft laten bouwen. Dit geld niet alleen voor Zürich, maar 
voor heel Zwitserland, want hiervoor waren de postgebouwen 
altijd in het bezit van het Kanton en moesten de bonden huur 
betalen.
De Fraumünsterpost was een rijk gedecoreerd gebouw van 
zowel buiten als binnen. In de architectuur waren symbolie-
ken verwerkt die de functie van het Zwitserse postwezen ver-
beeldden. De ontvangsthal was vooral rijk gedecoreerd in Ita-
liaans Renaissance stijl. Maar naast dat er veel aandacht was 
voor het uiterlijk was er vooral ook veel aandacht voor het 
functionele gebruik dat voor een postgebouw noodzakelijk is. 
Zo moest er ook rekening gehouden worden met de nieuwe 
technieken van die tijd. Voorbeelden van die technieken zijn  
het eerste openbare telefoonnet en elektrische belichting. 

Ondanks dat de Fraumünster speciaal voor de Post ontworpen 
en ontwikkeld was, was het gebouw in 1907 toch weer te 

Afbeelding 15: Postkantoor Fraumünster  [5]

Afbeelding 16: Postkantoor aan Kasernenstrasse, Sihlpost  [5]



klein geworden. 5 jaar daarna wordt dan toch eindelijk het 
eerste project voor een gebouw die direct in verbinding staat 
met het station uitgewerkt. Na lange onderhandelingen werd 
de plek links van de Sihl op de hoek van de Lagerstrasse en 
Kasernestrasse aangewezen tot de locatie voor het nieuwe 
postgebouw. Het gebouw zou 3 lagen hoog worden met een 
oppervlakte van ongeveer 3000m2. De bouw van het nieuwe 
postgebouw loopt eerst vertraging op doordat door de Eerste 
Wereldoorlog het project wordt geblokkeerd. Eind 1916 wordt 
het werk echter weer opgenomen. Het koste de post nog even 
geduld, maar in 1923 kwam het dan eindelijk dichterbij. De 
Zürichse architecten de Gebroeders Bräm werden gevraagd om 
een ontwerp te maken. In 1924 worden de onderhandelingen 
met de gemeente weer opgepakt en in 1925 geeft de gemeente 
groenlicht voor de nieuwe Sihlpost. Uiteindelijk zou het nog 
wel zes jaar duren voordat de Sihlpost in gebruik kan worden 
genomen. Maar men was eindelijk na heel wat moeilijkheden 
op een punt aanbeland waar men echt kon gaan beginnen met 
plannen. Men begon dus gelijk dat jaar met ideeën maken voor 
de inrichting van de nieuwe Sihlpost. Door nieuwe technieken 
moesten er studies gedaan worden voor de inrichting van het 
bedrijf. In oktober 1927 werden de plannen voor het ontwerp 
goedgekeurd door de gemeenteraad, regeringsraad en ook door 
het Zwitserse spoorbaandepartement. Eind dat jaar werd de 
bouwplaats vrijgemaakt en met de bouw begonnen. In decem-
ber 1928 was de ruwbouw voltooid en op 15 juli 1930 was het 
dan eindelijk zo ver: de Sihlpost werd in bedrijf genomen. En 
ook al was dit gebouw zo grootschalig opgezet, na de Tweede 
Wereldoorlog krijgt de Post weer te maken met een ruimte te-
kort, de geschiedenis blijft zich herhalen…. Heinrich Bräm wordt 
weer gevraagd om ditmaal een uitbreidingsontwerp te realise-
ren voor de Sihlpost. Hij maakt hiervoor twee ontwerpen, maar 

geen hiervan werden uitgevoerd. Een deel van het bedrijf wordt 
verplaatst naar een andere locatie, wat overigens niet optimaal 
werkte. 

In 1970 kwam er een ontwerpwedstrijd voor een nieuw post-
centrum in Zürich-Mülligen die door de architect Theo Hotz 
gewonnen werd. In 1985 werd deze in gebruik genomen. Tij-
dens de bouw van de nieuwbouw in Mülligen begonnen ook de 
voorbereidingen voor een nieuwe Sihlpost aan de Lagerstrasse. 
Het ontwerp voor de nieuwe Sihlpost is gemaakt in een samen-
werkingsverband van de architectenbureaus Stücheli Archi-
tekten AG en de Fischer Architekten AG. In juni 1992 was de 
bouw afgerond. De verwachting was dat deze Nue Sihlpost zou 
blijven staan tot en met 2020, omdat het ontwerp zeer flexibel 
is in te delen. Maar door de huidige ontwikkelingen voor het 
stationsgebied naar het Masterplan van Kees Christiaanse wordt 
dit gebouw eind 2008 gesloopt om plaats te maken voor onder 
andere de pedagogische hogeschool. De Inmiddels omgedoopte 
Alte Sihlpost blijft in dit masterplan echter wel bestaan, omdat 
deze een monumentenstatus heeft. De post verlaat het gebouw 
echter wel wat ruimte geeft voor een nieuwe bestemming.

Afbeelding 14: Een van de uitbreidingsontwer-
pen voor Sihlpost 
Afbeelding 15 (redhter pag.): Krantenartikel uit 
1930 [6]





Afbeelding 16 t/m 20: Oude foto’s interieur Sihlpost [7]



De Sihlpost: Het gebouw
Het Sihlpostgebouw aan de Kasernenstrasse in Zürich was in de 
jaren ‘30 een revolutionair gebouw. Niet alleen op het niveau 
van Zwitserland maar zeker voor heel Europa en misschien wel 
voor de hele wereld. Zürich was namelijk de eerste stad waar 
het ontvangen/verzenden van post en het spoorwegbureau in 
één gebouw waren ondergebracht. En ook qua techniek was 
het gebouw zeer vooruitstrevend. De techniek werd zelfs door 
menig vakman over de hele wereld bewonderd. Verder is dit 
gebouw een voorbeeld voor het Nieuwe Bouwen in Zwitserland.

Het hoofdgebouw is slechts een deel van het complete Sihlpost 
gebouw, achter dit hoofdgebouw stonden namelijk nog twee 
aanbouwen die later gesloopt zijn om er een nieuwe uitbreiding 
voor de Sihlpost te realiseren. Het hoofdgebouw heeft een to-
tale oppervlakte van 13.300m2 exclusief de zolder en de kelder, 
en een lengte van 120 meter. Het gebouw bestaat uit 6 bouwla-
gen met kap, de hoogten van de bouwlagen verschillen waar-
door er een sterke hiërarchie in het gevelbeeld ontstaat. Op de 
begane grond bevindt zich de hoogste verdieping van 5,26me-
ter, de plint. Naar boven toe worden de verdiepingen steeds 
lager tot een hoogte van 2,92meter op de vijfde verdieping. Ook 
onder de grond bevindt zich een verdieping met een hoogte van 
3,23 meter. Hier bevond zich een kleine metro (vanaf 1938) die 
voor een verbinding zorgde tussen het station en het hoofdge-
bouw. Deze verbinding tussen postkantoor en postspoorbaan 
was zeer bijzonder, want tot en met 1973 was alleen in Londen 
nog zo een dergelijke postmetro in gebruik.



De Gebroeders Bräm hadden de Sihlpost van binnen naar 
buiten ontworpen. Dit gebeurde voor het eerst in de Zwitserse 
Postgeschiedenis. Het van binnen naar buiten ontwerpen zorgde 
ervoor dat bedrijfstechnicus, architecten en ingenieur zeer nauw 
samen moesten werken, om zo een goed functionerend gebouw 
te verkrijgen.

Verder behoorde de architectonische verschijning niet tot de 
Avantgarde van die tijd. Maar de zakelijke gevels, waarbij de 
ramen dicht bij elkaar staan zodat er een sterke horizontale 
geleding in het gevelbeeld ontstaat, worden nog steeds als zeer 
modern ervaren. De horizontale geleding wordt nog versterkt 
door de ribben die boven en onder de vensters zijn aange-
bracht. De horizontale geleding in de voorgevel wordt onder-
broken door de twee verticale lijnen, waarvan de één een toren 
is met een klok en het opschrift ‘Post’. De andere verticale lijn 
wordt alleen gevormd door twee verticale vensters. De voorge-
vel lijkt op het eerste gezicht symmetrisch, maar als je een lijn 
door het midden trekt blijkt de gevel toch asymmetrisch te zijn. 
De verdere uitstraling van het gebouw is bescheiden en een-
voudig, eigenlijk onderscheidt de uitstraling zich niet heel erg 
van andere kantoorgebouwen. Maar de grootsheid, verborgen 
asymmetrie en de opvallende toren met opschrift maken het 
gebouw een opvallend object in het straatbeeld.

Alle dragende delen zijn uitgevoerd in gewapend beton, behalve 
de dakconstructie, die is in hout uitgevoerd. De constructie 
heeft een belangrijk aandeel aan de waarde van het gebouw 
en is ontworpen door de beroemde Zwitserse ingenieur Robert 
Maillart. De draagconstructie bestaat uit kolommen met de 
typische paddestoelbovenkant van Maillart. De kolommen staan 
hart op hart in de lengterichting 4.98m van elkaar, op een paar 
uitzonderingen na. En in de andere richting van noord naar 
zuid, 7.75m, 5.40m en 9.85m. Over dit grid ligt een concentratie 
van wapening in de vloeren die als balken werken en de krach-
ten naar de kolommen overbrengen. Door de uitloop van de bo-
venkant van de kolommen worden de krachten die op de vloer 
rusten in een vloeiende beweging naar de kolommen geleid. De 
kolommen leiden op hun beurt de krachten naar beneden naar 
de fundering.

Afbeelding 21: Kasernenstrasse



Afbeelding 22: Analyseschema hierarchische opbouw voorgevel

Afbeelding 23: Analyseschema horizontale geleding voorgevel

Afbeelding 24: Analyseschema asymmetrie voorgevel Afbeelding 25: Toren Sihlpost



Afbeelding 26: Analyseschema constructie
Afbeelding 27: Foto interieur Sihlpost huidige situatie waar con-
structie mooi zichtbaar is



Als we kijken naar de plattegrondindeling van de Sihlpost dan 
zien we vrij gesloten plattegronden. De markante constructie is 
voor een groot deel weggewerkt, alleen op de open werkvloeren 
op de 1e en 2e verdieping is de constructie zichtbaar. Hier is te 
zien dat het zeker de moeite waard zou zijn om de constructie 
in een nieuw ontwerp meer zichtbaar te maken. Op de open-
werkvloeren ligt nog de originele parketvloer die voor een spe-
ciale, huiselijke sfeer in de ruimte zorgt. In het gebouw zien we 
ook drie trappenhuizen die nog in originele staat zijn. Twee van 
deze trappenhuizen bevinden zich op het zuiden, de een in de 
toren en de andere op de plek waar je in de voorgevel ook een 
verticale belijning ziet. Het derde trappenhuis bevindt zich in 
het oosten, en ook de plaats van dit trappenhuis is af te lezen in 
het gevelbeeld. De zolder is een speciale ruimte in het gebouw, 
mede door de houten dakconstructie, maar ook de kleine, ronde 
dakraampjes en het balkon in het midden aan de noordzijde.

Afbeelding 28: Plattegrondstudie huidige situatie



De enige beeldende decoratie van het gebouw zijn de mo-
zaïeken bij de hoofdingangen aan de Kasernestrasse. Deze 
mozaïeken zijn ontworpen door de Zwitserse kunstenaar Carl 
Roesh (1884-1979) en ze geven een zekere kwaliteit aan 
het gebouw. Duidelijk is dat Roesh geïnspireerd was door de 
vroegchristelijke mozaïeken die hij had gezien in zijn reis naar 
de Italiaanse stad Ravenna in 1921. De overeenkomsten met 
die vroegchristelijke mozaïeken zijn voornamelijk te zien in 
de mensfiguren met de gestileerde kleding en de grote ogen 
en hoofden. De kleurkeuze van de aardewerken steentjes is 
echter typisch voor de jaren ’20. De mozaïeken op de Sihlpost 
beelden verschillende scènes uit over hoe berichten/post werd 
overgebracht (post- en verkeerswezen). Voorbeelden: een 
postkoets, postduif, etc.

Afbeelding 29 t/m 31: Mozaieken hoofdingangen Sihlpost



De Sihlpost: De context
De locatie van de Sihlpost was zeer ideaal voor de post, want 
door de nabijheid van het station kon de post via een kleine 
metro naar het postgebouw gebracht worden, dit werkte dus 
zeer efficiënt. Maar ook nu nog is de ligging naast het station 
voordelig voor de Alte Sihlpost, want dit zorgt voor een goede 
bereikbaarheid. De Sihlpost ligt verder, zoals de naam al doet 
vermoeden, aan de rivier de Sihl en dat geeft ook een kwaliteit 
aan het gebouw, zeker nu het parkeerdek, dat tot voor kort in 
de Sihl lag, verwijderd is. Aan de andere kant van de Sihl ligt 
het historische centrum wat vanuit de Sihlpost een mooi uitzicht 
geeft. 

De Sihl lag in vroegere tijden buiten de oude stadsmuren, maar 
na vele uitbreidingen is de rivier midden in de stad komen te 
liggen en heeft het een invloed gehad op de uiteindelijke struc-
tuur van de stad. Ondanks dit werd de Sihl toch altijd als min-
derwaardiger beschouwd dan de Limat. Er werd een snelweg 
over de Sihl gebouwd en parkeerdekken gerealiseerd. Gelukkig 
heeft de gemeente nu ingezien dat de Sihl wel zeker poten-
ties heeft, want de Sihl kent in de stad vele gezichten. Bij de 
Sihlpost hebben de oevers een meer stedelijk karakter en meer 
naar het zuiden toe worden de oevers steeds parkachtiger. 
Daarom is er een projectgroep in het leven geroepen om zich 
te buigen over de kwaliteit van de oevers van de Sihl. De Sihl is 
dus, naast de Limat, een belangrijk element in de stad waarbij 
de Sihlpost een belangrijk element vormt voor (het beeld van) 
de Sihl. Maar de Sihl is daarnaast ook een belangrijk element in 
de directe omgeving van de Sihlpost zèlf. Tussen de Sihl en het 
postgebouw staat ook een markante bomenrij die zeer beeldbe-
palend is.

De Sihlpost: De ontwerpers
Het ontwerp voor de Sihlpost is gerealiseerd door het Zürichse 
architectenduo de Gebrüder Bräm die van 1911 tot en met 
1944 samen een bureau runden. Heinrich en Adolf Bräm had-
den echter nooit een bouwkundige opleiding genoten aan de 
ETH in Zürich of een andere universiteit. Beide leerden ze het 
vak in de praktijk bij verschillende bureaus. Adolf (1873-1944) 
werkte onder andere bij de Stedebouwkundige Gustav Gull en 
bij een toenmalig beroemd architectenbureau Curjel & Moser 
in Karlsruhe. Heinrich daarentegen genoot zijn opleiding bij het 
bureau Pileghard & Haefeli. In de tijd van de Gebrüder Bräm 
werden deze architecten als zeer succesvol beschouwd, maar 
tegenwoordig hoor je hun naam niet veel meer.

Een heel belangrijk aandeel aan de architectuurhistorische 
waarde van de Sihlpost komt door de constructie van het ge-
bouw die door de wereldberoemde Zwitserse ingenieur Robert 
Maillart (1872-1940), die vooral bekend staat om zijn bruggen, 
ontworpen is. Daarom is dit de goede plaats om even kort stil te 
staan bij deze ingenieur.
 
Op relatief jonge leeftijd bleek al dat Maillart talent had op 
exact gebied en op het gebied van tekenen. Voor het Staatsexa-
men in 1889 behaalde hij goede resultaten waarmee hij aan-
genomen kon worden op de ETH in Zürich. Daar wilde hij voor 
ingenieur studeren, maar hij was nog te jong. Daarom ging hij 
eerst een jaar in Geneve naar een technische school. Na dat 
jaar ging hij dan toch in Zürich aan de ETH studeren. Hier kreeg 
hij onder andere les van Wilhelm Ritter, waar hij veel inspiratie 
vandaan haalde.    

In de tijd van Maillart was het gebruik van gewapend beton een



vrij nieuw fenomeen. In 1850 werd namelijk pas ontdekt dat 
een combinatie van beton en ijzer een zeer goed bouwmateri-
aal vormde. De pioniers van dit nieuwe bouwmateriaal waren 
de fransman Joseph Monier (1823-1906), de Franse ontwerper 
Francois Hennebique (1843-1921) en de Duitse ingenieur G. 
A. Ways (1851-1917). Nieuwe materialen werden vaak volgens 
oude bouwprincipes toegepast. Ook deze pioniers deden dat 
met het ‘nieuwe’ gewapende beton, maar Ways begon met het 
testen van het nieuwe bouwmateriaal om zo de materiaalken-
merken te achterhalen. 

In 1894 studeerde Robert Maillart af aan de ETH. De acht jaren 
die hierop volgden bestudeerde hij gewapend beton terwijl hij 
werkte voor anderen. Hij maakte ontwerpen met het nieuwe 
materiaal en bestudeerde de werking ervan in bepaalde con-
structies. In 1898 ontwierp hij zijn eerste brug, de Stauffacher 
brug over de Sihl in Zürich. Deze brug is gebaseerd op een 
boogconstructie van ongewapend beton. Er is hier dus gebruik 
gemaakt van een oud constructieprincipe en dus niet van de 
nieuwe potenties van gewapend beton. Toch was het ontwer-
pen van deze brug voor Robert Maillart een belangrijke eerste 
stap om deze potenties te gaan erkennen en te gebruiken in 
zijn volgende ontwerpen.

Tussen 1904 en 1908 ontwierp Maillart slechts twee bruggen, in 
die tijd was hij namelijk vooral bezig met het ontwikkelen van 
een nieuw constructieprincipe voor gebouwen. Al ontwerpend 
en experimenterend leerde Maillard veel over beton. Na veel 
onderzoek ontdekte hij een systeem waarbij de krachten die op 
een vloer rusten vloeiend naar de dragende kolommen werden 
overgebracht zonder het gebruik van balken. Dit paddenstoe-
lensysteem was geheel in tegenspraak met het Hennebique’s 

systeem dat nog wel gebaseerd was op het gebruiken van 
kolommen en balken.

In 1909 patenteerde Maillart zijn ontwerp voor balkloze vloeren 
en het jaar erna won hij een contract voor een ontwerp voor 
het warenhuis in Zurich waarin zijn paddenstoelensyteem voor 
het eerst werd toegepast.

Het voordeel van Robert Maillart’s constructie systeem is dat de 
krachten/spanningen in een vloer worden teruggebracht (meer 
dan 60%) naarmate de bovenkant van de kolommen breder 
wordt, want zo wordt de overspanning kleiner. Het voordeel 
hiervan is dat je grotere overspanningen kan maken zonder 
het gebruik van balken. Naast dit constructieve voordeel vond 
Maillart de schoonheid van de constructie ook zeer belangrijk. 
Zo vond hij het erg mooi dat het horizontale vlak van de vloer 
geleidelijk overging naar de verticale kolom. 

Naast dat een constructie sterk en elegant moest zijn, be-
steedde Maillart ook veel aandacht aan het kostenplaatje van 
zijn ontwerpen. Het zo laag mogelijk houden van de kosten 
werd bereikt door het zo min mogelijk gebruik te maken vann 
materiaal en door het gebruik van een houten bekisting voor de 
uitloop van de kolommen, die zichtbaar bleef. 

Toen Maillart eenmaal het paddenstoelensysteem had bedacht 
dacht hij niet meer in hout/steen maar echt in beton. In de 
jaren die volgden ontdekte Maillart steeds meer toepassingen 
van gewapend beton die ervoor zorgden dat zijn ontwerpen 
steeds beter en slanker van uiterlijk werden. Het uiterlijk van de 
ontwerpen bleef altijd belangrijk voor Maillart, hij benadrukte 
niet de verschijningsvorm van de betonnen constructies, maar



meer de positieve eigenschappen van beton. Zo konden zijn 
ontwerpen in beton relatief goedkoop worden uitgevoerd en 
was het goed te onderhouden.

De Sihlpost: Monumentenzorg Kanton Zürich
Volgens de monumentenzorg van Zürich is de Sihlpost een 
waardevol gebouw dat in de herinnering van de bevolking is 
verankerd. En het gebouw is onlosmakelijk verbonden met 
het begrip ‘Sihlpost’. Uit het oogpunt van de monumentenzorg 
moet er voor het gebouw een herbestemmingconcept worden 
opgezet. Hierbij moet de nieuwe functie rekening houden 
met de bestaande structuur. Ook geldt dat de waardevolle 
delen van het gebouw in het nieuwe ontwerp moeten worden 
opgenomen. Een herbestemmingopgave van de Sihlpost vergt 
volgens de monumentenzorg creativiteit en vaardigheid. 

Bronnen: [7]-[8]-[9]-[10]-[24]-[25]

Afbeelding 32: Vanaf zolder uitzicht op centrum



Delen van het gebouw die volgens de monu-
mentenzorg behouden moet blijven zijn:

Voor exterieur:
- de vier gevels, inclusief sierelementen, de 
toren met de klok en opschrift, de kozijnen, de 
smeedijzeren hekwerken op de beganegrond, de 
lichtschachten voor de kelder, de mozaïeken bij 
de hoofdingangen, de luifels boven de hoofdin-
gangen, de dakrand, het plintrandje
- het schuine dak inclusief de uitbouw aan de 
noordzijde.

Voor interieur: 
- de paddenstoelkolommen
- de houten dakconstructie
- de trappenhuizen, in het bijzonder de twee 
hoofdtrappenhuizen met de betegelde wanden, 
maar ook de trap aan de noordoostzijde.
- de grote werkvloeren
- de parketvloer op de 1e en 2e verdieping
- de originele glazengevels tussen de trappen-
huizen en de verdiepingsvloeren

Afbeelding 33 t//m 36: Balkon, ventilatiegaten in plint, originele 
parketvloer, ribben 







|ONTWERPOPGAVE|
Voor het aanpakken van de Sihlpost komen twee thema’s aan 
bod. De eerste is natuurlijk het thema oud versus nieuw. Hierbij 
ga ik een antwoord geven op de vraag hoe het oude gebouw 
samengaat met zijn nieuwe functie en daarbij het nieuwe 
ontwerp. Het tweede thema is minder voor de hand liggend en 
gaat over de samenhang tussen publiek en privé. 

Oud versus nieuw
De strategie die ik kies voor de aanpak van de Sihlpost past 
bij het retorische figuur ‘Heremietkreeft’ (zie hoofdstuk ‘Her-
bestemmen van monumenten’). Mijn doel is namelijk om het 
beeld en het karakter van de Sihlpost in stand te houden zodat 
het zijn waarde niet verliest in het straatbeeld. Ook vind ik het 
belangrijk dat de Sihlpost zijn karakter behoudt om zo als vast 
punt te dienen in een omgeving die heel erg aan veranderingen 
onderhevig is in de komende jaren. Om Aldo Rossi’s woorden 

te herhalen is de Sihlpost een belangrijk primair element in dit 
gedeelte van de stad die het collectief geheugen in stand dient 
te houden. Volgens de strategie van de ‘Heremietkreeft’ wordt 
een gebouw uitgehold om zo ruimte te maken voor de nieuwe 
functie. De nieuwe functie en de vorm van het gebouw zouden 
dan niet meer met elkaar communiceren. Tenminste dat wordt 
zo aangenomen. Ik wil in mijn ontwerp voor de Sihlpost dat 
oud en nieuw nu juist wel met elkaar communiceren, dat er 
een symbiotische samenleving ontstaat tussen het oude en het 
nieuwe. Dat heeft tot gevolg dat het nieuwe niet zonder het 
oude kan bestaan, maar dat tegelijkertijd het nieuwe ook iets 
betekend voor het oude.     

Publiek versus privé
In het thema publiek versus privé komt naar voren hoe een 
publieke functie met een privé-functie samen in één gebouw 
ondergebracht kunnen worden. De publieke en private functie 
mogen hierbij geen last van elkaar hebben. Maar het is wel 
interessant om de grenzen op te zoeken en te vervagen zodat 



er een bepaalde spanning ontstaat tussen publiek en privé.

De statige buitenkant van de Sihlpost vraagt om een publieke 
functie in het gebouw. In dit project wordt een cultuurcentrum 
gecombineerd met woningen. Er is gekozen voor een cultuur-
centrum, omdat Zürich veel belang hecht aan de ontwikkelingen 
op cultureel gebied en meerdere cultuurvormen onder één dak 
kunnen een positieve werking hebben op elkaar doordat er 
kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Ook de locatie van de Sihl-
post verleent zich goed voor een cultuurcentrum aangezien het 
vlakbij het station en het centrum gelegen is. Bovendien kan 
een culturele bestemming voor de Sihlpost een positieve impuls 
geven aan de verdere ontwikkelingen van Kreis 4. Een culturele 
functie zorgt namelijk voor meer levendigheid en differentiatie 
in het gebied. De vrij hoge verdiepingen en de ruime afstand 
tussen gevel en kolommen in het gebouw bieden ruimte voor 
de culturele functies.

Door het culturele centrum te combineren met woningen in één 
gebouw ontstaat er een interessante woonomgeving in het cen-
trum van de stad. De hoge verdiepingen van de Sihlpost zullen 
er voor zorgen dat de woningen een ruime en luxueuze uitstra-
ling krijgen. Ik verwacht dat deze woningen vooral aantrekkelijk 
worden voor jonge mensen zonder kinderen, maar ook mensen 
met kinderen zouden hier goed kunnen wonen.

De ontwerpopgave wordt dus om het monument de Alte 
Sihlpost in Zürich te herbestemmen tot een cultuurcentrum in 
combinatie met woningen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de karakteristieke eigenschappen van het gebouw die 
uit de analyse naar voren zijn gekomen. Daarnaast moet het 
nieuwe ontwerp in dialoog gaan met het monument zodat deze 
niet meer zonder elkaar kunnen en elkaar versterken. 







|REFERENTIEPROJECTEN|
Tijdens het ontwerpproces zijn er veel projecten langsgekomen 
die als referentie, inspiratie en leermiddel hebben gediend. 
Enerzijds referentieprojecten van herbestemde gebouwen en 
anderzijds theatergebouwen en cultuurcentra. Een aantal refe-
rentieprojecten zal hier kort toegelicht worden. 

Toneelschuur in Haarlem
door Joost Swarte en Mecanoo architecten
In een van de historische straten van het Haarlemse centrum 
springt een opgetild theatervolume meteen in het oog. Dit vo-
lume maakt onderdeel uit van de Toneelschuur die ontworpen is 
door Joost Swarte in samenwerking met Mecanoo architecten.  

Al bijna 3 decennia is de Toneelschuur een belangrijke plek voor 
de Nederlandse toneel-, dans- en filmwereld. Als een van de 
pioniers van het ‘vlakkevloertheater’ in Nederland is de Toneel-

schuur uitgegroeid tot een theater dat zowel binnen- als bui-
tenlandse producties presenteert. Door de grote groei werd het 
begin jaren negentig duidelijk dat er uitgekeken moest worden 
naar een nieuwe locatie.
De Haarlemse tekenaar en ontwerper Joost Swarte maakte in 
opdracht van de Toneelschuur in 1996 het eerste schetsplan 
voor een nieuwe behuizing in het centrum van Haarlem. Later 
werd Mecanoo architecten bij het ontwerpproces betrokken. 
Het uiteindelijke ontwerp voor de Toneelschuur kenmerkt zich 
vooral door een compositie van verschillende volumes. In elk 
volume bevindt zich een andere functie zodat het gebouw lees-
baar wordt van de buitenkant. Die leesbaarheid wordt versterkt 
door het gebruik van materialen die voor elk volume anders 
zijn. Alle volumes, en dus de functies, zijn gepositioneerd rond 
de functionele of technische schijf. Deze schijf is de ruggengraat 
van het gebouw waar alle functionele onderdelen zoals lift en 
technische ruimten bij elkaar geplaatst zijn. De functies die 
rondom de technische schijf liggen zijn, 2 bioscoopzalen, een 
grote en kleine theaterzaal met vlakkevloertheater, foyer, café, 

Afbeelding 37: Interieurfoto Verkadefabriek ‘s Hertogenbosch 



laad/losgarage en kantoren. De foyer is vormgegeven met een 
grote glazen wand naar de straat toe. Door deze glazen wand 
gaat de foyer een verbinding aan met de straat en dus de stad. 
De glazen wand is zo geplaatst dat het zichtbaar is vanaf het 
Klokhuisplein. De kantoren hebben een bijzondere plaats in 
het gebouw, omdat deze zijn gepositioneerd in al bestaande 
gebouwen.      
Door het opdelen van het gebouw in kleinschaligere volu-
mes, de keuzes van de materialen en door het integreren van 
bestaande bebouwing wordt de nieuwe Toneelschuur geheel 
geïntegreerd in de historische, kleinschalige stedelijke structuur 
van de stad Haarlem.

De Toneelschuur was voor mij interessant, omdat het in de 
eerste plaats qua programma aansluit bij de plannen die ik 
heb voor de Sihlpost in Zürich. Het hielp dus mee met het 
analyseren hoe een cultuurcentrum functioneel in elkaar kan 
zitten. Verder is de Toneelschuur een belangrijke inspiratiebron 
geweest, omdat de context een grote rol bij het ontwerpen van 
dit gebouw speelde. Dit is nog voelbaar bij het uiteindelijke 
resultaat van de nieuwe Toneelschuur. Het gebouw en de omge-
ving vormen samen één geheel en lopen in elkaar over. Het 
gebouw heeft zich feitelijk geheel ingenesteld in zijn omgeving, 
het historische centrum van Haarlem. Dit was voor mij inspi-
rerend voor een nieuw ontwerp voor de Sihlpost. Want bij dit 
afstudeerproject is er een zeer nauwe relatie met de context 
die in dit geval een bestaand gebouw is. Het innestelen in de 
bestaande context speelt ook voor mij een belangrijke rol voor 
het herbestemmen van een monumentaal pand.       

Afbeelding 38 t/m 41: Foto’s Toneelschuur in Haarlem





Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch
door Henket en partners architecten
Ooit kwamen er allemaal zoete geuren uit de koekjesfabriek van 
Verkade in ’s-Hertogenbosch. Tegenwoordig zien we er films en 
theatervoorstellingen die andere zintuigen prikkelen.

In 1929 was de fabriek in eigendom van Ericus Gerhardus 
Verkade en werd de vroegere wafelfabriek omgedoopt tot de 
Verkadefabriek. Vele jaren werkten ‘de meisjes van Verkade’ op 
de inpakafdeling of de expeditie. In 1984 werd de fabriek uitge-
breid met twee nieuwe bedrijfshallen. Een aantal jaar later nam 
United Biscuits, de holding waar Verkade in is opgegaan, de 
fabriek over. Deze overname zorgde er uiteindelijk voor dat de 
fabriek in 1993 zou sluiten waarbij een deel van de werknemers 
op straat kwam te staan.
In de jaren die hierop volgden stond de fabriek leeg, totdat 
ZT Hollandia er in 2001 de locatievoorstelling ‘Varkens/Boeren’ 
speelt. Hierdoor ontstond het idee om de Verkadefabriek als 
mogelijke locatie voor een nieuw cultuurcentrum te beschou-
wen. Nadat in 2002 Theater Artemis de productie ‘Katharina, 
Katharina in het ganzenbord’ brengt, besluit de gemeenteraad 
om de Verkadefabriek te herbestemmen tot een complex voor 
theater, film, horeca en productie.
De opdracht om voor de Verkadefabriek een nieuw ontwerp te 
maken kwam neer op het architectenbureau Henket&partners 
architecten. Voor deze herbestemming werd een deel gesloopt, 
omdat deze delen van de fabriek in een te slechte staat waren 
of omdat de ruimtes niet geschikt waren voor de nieuwe func-
tie. Het deel dat is behouden betreft het gedeelte van de fabriek 
dat omstreeks 1950 door architect A. Eibrink is ontworpen. De 
meest prominente delen van zijn ontwerp zijn opgenomen in 
het ontwerp van Hubert-Jan Henket, dit zijn onder andere de 

sheddaken, de voormalige koekjeshal met zijn gewelfde dak 
en de bakkerij. De sheddaken zijn zelfs doorgetrokken in de 
nieuwbouw zodat ook in de nieuwbouw het utilitaire karakter 
van de oude fabriek zicht- en voelbaar wordt. Een bijkomstig 
voordeel bij het toepassen van sheddaken is dat vrijwel overal 
in de Verkadefabriek daglicht naar binnen kan treden. In de 
koekjeshal en de bakkerij bevonden zich achttienduizend oude 
gele vloertegels. Deze zijn allemaal stuk voor stuk verwijderd, 
schoongebikt en vervolgens weer teruggelegd in de oude koek-
jeshal die tegenwoordig onderdak bied aan onder andere het 
café-restaurant. 

Afbeelding 42: Functie analyseschema Verkadefabriek



De Verkadefabriek is naast het programma interessant, omdat 
het hier een herbestemming project betreft. Het karakter van 
de oude fabriek is overal terug te zien in het gebouw, in zowel 
het oude als het nieuwe gedeelte. Oud en nieuw gaan goed 
samen en vormen een onderdak voor voorstellingen, debat-
ten en ontmoetingen. Het mooie aan dit gebouw is dat in de 
binnenwereld oud en nieuw met elkaar verenigd zijn. Men heeft 
niet precies in de gaten of ze nou in het oude gedeelte staan of 
in het nieuwe totdat bij de rondleiding vermeld wordt dat men 
op dat moment precies op de scheiding staat van oud en nieuw. 
Deze vereniging van oud en nieuw en de eensgezinde sfeer in 
het gebouw zorgen ervoor dat alle functies in elkaar overlopen 

en dat de grenzen tussen de verschillende kunstvormen verva-
gen. 
Van buitenaf is wel duidelijk leesbaar waar het oude ophoudt 
en het nieuwe begint zonder dat het nieuwe een heel duidelijk 
contrast maakt met het oude. De nieuwbouw neemt zelfs, zoals 
hiervoor al vermeld, kenmerkende elementen van de oudbouw 
over. Bij dit project zou ik twee retorische figuren kunnen kop-
pelen, die in het hoofdstuk ‘Herbestemmen van monumenten’ 
al beschreven staan, deze zijn de ‘1+1=1’ en ‘Continuiteit’. De 
houding ‘1+1=1’ slaat in dit geval meer op het interieur en 
‘Continuiteit’ meer op het exterieur.

Afbeelding 43 t/m 45: Interieurfoto’s Verkadefabriek in ‘Hertogenbosch



Loyd Hotel in Amsterdam
herbestemming door MVRDV
In een monumentaal pand, iets ten oosten van het centrum van 
Amsterdam in het havengebied, staat het Loyd hotel trots aan 
de waterkant. Het gebouw kent een rijke geschiedenis en is in 
2004 herbestemd naar zijn oorspronkelijke functie, een hotel.
Het Loyd hotel werd in de vroege jaren ‘20 van de vorige eeuw 
ontworpen door de architect Evert Breman. Het gebouw wordt 
gekenmerkt door de Art Deco stijl en de Amsterdamse school. 
De façade is streng symmetrisch opgebouwd met een torentje 
in het midden boven de entree. De oorspronkelijke functie van 
het gebouw is een hotel, maar hierin mag de betekenis van het 
woord hotel zeer breed opgevat worden aangezien het eigen-
lijk meer een opvangcentrum was voor migranten die in grote 
slaapzalen werden ondergebracht. Twintig jaar later werd het 
gebouw gebruikt door de Duitsers als gevangenis tijdens de 
Tweede Wereld oorlog om vervolgens na de oorlog als gevange-
nis te dienen voor jongeren. Hierna werd het gebouw ingericht 
met studio’s voor kunstenaars totdat de gemeente in 1996 het 
gebouw voor herbestemming te koop aanbood.
MVRDV kreeg de opdracht voor het herbestemmen van het mo-
numentale Loyd hotel tot een bijzonder hotel, een hotel die an-
ders is dan andere, meer standaard, hotels. Bij het uiteindelijk 
ontwerp zien we dat de buitenkant geheel intact is gebleven. 
Alleen een opening in het dak aan de zuidkant van het gebouw 
verraadt dat er iets gaande is. Ook als men binnenkomt, komt 
men in een klein halletje dat nog in originele staat is. Pas als 
men voorbij dit halletje is komt men bij de receptie en zie je 
wat er met het interieur van het gebouw gebeurd is. Aan de 
zuidzijde van het gebouw heeft MVRDV namelijk een grote open 
ruimte gemaakt. Deze ruimte is gerealiseerd uit de drie oude 
eetzalen en de hoogte bedraagt nu tot aan het dak waar een 

groot dakraam gerealiseerd is. Grote blokken die in de ruimte 
steken en de trappen die zich door de ruimte slingeren, breken 
de grote leegte en geven ruimte aan de culturele ambassade 
die zich ook in het Loyd hotel heeft gevestigd. Verder biedt de 
hal op de begane grond ruimte aan het hotelrestaurant. Terwijl 
de zuidzijde dus een geheel nieuwe ruimtelijke structuur heeft 
gekregen van MVRDV, hebben de architecten zich rustiger ge-
houden aan de noordzijde van het gebouw. De noordzijde heeft 
zijn oude structuur behouden met zijn originele trappenhuizen, 
gangen en oude tegeltjes op de vloeren en wanden. 
Het hotel kent 116 hotelkamers die allemaal van elkaar verschil-
len qua uiterlijk, grootte en klasse. Feitelijk zijn er vijf prijsca-
tegorieën in de hotelkamers. Maar welke kamer je ook neemt 
ze zijn allemaal bijzonder en sommige zelfs uniek en verbazing-
wekkend.

Afbeelding 46 t/m 49: Foto’s Lloyd hotel in Amsterdam



Dit gebouw is voor mij voornamelijk inspirerend geweest voor 
hoe een architect om kan gaan met een monumentaal pand. In 
het Loydhotel is namelijk duidelijk het handschrift van MVRDV 
te herkennen, maar tegelijkertijd is het karakter van het monu-
ment niet verloren gegaan. En dit spreekt mij aan voor een aan-
pak van dergelijke monumenten. Monumenten die net als de 
Sihlpost belangrijk zijn voor het straatbeeld en de geschiedenis 
van de stad, maar die niet zo zwaar geladen zijn met historie 
zoals kastelen, paleizen of kerken dat kunnen zijn. 
In dit herbestemmingproject zie ik twee van de acht retorische 
figuren die in het hoofdstuk ‘herbestemmen van monumenten’ 
staan beschreven. Namelijk ‘Palimpsest’ en ‘Heremietkreeft’. 
Het uiterlijk van het gebouw is namelijk geheel behouden. 
Het gebouw is alleen uitgehold voor de nieuwe functie. Deze 

uitholling zorgt er alleen wel voor dat het interieur niet meer 
correspondeert met de originele gevel, want deze suggereert 
verschillende verdiepingen in het gebouw en die zijn door de 
uitholling verdwenen. Doordat alleen een deel van het gebouw 
aan de zuidzijde is uitgehold biedt de noordzijde ruimte voor 
het behoud van de originele structuur en originele elementen. 
De nieuwe, open structuur die MVRDV heeft toegevoegd aan de 
zuidzijde van het gebouw is weliswaar een grote ingreep, maar 
door de sobere uitstraling werkt het niet contrasterend met het 
originele. Het werkt eerder als een nieuwe laag in het gebouw. 
De oude en nieuwe laag liggen pal naast elkaar, maar op som-
mige plekken in het gebouw gaan ze meer in elkaar over en 
werken ze goed samen. Door de samenwerking versterken het 
oude en het nieuwe elkaar.

Bronnen: [14]-[15]-[16]-[17]-[18]-[22]-[23]-[26]





|UITWERKING|
Om het nieuwe ontwerp voor de Sihlpost uit te leggen worden 
de twee functies ‘cultuurcentrum’ en ‘wonen’ apart behandeld. 

|Cultuurcentrum|

Vormconcept
Het cultuurcentrum heeft de grootste invloed op het nieuwe 
ontwerp voor de Sihlpost, mede door de grote theaterzaal die 
er in moet komen. Het karakter moet open, uitnodigend en 
publiekelijk worden. Om dit te bereiken ga ik een grote vide 
realiseren waaraan zich alle culturele functies ontsluiten. De 
originele constructie komt in de vide vrij te staan en speelt een 
prominente rol in de beleving van de ruimte. Onder aan de vide 
bevindt zich de entreehal met de ticketverkoop. De entreehal, 
en dus ook het begin van de vide, bevindt zich rondom de 
toren. De toren, die karakteristiek is voor het exterieur van de 

Sihlpost, wordt hiermee naar binnen toe ook zichtbaar. De vide 
loopt schuin naar boven toe waar de grote theaterzaal vrij in 
de ruimte gesitueerd is. De grote zaal wordt het visitekaartje 
van het cultuurcentrum naar de stad toe. Daarom krijgt deze de 
prominente plek bovenin de vide en in het midden van de Sihl-
post. Het theater gaat zowel aan de voorkant als aan de achter-
kant naar buiten steken. Het deel dat aan de voorkant uitsteekt 
speelt met de opbouw van de voorgevel. Uit de analyse bleek 
namelijk dat de voorgevel op het eerste gezicht symmetrisch 
lijkt, maar dat in werkelijkheid niet is. Door het plaatsen van 
een element precies in het midden van de gevel lijkt dit nieuwe 
element door de asymmetrie niet in het midden te zitten terwijl 
dit wel het geval is. 



Afbeelding 50: Schema vormconcept





vormgeving culturele functies
Het programma van eisen voor het cultuurcentrum heb ik 
afgeleid uit de referentieprojecten ‘Toneelschuur’ te Haarlem 
en de ‘Verkadefabriek’ te ’s Hertogenbosch. De omvang van het 
cultuurcentrum voor de Sihlpost is namelijk te vergelijken met 
deze cultuurcentra. Zo komen er filmzalen, theaterzalen, stu-
dio’s, kantoorruimte en een café/restaurant in. Al deze functies 
bevinden zich rondom de grote vide. 

Op de begane grond bevinden zich de entreehal, ticketverkoop, 
filmzalen en het café/restaurant. De filmzalen bevinden zich 
op de begane grond in het midden van de plattegrond omdat 
hier, mede door het ontwerp van Max Dudler, weinig licht toe 
kan treden. De zalen zijn zo gesitueerd dat de karakteristieke 
constructie van Robert Maillart in de zalen een plek krijgen. De 
kolommen staan als scheidingselement tussen het zaalgedeelte 
en de ontsluiting van de zaal, zo staan ze niet in het beeld van 
de bezoekers. Ook zijn de zalen zo geplaatst dat de bediening 
van alle projectors in één ruimte kan plaatsvinden. Deze tech-
nische ruimte is gelegen in de zogenaamde technische zone. In 
deze technische zone bevinden zich ook de goederenlift en de 
backstage van de theaterzalen op de bovenliggende verdiepin-
gen. Het café/restaurant is gelegen aan de diagonaal van het 
nieuwe masterplan van Kees Christiaanse. Het staat in open 
verbinding met de entreehal, maar doordat het café/restaurant 
net iets verhoogd is onderscheid het zich toch van de entreehal. 
Dit wordt ook versterkt door het verlaagde plafond waar de 
kolomkoppen doorheen steken. Waar de kolommen door het 
plafond heen steken wordt licht aangebracht zodat de uitlo-
pende koppen van de kolommen extra opvallen. De ticketoffice 
neemt een interessante plaats in de entreehal, hij staat namelijk 
precies op de grens van de Sihlpost en het gebouw van Max 

Totaal oppervlakte Sihlpost (excl zolder en kelder): 13.300 m2 

Algemeen

Café/Restaurant

Filmhuis

Theater

Studio

Totaal (netto) opper-
vlak cultuurcentrum:

Functie:
Entreehal
Ticketoffice
Garderobe
Toiletten
Invalide toilet
Kantine personeel
Kantoorruimte
Vergaderzaal

Restaurant

Keuken totaal:
Koeling 20%
Ontvangst 10%
Opslag 20%
Kookgedeelte 50%
Café/bar

Filmzaal 1
Filmzaal 2
Filmzaal 3
Techniek

Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Foyer
Toiletten
Opbergruimte
Kleedkamers

Studio’s
Kleedkamers
Opbergruimte

Oppervlakte:
460 m2
20 m2
80 m2
45 m2
5 m2
45 m2
220 m2
30 m2

200 m2 = max 100 
plaatsen 
75 m2

400 m2

240 m2 (200 p)
200 m2 (150 p)
140 m2 (125 p)
95 m2

400 m2 (300 p)
230 m2 (90 p)
220 m2 (90 p)
800 m2
50 m2
200 m2
200 m2

800 m2
110 m2
30 m2

5295 m2

Afbeelding 51: globaal programma overzicht



Dudler dat binnenkort gebouwd gaat worden. De ticketoffice is 
vormgegeven als een los volume in de ruimte met een zwevend 
dakje en een ronde balie. De balie is rond zodat men deze altijd 
kan zien, of men nu vanaf het overdekte winkelcentrum komt of 
vanaf de hoofdentree van de Sihlpost. Verder bevinden zich in 
het volume ook openbare toiletten die ook vanaf twee kanten te 
bereiken zijn. De hoofdentree voor het cultuurcentrum ligt terug 
ten opzichte van de gevel. De gevel wordt tussen de dragende 
geveldelen weggehaald. Hierdoor ontstaan er drie portalen in de 
gevel die net iets afwijken van het ritme in de gevel zonder dit 
ritme ruw te verstoren.

Op de eerste verdieping begint het terrein van het theater. De 
bezoekers worden hier gecontroleerd of ze een kaartje hebben 
en kunnen hier hun jas afgeven bij de garderobe om vervolgens 
verder te lopen naar de foyer. Verder bevind zich op de tweede 
verdieping de backstage van de kleine theaterzalen, een kantine-
ruimte voor personeel, de grote dansstudio en kantoorruimte met 
vergaderzaal. De grote dansstudio heeft een glazen wand aan de 
kant van de entreehal zodat de mensen die daar lopen een glimp 
op kunnen vangen van mensen die aan het trainen of repeteren 
zijn of die bezig zijn met een danscursus. De kantoorruimte wordt 
bereikt via een gang die langs de gevel loopt en is voorzien van 
twee open werkvloeren die gescheiden worden door de vergader-
zaal, keukentje en toiletten.

Op de tweede verdieping kunnen de theaterbezoekers genieten 
van een drankje in de foyer en even naar het toilet voordat de 
voorstelling begint. Vanaf deze verdieping kunnen de bezoekers 
de twee kleine theaterzalen bereiken. De kleine theaterzalen zijn 
vormgegeven als vlakkevloer theaters. Allebei de zalen hebben 
een wand die aansluit op de buitengevel van de Sihlpost. Hier 

Afbeelding 52: Schema functieverdeling



wordt een extra wand toegevoegd die losstaat van de gevel, dit 
in verband met geluidsoverdracht naar de bestaande construc-
tie. De extra wand bestaat eigenlijk uit allemaal kleine wandjes 
met glazen stroken daartussen. Door de glazen stroken kan 
er daglicht de zalen inkomen wat natuurlijk prettig is voor de 
mensen die overdag, als er geen voorstellingen zijn, in de zaal 
moeten werken. Als er ’s avonds een voorstelling is dan treed er 
licht door de glazen stroken naar buiten zodat men van buiten 
kan zien dat er iets gebeurt in het gebouw. De glazen stroken 
worden zo vormgegeven dat ze door een draai-as in het midden 
opengezet kunnen worden. Dit is handig om de originele ramen 
te kunnen wassen of om de zaal via natuurlijke ventilatie te 
ventileren. Ook worden er in de open stroken lichtelementen 
verwerkt. Dit licht is zowel van binnen als buiten te zien. Verder 
bevinden zich op de tweede verdieping vier studio’s met daar-
tussen kleedkamers en een wachtruimte vanaf waar mensen in 
twee studio’s kunnen kijken.   

Op de derde verdieping kan men via een kleine foyer de grote 
theaterzaal bereiken, of via de hoofdingang op de derde verdie-
ping, of via de trappen die naar het hoogste punt van de zaal 

gaan. Mensen die via deze trappen naar de zaal gaan, gaan 
eerst naar ‘buiten’ om vervolgens weer naar binnen, de zaal in, 
te gaan. In de ‘technische zone’ op de 3e verdieping bevinden 
zich de kleedruimten en opslagruimte voor de grote zaal. 
De grote zaal is ook vormgegeven als een vlakkevloer thea-
ter. In de grote zaal zien we als decorwand de originele gevel 
van de Sihlpost. De oude gevel geeft een bepaald karakter 
aan de zaal die de zaal bijzonder maakt. Achter de oude gevel 
steekt het theater twee meter uit zodat het theater van buiten 
een gezicht krijgt en de voorgevel van de Sihlpost een nieuw 
uiterlijk met behoud van zijn eigen karakter. Het theater geeft 
dus een nieuwe betekenis aan de Sihlpost terwijl de Sihlpost op 
zijn beurt betekenis geeft aan de zaal. In de ruimte tussen de 
oude gevel en de nieuwe gevel van het theater is ruimte voor 
de artiesten om achter het podium langs te lopen of om een 
trap omhoog te gaan naar een deel van de originele vloer die 
nog aan de oude gevel zit. Door dit ‘balkon’ is het podium niet 
alleen horizontaal, maar ook verticaal.
Boven de grote zaal, op zolder, is ruimte gereserveerd voor 
een technische ruimte, waar machines voor luchtventilatie en 
dergelijke staan.

Afbeelding 53: principedetail theatergevel met oude 
gevel in kleine theaterzalen 1:50

Afbeelding 54: principedetail kolom met verlaagd plafond en 
lichtelement in café/restaurant 1:50

Afbeelding 55 t/m 60 (volgende pagina’s): foto’s maquette per 
verdieping









Afbeelding 61: 3D Doorsnede
Afbeelding 62 (rechts): Schema routing



Routing
Zoals al eerder vermeld worden de culturele functies ontsloten 
via de grote vide. In de vide lopen ruime trappen naar boven, 
naar de grote zaal. De trappen vormen een ruim opgezette 
route die door de vide slingert en de ene keer uit elkaar gaat 
en dan weer bij elkaar komt. Naast de trappen zijn er ook twee 
liften aanwezig voor de mensen die slecht ter been zijn. 
De trappen en liften komen beneden uit in de entreehal, deze 
hal is geheel openbaar en sluit aan op het overdekte winkel-
centrum die in het ontwerp van Max Dudler komt. Door deze 
aansluiting ontstaat er naast de diagonaal van Kees Christiaanse 
een secundaire openbare route. De aansluiting van de Sihlpost 
en het gebouw van Max Dudler wordt geaccentueerd door de 
ticketoffice.   

De vluchtroutes worden gevormd door de drie bestaande trap-
penhuizen. Elke zaal en studio heeft minimaal een vluchtuitgang 
die direct uitkomt in een van de gesloten trappenhuizen. De 
grote zaal heeft vier in- en uitgangen, deze komen echter alle 
vier niet uit in een gesloten trappenhuis aangezien de zaal vrij 
in de ruimte gelegen is.

Constructie
Door het maken van grote gaten in de vloeren verliest de 
bestaande constructie aan stabiliteit. De twee hoofd trappen-
huizen zorgden voor de stabiliteit in het gebouw. De grote vide 
in het nieuwe ontwerp onderbreekt echter de afdracht van 
krachten in de vloer naar de twee hoofdtrappenhuizen. Om de 
krachten weer op te kunnen vangen moet er een nieuwe sta-
biliteitswand worden toegevoegd die van boven naar beneden 
wordt doorgetrokken. Deze stabiliteitswand wordt geïntegreerd 
in de kleine theaterzalen en de filmzalen, zo kunnen er ook 
installaties voor de luchtventilatie van de zolder via deze wand 
naar de zalen gaan. 

De kolommen die in de vide staan kunnen gaan knikken 
doordat de vloer, die voor de stabiliteit zorgde, nu mist. Om dit 
op te lossen worden de trappen die nodig zijn voor de routing 
gebruikt als constructieve elementen die de kolommen op hun 
plaats houden. Ook het gedeelte  vloer aan de gevel die nodig 
is om de windbelasting op de gevel op te vangen wordt in de 
routing die door de vide loopt opgenomen. Zo hebben de oplos-
singen een dubbel doel.

Een aantal kolommen krijgen een extra belasting door de 
toevoeging van het nieuwe theater. Deze kolommen moeten 
worden verstevigd met een laag staal. Deze versteviging loopt 
tot aan de kolomkop, daar loopt de versteviging een beetje uit. 
Op deze plek is er ruimte voor een verlichtingselement die de 
kolomkop aanlicht.



De grote zaal wordt geconstrueerd door twee stijve wanden 
met daartussen vakwerken en schaatsvormige balken. Het stuk 
theater aan de voorgevel wordt als los element geconstrueerd 
en hangt aan de bestaande gevel. De constructie van de zaal 
wordt gerealiseerd in staal en omgeven door lagen van isolatie 
en triplex.  Het theater wordt verend op de kolommen gelegd 
zodat de geluidsoverdracht van theater naar de bestaande con-
structie wordt verminderd.

Materialisatie
De vloer in de entreehal wordt bekleed met een mooie donkere 
gepolijste steen met een afmeting van 60x60 centimeter. Door-
dat de stenen gepolijst zijn krijg je weerspiegelingen in de vloer. 
Ook krijgt de hal een sjieke uitstraling met deze tegel. De tegel 
wordt ook gebruikt voor het café/restaurant en in de ruimte tus-
sen de filmzalen. Dit om de eenheid van de ruimte te bewaren. 

Op de eerste verdieping komt men al in het territorium van het 
theater, de vloeren in deze ruimten, de garderobe en de foyers, 
worden uitgevoerd in de originele parketvloer die voorheen op 
de open werkvloeren lag op de eerste en tweede verdieping. De 
parketvloer wordt dus hergebruikt in het nieuwe ontwerp. De 
vloer geeft namelijk een zeer warme en huiselijke sfeer aan de 
foyers van de theaterzalen. Door het veranderen van een koele, 
tegel vloerbedekking naar een warme, houten vloerbedekking 
voelt men dat ze een andere ruimte betreden, een ruimte die 
een ander karakter heeft en ook minder publiek is dan de vorige 
ruimte waar ze waren.

Naast de donkere tegelvloer en de houten vloer worden de 
kolommen opnieuw wit geschilderd. Wit als neutrale kleur op 
kolommen die door hun vorm en veelheid al erg aanwezig zijn 
in het gebouw.

Afbeelding 63: Constructie grote zaal Afbeelding 64: Principedetail verstevigde kolom met lichtelement 1:50



De trappen die door de vide, langs de witte kolommen lopen, 
worden geheel dicht gemaakt met plaatmateriaal in een oran-
jerode kleur. Zo ontstaat er een oranjerode slinger die door de 
ruimte naar boven slingert. De oranjerode kleur steekt mooi af 
met de donkere gepolijste vloer van de begane grond en kleurt 
mooi met de originele parketvloer. Ook de balustrades rondom 
de vide worden gemaakt van hetzelfde materiaal. De balustra-
des worden zo gemaakt dat het gelijk de sneden in de vloeren 
afwerkt. De randen van de trappen en vides worden geaccentu-
eerd met lichtlijnen aan de onderzijde.

De buitenkant van de grote theaterzaal wordt gerealiseerd 
in een wit plaatmateriaal met een satijnen glans. Het theater 
wordt wit, omdat het zo niet te veel aandacht van het monu-
ment afneemt. Wit is namelijk een neutrale, frisse kleur en de 
kleur wit komt al voor in de originele gevel. De voorgevel van 

het theater wordt een translucente gevel met daarin letters ge-
graveerd die het woord ‘THEATER’ spellen. De glasverdeling lijkt 
willekeurig, maar komt grotendeels voort uit de originele gevel. 
Doordat de voorgevel translucent is ontstaat er, vanaf buiten 
gezien, een licht en schimmenspel als er binnen een voorstelling 
plaatsvindt.

Afbeelding 65: Principedetail balustrade 1:50 Afbeelding 66: Principedetail trap 1:50

Afbeelding 67: materiaal voor vloer beganegrond Afbeelding 68: Originele parketvloer die terugkomt in foyer Afbeelding 69: Referentie trap











Sfeerbeschrijving
Vrijdagavond, de week is weer voorbij. Samen met je partner, 
familielid, een vriend of vriendin loop je naar de Sihlpost. Het 
gebouw wordt mooi belicht door de avondzon en de theaterzaal 
waar je dadelijk een voorstelling gaat bekijken steekt eigenwijs 
uit het gebouw. Eenmaal bij de terug liggende ingang zie je al 
de strakke, oranjerode trappen die om elkaar heen slingeren. 
Binnen zie je aan het einde van de hal een oranjerood volume 
staan met daarboven het woord ‘TICKETS’. ‘Daar kan ik de 
kaartjes afhalen’ denk je. Nadat de kaartjes zijn gehaald is er 
nog genoeg tijd voor een hapje en een drankje in het café/
restaurant waar je even kan uitrusten op een van de ruime ban-
ken. En dan is het tijd om naar boven te gaan via een van de 
brede trappen. Op de eerste verdieping staat er al iemand klaar 
om de kaartjes te controleren en om de jassen aan te nemen. 
Een verdieping hoger kun je nog even naar het toilet voor de 
voorstelling begint en dan via de trap die onder de zaal door-
loopt naar de zaal. In de zaal zie je de originele gevel waarvan 
de eerste rij raampjes geblindeerd zijn. De afgesneden vloeren 
niet zijn afgewerkt zodat de wapening nog zichtbaar is. Jullie 
worden naar je plek gewezen. Even later begint de voorstel-
ling. De tijd gaat hard en voor je het weet is het alweer pauze. 
Alle mensen stromen door de drie uitgangen de zaal uit om 
een verdieping lager aan de bar een drankje te halen. Met een 
drankje in de hand kun je samen even napraten over de eerste 
helft van de voorstelling en dan klinkt het geluid dat de voor-
stelling weer begint. Tijdens de tweede helft van de voorstelling 
bedenk je je dat ook de mensen buiten een beetje mee kunnen 
genieten achter de schermen. Want de artiesten die elke keer 
achter het podium langs moeten lopen zijn als schimmen te zien 
door de translucente gevel. Na de voorstelling en een uitgebreid 
applaus moet er natuurlijk weer even nagepraat worden met 

een drankje op een van de banken van de huiselijke foyer. Dan 
is het weer tijd om naar huis te gaan en als je op de brug over 
de Sihl loopt kijk je nog even terug naar de zaal waar je net een 
leuke voorstelling hebt gezien.

Afbeelding 70 t/m 73 (vorige pagina’s): Foto’s maquette
Afbeelding 74 t/m 80 (volgende pagina’s): Sfeerschetsen behorend 
bij sfeerbeschrijving

















Afbeelding 81 t/m 84: Foto’s maquette, voorgevel bij theater/entree/toren, theater, entree, kleine theaterzalen met lichteffect





|Woningen|

Vormconcept
De woningen die in de Sihlpost worden gerealiseerd worden 
vormgegeven als woningen met een vrij indeelbaar vloerop-
pervlak. Alleen één of twee geknikte wanden, waarin zich 
ook de schachten bevinden, zijn de vaste elementen van de 
woningplattegrond. De wanden zijn zo geplaatst dat ze vrij 
in de ruimte staan, maar wel de suggestie opwekken dat de 
appartementen zijn opgedeeld in verschillende ruimtes. De 
wanden werken als vaste kamerschermen. Het mooie hiervan 
is dat de bewoners geheel rond kunnen lopen door hun ap-
partement. En de bewoners kunnen er zelf voor kiezen waar 
ze hun badkamer, keuken, slaapkamer of woonkamer willen 
hebben. Met als enige beperking dat de sanitaire functies bij 
een wand met schacht moeten liggen. Met dit principe wordt 
geen één appartement in het gebouw hetzelfde. Naast de 
geknikte wanden bevinden zich in de appartementen ook één 
of meerdere paddestoelkolommen die vrij in de ruimte staan 
en daardoor een karakteristiek element in de ruimte vormen.

Collectieve ruimten
Naast de vormgeving en formaat van je appartement spelen 
ook de collectieve ruimten een belangrijke rol in de waarde-
ring van je appartement. In De Sihlpost zijn er in de kelder 
parkeerplaatsen en kan een bewoner een berging huren. Op 
de begane grond is een fietsenstalling en zit er een conciërge 
die de fietsen bewaakt, op de ingang van de kelder let, de 
collectieve ruimten schoonhoudt en een was of een bood-
schap voor je kan doen. Op zolder is ruimte gereserveerd 
voor een ontmoetingsplek, een fitnessruimte, of kan de 
ruimte gereserveerd worden voor een feestje. Ook is er een Afbeelding 85: Suggestie indeling woningen



groot dakterras via de zolder bereikbaar. Dit dakterras bevindt 
zich op het dak van het theater.  

Routing
Als een bewoner aankomt bij de Sihlpost parkeert deze eerst 
zijn fiets in de fietsenstalling op de beganegrond of zijn auto 
in de kelder. Vanuit daar neemt de bewoner de lift of trap 
naar boven in een van de originele trappenhuizen. Eenmaal 
op de juiste verdieping gaat men een deur door en komt 
de bewoner uit op een gang die uiteindelijk uitkomt op een 
verbreed stuk. Op dit ‘pleintje’ komen alle voordeuren van de 
appartementen samen. Op het pleintje zijn uitsparingen in de 
wanden, deze uitsparingen kunnen dienen als zitplek waar 
de bewoners even met elkaar als buren onder elkaar kunnen 
bijpraten of mensen kunnen er spullen kwijt zoals schoenen 
of een vouwfietsje. 
De ontsluitingen van het ene trappenhuis en het andere trap-
penhuis worden via de collectieve ruimte op zolder met elkaar 
verbonden.

Contact tussen publiek en privé
De verbinding tussen het publieke en private gedeelte wordt 
voornamelijk gerealiseerd via visueel contact. Zo komt de 
private route soms langs een glazen wand met uitzicht naar 
de vide of foyers. Maar ook hebben een aantal woningen een 
glazenwand richting de vide. Deze woningen bevinden zich op 
de 4e en 5e verdieping, naast het theater dus er is hier geen 
sprake van inkijk in de woningen vanaf de publieke gedeelten. 
Deze woningen hebben ook een klein binnenbalkon vanaf 
waar ze naar de beneden in de vide kunnen kijken. Ook heb-
ben ze het voordeel dat ze extra daglicht binnen krijgen via 
de dakramen. Afbeelding 86: Suggestie indeling woningen









Samenvattend
Het nieuwe ontwerp voor de Sihlpost vindt zich voornamelijk 
achter de schermen plaats, achter de bestaande gevels. Deze 
gevels zijn monumentaal en spelen belangrijke rol als een 
stukje decor van de stad. 

De karakteristieke elementen van de Sihlpost worden opgeno-
men in het nieuwe ontwerp. Zo komt de oude constructie op 
verschillende manieren terug. Op de ene plek wordt de con-
structie geheel tentoongesteld, op een andere plek werken de 
kolommen als scheidend element en weer op een andere plek 
staat de kolom solo in de ruimte. 

Het enige element van het nieuwe ontwerp dat van buitenaf 
duidelijk zichtbaar wordt is de grote theaterzaal. Deze werkt sa-
men met de gevels van de Sihlpost, en dan in het bijzonder met 
de voorgevel. De grote zaal geeft namelijk een nieuw gezicht 
aan de Sihlpost, zonder dat deze zijn karakter verliest. Tege-
lijkertijd dient de voorgevel als decorwand in de zaal, hierbij 
wordt een deel van de buitengevel onderdeel van het nieuwe 
interieur. Dit stuk van de gevel is speciaal, want hier wordt wat 
eens voorkant was achterkant en visa versa. Wat eerst voor 
de schermen was (de buitenkant) is nu achter de schermen 

geworden. 

Het cultuurcentrum wordt omgeven door woningen, woningen 
waarbij de ruimte opgedeeld wordt door wanden die als vaste 
kamerschermen werken. Op de plekken waar deze publieke en 
private functie elkaar raken worden visuele relaties gerealiseerd. 
Zo wordt het op verschillende plekken in het gebouw zicht-
baar dat er naast een publieke functie ook een private functie 
aanwezig is. Dit wekt nieuwsgierigheid op bij de bezoekers. De 
bezoekers zijn niet alleen te gast bij het cultuurcentrum, maar 
ook bij de bewoners van de Sihlpost.

Afbeelding 87 t/m 89 (vorige pagina’s): Sfeerschetsen woningen 
en gang
Afbeelding 90-91 (volgende pagina’s): Foto’s maquette totaal









|TOT SLOT|
Tijdens mijn studie bouwkunde is herbestemming van een 
gebouw nooit goed aan bod gekomen. Het afgelopen jaar heb 
ik me alleen maar bezig gehouden met deze discipline in de 
bouwkunde en ik heb er veel van geleerd. 

In het begin van het afstudeertraject voelde ik eigenlijk weinig 
verbondenheid met de Sihlpost. De bouwstijl trok mij in eerste 
instantie niet. Maar door de locatie, de toekomstige ontwikkelin-
gen voor de omgeving en de opvallende voorgevel met toren-
tje wilde ik dit gebouw toch graag voor mijn afstudeerproject 
gebruiken. De verbondenheid met de Sihlpost was in het begin 
dan wel laag, het respect voor het gebouw groeide naarmate 
de tijd verliep. Nu zie ik wel de schoonheid van het gebouw en 
die heb ik in mijn ontwerp gebruikt om meer tot uiting laten 
komen. Het duurde dan wel even voordat ik het gebouw goed 
begreep en in de vingers had, maar uiteindelijk ben ik tevreden  

Op deze plek wilde ik ook nog alle mensen bedanken die mij in 
vele opzichten hebben geholpen tijdens het afstudeertraject. In 
het bijzonder wil ik Andreas Steiger bedanken voor zijn rondlei-
ding door de Sihlpost, voor het uitlenen van zijn boek over de 
Sihlpost en de overige geleverde informatie.
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|Plattegrond kelder 1:500|

1] bergingen
2] parkeerplaatsen bewoners
3] openbare fietsenstalling (bestaand)

1 2 3



|Plattegrond begane grond 1:500|

1] fietsenstalling bewoners
2] filmhuis
3] entreehal
4] ticketoffice
5] café/restaurant

6] Keuken
7] entree woningen

1

2

3

4

5

7
7

6



|Plattegrond 1e verdieping 1:500|

1] appartementen
2] kleine theaterzalen
3] opslag
4] kleedkamers
5] kantine personeel

6] garderobe
7] grote studio
8] kantoorruimte
9] vergaderzaal

1

2

2

3

3 4 4

5

6

7 4 4 8
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|Plattegrond 2e verdieping 1:500|

1] appartementen
2] kleine theaterzalen
3] foyer
4] studio
5] kleedkamer

6] opslag

1

2

2

3

4

4

4
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|Plattegrond 3e verdieping 1:500|

1] appartementen
2] kleedkamer
3] opslag
4] grote theaterzaal
5] foyer

2

2

1

3

4

1

5



|Plattegrond 4e verdieping 1:500|

1] appartementen
2] grote theaterzaal

1 1
1 1

2



|Plattegrond 5e verdieping 1:500|

1] appartementen
2] grote theaterzaal

1
1

1 1

2



|Plattegrond Zolder 1:500|

1] bovenverdieping appartementen
2] collectieve ruimte
3] dakterras
4] technische ruimte

1 12 2

3

4



|Doorsnede AA’ 1:500|



|Aanzicht Zuid 1:500|



|Aanzicht Noord 1:500|



|Doorsnede BB’ 1:500|



|Aanzicht West en Oost 1:500|



|Grote Theaterzaal 1:200|



|Zaalstudie Bioscoopzaal 1:200|



|Foyer met parket 1:200|


