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Dit verslag beschrijft het individuele ontwerpende onderzoek naar een 
compacte stad op, over, door, rond, in en o. een verkeersknooppunt 
in het centrum van Arnhem. Dit onderzoek maakt deel uit van de reeks 
'Hybrid infrastructures' van het atelier 'Manierisme', bestaande uit 
een catalogus met 40 internationale voorbeelden die een bijzonder 
typologische, cuI turele, informele en/of commerciele omgang met 
infrastructuurstuur illustreren, een .asterplan voor het Rijnkade 
Mandelabrug-gebied in Arnhe. en een tiental architectonische 
uitwerkingen daarvan. Uitgangspunt voor deze studies is dat 
stedelijke verdichting rondo •• ulti.odale knooppunten een duurza~e 
stad oplevert. 
Dit werk doet verslag van de individuele uitwerking van een 
deelgebied van het .asterplan; 'de .achinekamer.' Het bestaat 
ui teen inleiding die ingaat op de noodzaak van het onderzoek, 
een methodologiebeschrijving en een verdieping van de begrippen 
dichtheid en duurzaa.heid. Dan voIgt een theoretische verdieping 
waarin het werk van Gilles Deleuze wordt behandeld, als.ede de rol 
van het Manierisme binnen het ontwerpproces. Het derde en laatste 
dee 1 van het verslag is een uitgebreide ontwerpbeschrijving. 

Augustus 2009, Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit bouwkunde, Unit Architectural history and theory 

Rick ten Doeschate onder begeleiding van 
Prof. Ir. Ton Venhoeven, Dr. Ir. Gijs Wallis de Vries. 
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In e"ding 

Stad ell infrastrllctullr zijl1 
onlosmakelijk lIerbonden. De eerste 
nederzettingen ontstonden 
wur en rillierel1 elkllar 

steden afl1ankelijk 
gebleven lIan continlle interactie 
tllssen mensen, goederen 
De moderne mens is 
aan mobiliteit zander 
De fysieke lIan meer en meer 
j 111'r .. ,otr .. ",1'" .. ,01 "ne1:werkEm 11 j kt l1iermee 
onvernijdelijk. Stedelijk en 

planning zi j n de 
j lUll" eehter in toenemende 

mate lIit elkaar getrokken; het verbond 
tllssen morfologie en infrastructllur 
is doorbroken. Infrastructurele 
ruimte heeft sleehts een conneetieve 
functie en vormt dus vaak barrieres 
binnen de stedelijke l11orf010g1e. Het 
afstudeeratelier 'manierisme' heeft 
geprobeerd infrastructuur in een 
breder kader te bekijken en heeft 
de verstandheuding tussen stad en 
infrastrllctllur onderzocht. Hierbij 
het infrllstrllctuur niet slechts 
opgave of dilemma, maar als 
niet deehts als utiliteit maar 
essentiee1 onderdee1 van de openbare 
I"uimte van de stad. Infrastrllctllllr 
nillt als het seleeUeve domein van auto 
maar als gemeenplaats van de 
de I/oetganger, de lIutemobilist en 
gebrlliker van het openbur verveer. Een 
infrastructllllr kortom, die in staat is 
meerdere functies in zich op te nemen 
en ooze te combineren en te I/erlflechten 
met het stedelijk leI/en. 

Waar infrastructurele netwerken 
kruisen, ontstaan plekken waar de 
urbane kwali teit van de 
stad zich fysiek mani festeert. 
ontmoeten aHe stedelij k stromen 
elkaar en dit biedt Kansan voar 
sociaal-culturele en economische 
interactie. Het was onze hypothese 
dat stedelij ke verdiChting rondom 
dergelijk knooppunten deze sociale· 
culturele en economische interactie 
duurzaam kon maken.(1) Hiernaast was 
het ons vermoeden dat naast deze 
voordelen, dichtheid ook ecologisch 
profi]t zOu apleveren; het voorkomt de 
verdere destructie van natuurgebieden 
en maakt afstanden beloopbaar en 
publiek transport betaalbaar. Om 
deze voordelen optimaal te benutten 
is het nodig de compactheid en de 
bereikbaarheid te comtJineren met 
functionele differentiatie: Wonen, 
werken, recreeren, educatie, winkelen 
en sport rondom Mn knooppunt. De 
ontwikkeling van hoogstedelijke 
dichtheid is echter athankelij k van 
de sociale acceptatie. Met andere 
woorden; de leefbaarheid van een 
compact gebied, bestaande uit de 
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en prob eem te ling 

basale wooneisen gecombineerd met 
esthetische behoeftes, moet worden 
gewaarborgd. De probleemstelling van 
het atstudeeratelier 'manierisme' was 
dan ook: Klopt onze hypothese en zo j a, 
hoe ziet de optimale combinatie van 
dichtheid, bereikbaar, economische 
en sociaal-culturele activiteit en 
leetbaarheid er dan uit? 

'Today the city is above all considered 
according to a historicist model and 
there are masses of studies on the 
origins of the evolution of cities. 
But studies looking into the future 
are rather few and tentative. This is 
a serious error ... ' Henri Lefebvre(2) 

De locatie rond de Mandelabrug en de 
nkade in Arnhem -een nauwelijks 

ruimte in de nabij heid 
van het centrum en het HSL staHon 

Arnhem Centraal, die door een tweetal 
passerende fly-overs een desolaat 
en schi]nbaar onbruikbaar karakter 
heaft· vormde de grondslag voor 
een ontwerpend onderzoek naar deze 
vragen. Het onderzoek ving aan met 
een bestudering I/an het manierisme. 
Wanneer architectuur, stedenbouw en 
infrastructuur worden verweven en de 
ruimtelij ke dichtheid wordt ()",,~rlr"\I"n 
kun niet meer 

je 
vergt inventiviteit 

en . Het manierisme bleek 
interessant en relevant omdat het 
analyUsche kri tiek verbindt met 
creatieve verbeelding. De manierist 
neemt kunst ser ieus als wetenschap 
en is in een constante staat van 
rusteloos zoeken, Het manierisme en 
zijn figuren baden een handvat om de 
comple)(iteit van de opgave om te zetten 

ke kwaliteit. Het tweede 
onderzoek bestond ui t 

'Hybrid infrastructures.' 
Hierin werd de verstandhouding 
tussen stad en infrastructuur 
onderzocht aan de hand van ruim 40 
internationale voorbeelden die een 
biJzondere typologische, culturele, 
informele en/of commerciele 
met infrastructuur illustreren. 
studies droegen bij in de "'tyr_'rr,.h,,,, 
van het masterplan Rijnkade 
De resultaten van het onderzoek en 
het antwerp zijn geoundeld in het 
boek 'Hybrid infrastructures' en 
zullen hie I" dan ook niet nader worden 
behandeld. 

fase heeft iedere 
u~tgewerkt op architectonisch 
n~veau. Dit om de probleemstelling 
te verdiepen door te onderzoeken 
hoe een stedelij k, infrastructureel 
knooppunt op stedenbouwkundig en 
architectonisch microniveau zou 
kunnen functioneren. Het ontwerp werd 
gestuurd door begeleidend theoretisch 
onderzoek. Architectuurtheorie 
maakte het mogelijk om de lessen 
uit architectuurgeschiedenis 
in te zetten ten behoeve van de 
architectuurpraktij k. (3) Ik ben 
begonnen met een literatuuronderzoek 
naar stedeli]ke dichtheid omdat 
ik het ge\loel had dat een goede 
argumentatie hiervoor nog ontbrak in 
het boek 'Hybrid infrastructures'. 
Het hoofdstuk dat dit heeft opgeleverd 
maakt strikt gebruik van tJestaand 
wetenschappelijk onderzoek. Hierbi] 
raakte ik steeds meer geinteresseerd 
in de tegenstelling tussen de 
modernistische en postmodernistisChe 
architectuur en tilosofie die ons 
huidige discours lijkt te dominaren. 
Beide stromingen zij n inmiddels min 
of mear verworpen maar een goad 
alternatief is nog niet duidelijk 
naar voren gekomen. (4) Ik wilde 
deze problematische constellatie van 
theorie, geschledenis en ontwerp in de 
context van de stad nader onderzoeken. 
Sommige theoretici menen namelijk dat 
het ontstaan van het manierisme in de 
zestiende eeuw, waarin de kunstenaar 
een ongebonden houding ten opzichte 
van de wereld ontwikkelde, voortkwam 
uit een historische situatie van 
H'U""f1St'''''K.,n die is met 

(5) De 
manierist een vrij heid die 
meuwwas. De ongebondenheid bevnjdde 
de man~erlst van de geforceerde, 
mechanlsche, marionetachtige 
lellenswijze die de mens in zijn ogen 



had aangenomen. Een beter inzicht 
in onze huidige problematiek en de 
geschiedenis daarvan stelt onze 
probleemstelling in een breder 
kader : Het zal de modernistisch· 
postmodernistische tegenstelling niet 
oplossen maar biedt wellicht weI een 
vluchtweg die vergelij kbaar is met die 
van het manierisme; een mogelijkheid 
om met nieuwe creatieve verbeelding 
en vreugde, in vrijheid te werken aan 
de stad. Deze hernieuwde vrijheid 
kan helpen bij het zoeken naar een 
oplossing voor de probleemstelling . 

Door middel van de ' o"""eg als 
methode' heb ik de verschillende 
sporen gevolgd.(6) Ik heb altijd het 
vermoeden gehad dat een dee 1 van het 
antwoord op de nog niet gestelde vraag 
lag besloten in de wijze waarop we 
samen het stedenbouwkundige ontwerp 
hebben gemaakt . Niet aIleen onze 
andere kijk op de stedenbouw -waarin 
sociaal -culturele, economische, 
ecologische en infrastructure Ie 
aspect en een nieuwe en belangrijker 
rol speelden- maar vooral ook de 
wij ze van onze samenwerking, waarin 
we als individuele ontwerpers vanuit 
verschillende punten in het plan 
zijn gaan ontwerpen (als in een 
soort evolutionair proces) heeft me 
in grote mate geinteresseerd. Via 
Darwin, Dawkins en Castells bracht 
dit me bij Gilles Deleuze . met 
Deleuze als gids kon ik de gezochte 
vluchtweg volgen om onderweg het 
procesmatige landscape urbanism (een 
duidelij ke en vruchtbare reactie op 
de historiserende postmodernistische 
archi tectuur (7) weer in evenwicht 
brengen met de creatieve rol van de 
ontwerper alsmede nieuwe vragen en 
antwoorden te bedenken met betrekking 
tot de relatie tussen architectuur 
en natuur, de verhouding tussen het 
architectonisch object, de gebruiker 
(het subject) en zijn omgeving, 
de creatieve rol van het idee en 
de inventie binnen een complex 
ontwerpproces en de lessen van het 
manierisme. In een lang essay, dat 
zowel een streng en academisch deel 
kent dat op zichzelf staat en kan 
worden gelezen als handboek voor 
Deleuziaanse architectuurtheorie, 
als een speculatief en vrij er deel, 
probeer ik dit toe te lichten en leg 
ik ook ui t welke rol het manierisme 
hierbij heeft gespeeld. Ik trek 
enkele conclusies die ook in mijn 
ontwerp en ontwerpbeschrijving zijn 
te herkennen. 

Het essay is niet ontstaan voor of na 
het ontwerp, maar in een voortdurend 
evoluerend proces. Het ontwerp en 

het essay hebben elkaar dus steeds 
wederzijds beinvloed . In dit verslag 
positioneer ik de ontwerpbeschrijving 
na het essay maar ik had beide ook 
kunnen vervlechten alsof het verhalen 
zijn over personages die elkaar soms 
even ontmoeten (als in Robert Altmans 
'Short cuts'). Het theoretisch 
onderzoek dat beg on als een verdieping 
van de problematisch constellatie van 
theorie, geschiedenis en ontwerp leidde 
dus uiteindelijk tot concrete invloed 
op het architectonisch ontwerp dat op 
zichzelf weer een verdieping van de 
probleemstelling van het collectieve 
onderzoek was. Het vooronderzoek, 
het essay en het ontwerp vormen 
uiteindelijk dus allemaal een onderdeel 
van het ontwerponderzoek naar de 
probleemstelling : Levert stedelijke 
verdichting rondom multimodale(8) 
knooppunten duurzaamheid op en zo ja, 
hoe ziet de optimale combinatie van 
dichtheid, bereikbaar, economische 
en sociaal-culturele activiteit en 
leefbaarheid er dan uit? 

De manierist ontwikkelde 
een vrijheid die nieuw 
was. De ongebondenheid 
bevrijdde de manierist 
van de geforceerde. 
mechanische. 
marionetachtige 
levenswijze die de mens in 
zijn ogen had aangenomen. 
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Methodologie 

Het onderzoek dat lowel collectief 

duurzame 
gebruikt het er gegevens van, maar 
1n wezen is het een ontwerponderzoek. 

het een andere 
het fysisch-

mathemaUsche, veralgemeniserende, 
1~<';""'UU'!.ll ke paradigma; 

het 
dat voortkomt 
paradigma. Dit paradigma stelt 
kwanti tatief denken 
leiden door de rede. ,."VUJlUU,,,,,nIlHU 

naspeurbaarheid maken 
immers wetel1sc;haooleli 
'veronachtzaamt 
kenmerken van 
het verbant daarmee 

niet en is daarom niet 
geschikt voor die 
in hoge mate kwalitatief ,die 
afzonderli]ke gevallen, situaties en 
doeumenten tot hebben in 
zoverre ze zi)n. (2) De 
wetenschappen die direct verbonden 
aan individualiserende 
echter altij d 
omdat de mens, 
behoeftes, maar ook z~Jn 
ui tingen nou eenmaal 
zijo. Carlo Ginzburg 
boek 'omweg als methode' het indicie
paradigma voor omdat hij meent dat 
het indicie-paradigma een 
stempel heeft gedrukt op voaral 
menswetenschappen. Hij meent dat dlt 
par adigma ons missch1en ult de impasse 
kan helpen van de tussen 
'rationalisme' en 
Het indieie-paradigma wil de 
werkeIijkheid ontcijferen door middel 
van sporen en indicien die de sleutel 
Ieveren tot haar 
Ginzburg verheft het 
sporen om algemenere 
te onthullen tot een methode. 
is gevormd uit de woorden meta en 
ode, wat betekent; naar de weg. De 
weg naar iets toe is dus belangrijker 
dan het oorspronkelijke uitgangspunt 
De omweg ais methode is dus een mooi 
ultgangspunt omdat in de definitie van 
methode al ligt beklonken dat jeer 
vaak onderweg pas achterkomt wat 
werkelij ke doe 1 is. lets 
een belangrijke rol speelt 
door Horace warpole tot term verheven 
woord 'serendipity' dat afkomstig 
van het sprookje Serendippo. Hij doelt 
daarmee op 'onvoorziene ontdekkingen 
d1e te danken zij n aan toeval en 
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, De zonen van koning 
waren naar een schat op 

loek maar vonden door hun ogen weid 
open te houden iets geheel anders 

Deze methode leent zich voor de 
architectuur om twee redenen: Enerzijds 
is het ZO dat architecten sterke sporen 
van individualiteit achter laten. In 
die zin is het architectuuronderzoek 
te vergelij ken met het onderzoeken 
van kunst. Anderzijds zijn er in de 
archi tectuuf ook 'die vormen van weten 
die het meest gebonden zijn aan de 
alledaagse ervaring of, 
gezegd, aan aIle situaties 
de uniciteit en onvervangbaarheid 
van de factoren in de van de 
betrokkenen '(3) 
Uit de sporen van een 
kunstenaar of architectuurtheoretlcus 
kunnen algemene waarheden aan het 
licht Komen die vooralsnog niet werden 

De sporen veroorzaakten 

gevonden. Je moet daarbij echter weI 
de context gebruiken (wetenschap, 
filosofie, etc.) en moet van tevoren 
een of vermceden hebben. 
In onderzoek was de hypothese 
dat dichtheid random stedelijke 
infrastructurele knooppunten sooiaa1-
cultureIe, economische en ecologische 
duurzaamheid zou opleveren. De sporen 
die zi] n gevolgd lagen in het speci f ieke 
werk van bepaalde architecten, 
bestaande stedelij ke knooppunten 
(onderzoek Hybrid infrastructures), 
het manierisme en zijn figuren, 
architectuurtheorie en geschiedenis 
en f ilosoHe maar ook in de cinema 
en soms zelfs de muziek. De sporen 
veroorzaakten nieuwe vragen met weer 
nieuwe antwoorden en sporen die samen 
met de ontwerpende actlv1teit, het 
onderzoek als draden in 

creatieve en lnventieve 
archi teet als ontwerper 

moet vervullen (een idee dat 
uitwerk in het essay, waar ik 

ook nader in ga op het be lang van het 
hiervoorj was daarbij van 

De stedenbouwkundige en 
opgave was dermate 

complex, dat voor elk deelprobleem 

binnen het ontwerp een methodlsche 
inventie moest plaatsvinden (4) Hoe 
construeer ik een park een markthal? 
Hoe ga ik om met 
auto's binnen een dicht 
Hoe modelleer en construeer 
gebouw van 40000 vierkante meter 
over een ander gebouw 
kunnen er woningen in een 
complex worden gerealiseerd? Voor al 
deze en vele andere vragen ontbraken 
conventionele technieken. Door 
1teratief te sChake len tussen de 
verschl11ende problemen en steeds 
terug te grijpen naar de sporen die 
ik zojuist heb beschreven, ontstond 
een ontwerp dat middels gebruikelijk 
methodes en zonder 'omweg' nooit had 
kunnen ontstaan. 





Dichtheid 

Onze hypothese was dat dichtheid een 
duurzaae stad zou opleveren . Daarvoor 
is het nodig uit te leggen wat eigenlijk 
verstaan wordt onder duurzaamheid en 
waarom duurzaamheid noodzakeUjk wordt 
geacht. Over het algemeen wordt voor 
duurzaamheid de defini tie van het 
Brundlandt-rapport 'Our common future' 
uit 1983 gehanteerd en di t is dan ook de 
de definitie die in dit onderzoek zal 
worden gehanteerd. Met het Brundlandt
rapport erkende de Verenigde Naties 
dat milieuproblemen globaal van natuur 
zijn. Het rapport stelde dat het in het 
algemeen belang is van aUe naties, een 
poli tiek voor duurzame ontwikkeling 
te bepalen. Het rapport stelt dat 
duurzame ontwikkeling zich richt op 
het proces van verandering, waarin het 
gebruik van hulpbronnen, de richting 
van investeringen, de orientatie van 
technologische ontwikkelingen en 
institutionele verandering, aUe met 
elkaar in harmonie zijn en zowel de 
huidige als de toekomstige .ogelijkheid 
vergroten om aan menselij ke behoeften 
en wens en tegemoet te komen.(1) 

Het begrip ' de ecologische voetafdruk ' 
biedt helderheid in de reden waarom 
het in het belang is van aIle naties, 
een politiek van duurzame ontwikkeling 
te voeren . De ecologische voetafdruk 
voor een bepaald j aar is een getal 
gemeten in hectares, dat weergeeft 
hoeveel biologisch productieve grond · 
en wateroppervlakte een bepaalde 
bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt 
om zij n consumptleniveau te kunnen 
handhaven en zijn afvalproductie 
te kunnen verwerken. De beschikbare 
biocapaciteit per persoon (de 
biologisch productieve oppervlakte van 
13,6 miljard mondiale hectares gedeeld 
door het aantal wereldinwoners) is 2,1 
hectare . Op dit moment is de gemiddelde 
wereld voetafdruk per inwoner 2,7 
hectare (2). Dit betekent dat we nu 
al meer consumeren dan de aarde kan 
opleveren. Gezien het feit dat de 
wereldbevolking zal blij yen groeien 
en tweede- en derdewereldlanden in de 
toekomst net zo veel wIlen willen 
consumeren als westerse landen dat nu 
doen, zal het duidelijk zijn dat er 
iets moet veranderen. Het verkleinen 
van de ecologische voetafdruk door 
middel van duurzame ontwikkelingen 
voorkomt dat milieuproblemen op 
andere gebieden worden afgewend. 

Reeds in 1972 op de conferentie 'Human 
environment' in Stockholm besloot 
de wereldpolitiek dat duurzaamheid 
een vereiste is wanneer we met onze 
groeiende populatie op deze wereldbol 
willen blijven leven. Meer conferenties 

PIO 

en duurzaamheid 

volgden, zoals de 'World comission on 
environment and development (1987) en 
de 'Earth summit' in Rio de Janeiro 
van 1992 waar werd vastgesteld dat 
de zoektocht naar duurzaamheid moet 
beginnen in de stad. (3) In 1950 leefde 
30 procent van de wereldinwoners in 
steden; vandaag de dag leven ongeveer 
2,6 miljard mensen in steden tot 5 
miljoen inwoners en daarnaast nog 
eens 400 miljoen in de 40 grote 
stedelijke gebieden (mega-cities) van 
boven de 5 miljoen (4). Twee derde van 
de wereldbevolking woont in steden 
en urbane gebieden die ongeveer 1 
procent van het land beslaan. De stad 
vormt dus het economische maar ook 
het sociale kerngebied van wereld; 
het is de plek van revolutie en 
sociale veranderingen . In 2002 legde 
de VN vast, dat steden moeten streven 
naar economische levensvatbaarheid en 
sociale gelij kheid, en moeten bijdragen 
aan de ecologische bescherming van 
aIle diersoorten volgens de drie 
pijlers van duurzame ontwikkeling uit 
het Brundlandt-rapport. Dit betekent 
in de praktijk: Een hoge kwaliteit van 
leven voor de hele gemeenschap, binnen 
een sociaal · economisch kader dat de 
impact van de stad op zijn locale en 
globale omgeving minimaliseert. 

Duurzaamheid wordt thans echter vaak 
strikt ecologisch benaderd en loodrecht 
tegenover economische groei geplaatst, 
waarmee dUs wordt afgeweken van de 
8rundtland oorsprong. Maatregelen 
zoals de Nederlandse verscherping van 
de Energie Prestatie Norm zijn dan ook 
niet voldoende. Er moet worden gekeken 
naar de grotere schaal. De stad is een 
dynamisch systeem dat aIleen succes 
en gezondheid op de lange termijn kan 
waarborgen als het de capaciteit om te 
veranderen heeft. De sleutel daartoe 
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is diversiteit.(5) De geschiedenis 
heeft aangetoond dat er maar weinig 
steden zijn die op de langer termijn 
kunnen groeien of zelfs overleven 
door middel van specialisatie . 
Steden wIlen een varieteit aan 
organisaties en culturen moeten 
aantrekken en bedienen door middel 
van het waarborgen van diversiteit 
in hun wijken, gebouwen en stedelijke 
ruimtes. Het bieden van diversitelt 
vergroot het aanpassingsvermogen van 
de stad, net zoals het Darwiniaanse 
aanpassingsvermogen afhankelijk is 
van de diversiteit van een populatie . 
Veel onderzoekers zijn het dan ook eens 
dat een goed doordachte meervoudige 
ruimteontwikkeling ; varieteit, 
vltaliteit en levensvatbaarheid teweeg 
brengt (6). Hoge dichtheden (in dit 
project uitgedrukt in FSI , zie schema) 
worden gezien als een significante 
component om dit te bereiken, met 
duurzame ontwikkeling tot gevolg. 
(7) Niet zozeer de fysieke dichtheid, 
maar de dichtheid van activiteiten 
die de gebouwde omgeving genereert i s 
van belang. De VN claimt bijvoorbeeld 
dat de planningsbenader ing van Hong 
Kong, waar verschillende vloeren met 
verschillende functies boven op elkaar 
worden geplaatst, de efficientste 
stedelijke gebouwde vorm in de wereld 
is (8). 

De duurzaamheid van dichtheid is dUs 
ten eerste gebaseerd op de mogelij kheid 
van sociaal -culturele en economische 
levensvatbaarheid door middel van 
functionele en culturele diversiteit. 
Daarnaast heeft het enkele specifieke 
ecologische voordelen . Ten eerste is 
er de notie dat zo min mogelijk land 
wordt gebruikt om zo' n groot mogelij ke 
behoefte te bevredigen . Hierbij 
wordt dus het natuurlij ke landschap 
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gespaard. Verder kan in de dichte 
en functioneel gedifferentieerde 
stad op rendabele wijze duurzame 
energie worden gewonnen, bijvoorbeeld 
door middel van zonne·energie, 
windmolens of biomassa. Belangrijk 
voordeel van het compacte model is 
ook de mogelij kheid van een betere 
uitbalancering van de energievraag in 
de tij d. Bij woningen liggen de pie ken 
in de energievraag in de ochtend 
en avond. Bij kantoren piekt de 
energievraag juist op het midden van 
de dag. De energievoorziening van een 
gebouw werkt vaak inefficient omdat 
de capaciteit ook tijdens daluren is 
afgestemd op de energievraag tijdens 
piekuren. (9) 

Als laatste is er de factor mobiliteit 
die een grote rol speelt bij de 
duurzaamheid van een stad in grote 
dichtheid. Schafer en Victor stellen 

Hong Kong 

FSI=! 
GSt=O,4 
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FSI=T 
GSI=O,!2 
l=8 

dat duurzame mobili teit in de praktij k 
neerkomt op de volgende maatregelen, 
in volgorde van prioriteit: Het 
vergroten van de mogelijkheden om te 
wandelen of fietsen (1). Het verbeteren 
van publiek transport waarbij de 
efficientie en milieutechnische 
prestaties van het transport moeten 
worden vergroot (2). Intensief 
gebruik van voetbruggen en roltrappen 
zodat connectiviteit op verschillende 
niveaus wordt gewaarborgd. (3) Daarbij 
wordt opgemerkt dat de gemiddelde tij d 
van werk naar huis en andersom in Hong 
Kong 30 minuten bedraagt, terwijl dat 
bijvoorbeeld in Tokyo 90 minuten is. 
(10) Jenks (1996), Williams et al 
(2000) en Schoon (2001) legden reeds 
het verband tussen hogere dichtheden 
en meer duurzame vormen van mobiliteit 
( 11 ). Het urban task force (2000) 
concludeert: 'Higher densities allow 
a greater number of public amenities 
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and transport facilities to be located 
within walking distance, thus reducing 
the need for the car and contributing 
to urban sustainability. '(12) 

Dit geldt niet aIleen voor 
mobiliteit binnen de stad maar ook 
in zij n bereikbaarheid ten opzichte 
van andere steden en gebieden. 
Globalisering, waarmee ik bedoel de 
internationalisering van economie 
en cultuur en de intensive ring van 
internationale netwerken, he eft 
er voor gezorgd dat steden in 
toenemende mate afhankelijk zijn van 
elkaar. De socioloog Manuel Castel Is 
beschrijft hoe communicatiestromen 
het functioneren van de wereld 
hebben veranderd omdat de netwerken 
die deze stromen vormen, autonoom 
van geografische of andere fysieke 
restricties kunnen functioneren.(13) 
Dit betekent echter niet dat steden 
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zullen verdwijnen; het leidt volgens 
Castells juist tot een herwaardering 
van bepaalde stedelij ke plekken en 
geografische verbindingen. (14) Het 
betekent echter weI dat steden niet 
meer autonoom kunnen functioneren en 
dat samenwerking tussen steden steeds 
belangrij ker wordt. Deze interactie 
vereist niet noodzakelijkerwijs 
face -to-face communicatie, doch, de 
natuurlijk sociale aanleg van mensen , 
gecombineerd met de waarde die wordt 
gecreeerd door informele, ongeplande 
en onvoorspelbare interactie, zal 
waarschijnlijk de behoefte van mensen 
om samen te komen in de fysieke ruiJnte 
vergroten.(15) Dit betekent dat 
fysieke infrastructurele netwerken een 
belangrijke rol spelen. De verhoging 
van de dichtheid van de stad rondom 
centrale infrastructurele knooppunten 
verhoogt de toegankelij kheid van 
transport, maakt de koppeling van 
de verschillende infrastructurele 
netwerken mogelijk, maximaliseert het 
potentieel van high value locaties, 
vergroot de potentie voor activiteit en 
interactie en faciliteert de clustering 
van gerelateerde economische functie s 
waardoor een cyclische gemeenschap 
mogelijk wordt.(16) Het blijkt dat 
multimodale oplossingen, waarbij 
verschillende mobiliteitsnetwerken 
worden gekoppeld, hierbij het meest 
efficient , uitvoerbaar en belovend 
zijn. (17) 

Samenvattend kan worden gesteld dat 
een dichte, compacte stad duurzaam is 
omdat het de voorwaarden schept voor 
een grote diversiteit aan functies, 
activiteiten en culturen waardoor een 
vruchtbaar en adaptief economisch en 
sociaal-cultureel systeem ontstaat; 
het de druk om het omliggende landschap 
verkleint; de iJnplementatie van 
duurzame technologieen rendabel maakt; 
het afstanden verkleint waardoor de 
mogelij kheid om te wandelen of fietsen 
wordt vergroot en het publiek transport 
beter betaalbaar maakt. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat infrastructurele 
knooppunten bij ui tstek geschikt 
zij n om dicht te bebouwen omdat het 
de grote economische dynamiek van 
een compact gebied kan verbinden en 
verknopen met omliggende gebieden . 
De sociale acceptatie is een van de 
belangrij kste factoren als het aankomt 
op de ontwikkeling van een stedelijke 
vorm in hoge dichtheid. (18) Hiervoor 
is naast de functionele en culturele 
diversiteit, de bereikbaarheid en de 
economische activiteit die reeds zijn 
besproken, de stedelijke leefbaarheid 
een vereiste . 8asale wooneisen 
als buitenruimt e, speelruiJnte, 
zontoetreding en ventilatie spelen 
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en duurzaamheid 

een belangrijke 
esthetische, 
kwali teiten 
onderschatten 

rol, maar ook 
architectonische 

zijn een niet te 
factor. De combinaUe 

van al deze factoren is onderzocht 
in het ontwerpend onderzoek in zowel 
de collectieve als de individuele 
fase. Het ontwerp is gestuurd door 
het architectuurtheoretisch onderzoek 
waarvan de resultaten zijn gebundeld 
in het essay : Deleuze en de vluchtlijn 
uit de anti these tussen modernisme en 
postmodernisme . 
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ssay 
Inleiding 

'Maak rizoom, en geen wortel, 
nooit, zaai niet, 
niet een nocl! wees 
Trek een lijn en zet nooit een punt! 
De snell!eid transfOrmeert het punt in 
een lijnl ~s snel, zelfs wanneer je 
5til staat! Kanslijn, heupl1jn (line 
of hips J, 1I1uchtlijn. niet een 
generaal in u opt /feb ideeen 
maar juist gewoon /feb 
korte ideeen. Maak kaarten en geen 
toto's of tekeningen. ~s de roze 
panter en dat uw Iiefdes mogen z~Jn 

ais de wesp en de orchidee, de kat en 
de baviaan. '(1) 

Deze op het eerste gezicht 
ondoordringbare en bijna mysterieuze 
aaneenschakeling van woorden en 
leestekens dient tar in- en verleiding 
voor een waarin ik wi! ui tleggen 
hoe de van Gilles Deleuze 
een vluchtlijn kan trekken uit de 
SChl)nbaar onoplosbare en weinlg 
vruchtbare tegenstelling tussen 
modernisme en nn~tlnf>(l"rnjsm" 
theoretisch 

zowel 
vlak. 

Het postmodernisme mag ons dan bevrij d 
hebben van het ke geloof 
in de techniek en na devote 
toewi]ding aan 
en kapitaalopbouw 
elk mens in ieder tijdperk in zijn 
elgen werkelijkheid leeft [waarmee 
de universele toepasbaarheid van de 
door de modernist en heilig verklaarde 
wetenschap ward 
het einde 
en de 
de 
plaats kwam, bleek bij nader inzian 
toch minder soelaas te bieden dan 
verwacht. (3) Peter Sloterdij k stelt 
in 1983 dat er geen denkvermogen 
is dat al het problematische kan 
bijhouden. 'Dmdat alles p1'oblematisch 
is geworden l$ alles eigenlij k om 
het even.' (4) Ook in de architectuur 
kwamen de postmodernistische reacties 
op de eenzijdige modernistische 
concent1'atie op efficientie en 
standaardlsatie dle wlke spanning· 
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identlteitsloze steden 
vaak niet verder dan 

pastiche begeleidt door 
marketingstrategieen. 

Met de telOO1'gang van het geloof 
in de maakbare samenleving en het 
'falen' van de postmodernistische 
architectuur heeft de architect moeten 
vorsen naar een nieuwe vorm. Hilde 
Heynen beschrijft in Architecture and 
modernity hoe de architectuur heeft 
geworsteld met de moderne erfenis en 
uiteeo is in een nostalgisch, 

(Chrlstian Norberg
Christopher Alexander) die 

de modernlteit ontkent 
radicale, kritische 
Elsenman, Massimo Cacciari) 
de onmogelijkheid van 
wonen in de modernitei t te tonen en zo 
aIleen het negatieve behandelt, 'all 
JOy is absent from their discourse' (6) 
(b). Beide houdingen hebben iets 
spastisch: Nostalgie als een spel, 
of transgressie zander toekomst, 
zander virtualiteit. Het creatieve en 

werk van Gilles Deleuze 
een toevlucht omdat het 

constructivistisch en positief wil ziJ n 
in plaats van deconstructivistisch en 
negatief. Deleuze werkt verbindingen 
ui t, n iet door het samenvoegen van 
verschillen in complexe 
(zoals Colin Rowe of Robe rt 
dat doen) maar door eenheid te zien 
als een dynamische relatie tussen 
potentiele divergenties. 

Deleuzes werk is als een stad waarin 
Je kunt verdwalen zonder daarvoor 
geschoold te moeten 
waarin geen 
nnden zij n die als 
naar het centrum leiden; immel'S ieder 
centrum ontbreekt. Als bezoeker van 
de stad die de f11050fie van Deleuze 
heat, zul ]e moeten struinen, dwalen, 
en dolen. Je zult liJnen volgen die je 
leiden langs smalle, donkere stegen 
en gevoerd worden naar plekken van 
waaruit plots in het diepe de hele 
stad is te zien. Iedere bezoeker zal 
zijn eigen weg kiezen en de stad op 
een andere manier ervaren, er is 

'ene' Deleuze, 'echte' 
Iedere route 

andere 
stad. 

over Deleuze kan dan ook 

blootleggen van het 'ene 
traject als een scI1at.ka,art 
die wat impliciet blijft In 
Deleuzes eigen werk. Als we al zouden 
kunnen spreken van een tekst als een 
kaart, dan zou dat altijd in het 

als een reeks 
incompleet zullen 

en blijven, kaarten die 
bepaalde plekken en op 

. Kaarten die architecten zullen 

maar ze 
~U'""J.I .l.t:~~ problemen behandelen; omdat 

constructieve kaarten zijn. 

Er is inmiddels veel begeleidende 
literatuur over het werk van Deleuze 
verschenendat zich specifiek richt opde 
architect of architectuurtheoretieus. 
Deze werken zijn eehter vaak zeer 
geconcentreerd en [omdat 
ze bij voo1'beeld een of enkele 
Deleuziaanse concept en behandelen 
of Deleuze slechts 

een toevlucht omdat 

negatief 

en al te loszinnig; wellicht uit 
een van de lezer(8) 
Deleuze zelf dat j e zij n werk 
niet moet begrijpen, maar dat het 

'pakt' of niet. Hij adviseert de 
zi] n werk te lezen zoals 

naar een plaat luistert. Maar 
er platen zijn die je tientallen 
mal en moet luisteren om ze te kunnen 
doorgronden en waarderen, 20 vereist 
Deleuze herlezing. Gelukkig gaat de 
analogie met muziek verdeI' en is de 
eerste aanraking met zijn werk wel 
direct elektriserend. Brian Massumi 
schrijft in de Engelse 
Mille dat j e biJ een 

nummers overslaat, en 
steeds opnieuw luistert. Deleuze 
zou op eenzelfde maOler 
worden. Architecten zouden 
manier Deleuzes werk kunnen 



als een toolbox. Dit zou trouw zij n 
aan het pragmatische karakter van 
Deleuzes werk. Het gevaar bestaat 
echter dat de architect, buiten 
beg rip en eigen creatie om, Deleuzes 
concept en inzet om zijn ontwerpen 
van een filosofische vernislaag te 
voorzien. (100m dit gevaar te omzeilen 
zal dit essay dan ook uit twee del en 
bestaan. Het eerste deel is een 
streng en geconcentreerd geschreven 
overzicht van Deleuzes werk waarin 
veelgebruikte Deleuziaanse begrippen 
en concepten worden verduidelijkt. 
Deze lezing is vergelij kbaar met de 
eerste fase van Deleuze eigen werk 
[zonder daarbij overigens de pretentie 
te hebben eenzelfde kwaliteit te 
bereiken]. Dit betekent dat er in de 
keuze van de dingen die ik uitlicht 
al weI degelij keen eigen r ichting 
valt te bespeuren . Ik concentreer me 
namelijk op de aspect en van Deleuzes 
f ilosof ie waarvan ik denk dat ik ze kan 
inzetten voor het tweede deel . Dit deel 
behandelt de implicaties van Deleuzes 
f ilosof ie voor de architectuur . Het 
is een losser geschreven part, het is 
connectief, empirisch, pragmatisch, 
constructief en ontwerpend. Het 
legt verbindingen met het manierisme 
en de hedendaagse stedenbouw, 
architectuur, architectuurtheorie en 
architectuurgeschiedenis. Het gaat in 
op het specifieke ontwerponderzoek 
dat is gedaan en probeert dit weer 
te verbinden met andere gebieden. 
Het essay in zij n geheel geeft dus 
niet aIleen antwoord op de vraag hoe 
het werk van Deleuze een vluchtlij n 
trekt uit de tegenstelling tussen 
modernisme en postmodernisme maar 
probeert ook te verduidelij ken hoe 
de architectuur deze 'line of flight' 
specifiek ontwerpend in kan zetten. 

Deleuze zelf meent dat 
je zijn werk niet moet 
begrijpen. maar dat het je 
'pakt' of niet. 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Biografie 

Gilles Deleuze werd geboren op 18 
j anuari 1925 in Parij s en studeerde 
f ilosofie aan de Sorbonne. Hij werd in 
1969 hoogleraar aan de univers iteit 
Paris VIII Vincennes en bleef dat tot 
aan zijn emiraat in 1987. Het werk van 
Deleuze valt grofweg te verdelen in 
drie fases.(11) De eerste fase begint 
met zijn monografieen over Hume, 
Nietzsche, Kant, Bergson, Spinoza, 
Proust en Sacher-Masoch, en eindigt 
met Di fft'lrence et repetition (1968) 
en Logique de sens (1969). Deleuze 
leest Hume, Nietzsche, Bergson en 
Spinoza selectief en accentueert die 
aspecten die de heersende opvattingen 
trotseerden . Deleuzes academisch 
geschreven interpretaties zijn 
geen poging de geschiedenis van de 
filosofie opnieuw te beschrijven 
als een logische opeenvolging van 
evoluerende leren maar stellen zich 
de vraag wat heden ten dagen nog 
relevant is in de werken van het 
verleden . Het is een constructieve 
methode die zich concentreert op de 
aspect en die iets nieuws tot stand 
kunnen brengen. Deleuze gebruikt deze 
inzichten om zijn eigen theoretische 
hOofdwerken te scheppen waarin hij 
zeer nauwkeurig het failliet van 
de filosofie van zij n scholing -de 
klassieke en metafysische f ilosof ie 
van het soevereine oordeel en de 
universele waarheid- tot uitdrukking 
brengt . 

De tweede periode omvat de samenwerking 
met Felix Guattari : L'anti-oedipe 
(1972), Kafka. pur une litterature 
mineure (1975) en Mille plateux (1980). 
Het schrijven in een 'menigte ' (12) 
behelst het daadwerkelijk uitoefenen 
van de 'andere' manier van den ken 
die Deleuze in zijn voorgaande 
werken slechts beschreef en doet 
andere gebieden buiten de filosofie 
aan : Wetenschap, literatuur, kunst , 
politiek, psychoanalyse, et cetera . 
De derde periode begint wanneer 
Deleuze en Guattari na Mille plateaux 
besluiten voorlopig aIleen verder 
te gaan. Deleuze verdiept zich in 
de schilder - en filmkunst ; Francis 
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Bacon: Llogique de la sensation ( 1981), 
L'image -mouvement ( 1983) en L' image
temps ( 1985) en schrijft studies over 
Foucault (1986), Chatelet (1988), 
Leibniz (1988) en Beckett (1992). 
Daarna wordt de samenwerking met 
Guattari nieuw leven in geblazen met de 
publicatie van het boek qu ' est-ce que 
la philosophie? (1991) om vervolgens 
onmiddellijk weer tot een einde te 
komen met de dood van Guattari op 29 
augustus 1992. Gilles Deleuze zelf 
maakt op 4 november 1995, na al jaren 
aan ernstige ademhalingsproblemen te 
hebben geleid, een eind aan zijn leven 
door uit een raam van zij n appartement 
in Parijs te springen. 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Hume, empirisme et subjectivite 

In Deleuzes interpretatie van Hume 
is het empirisme niet louter het 
gedachtegoed dat stelt dat kennis 
voortkomt ui t zintuiglij ke ervaring 
maar de leer die zich afvraagt onder 
welke voorwaarden iets nieuws tot 
stand komt. Deleuze behandelt het 
empirisme dus niet als een onderdeel 
van een historisch filosofische canon 
maar stelt dat het ook vandaag niet 
aan relevantie heeft ingeboet. David 
Hume brengt Deleuze tot een van de 
belangrijkste filosofische problemen 
in zij n werk; Het probleem van het 
subj ect. Voor Hume is er in eerste 
instant ie nameli j k helemaal niet 
zoiets als een subject . Er is het 
gegevene; de flux van impressies 
en ideeen. Deze verzameling is de 
menselij ke geest . De vraag i s niet: 
'Onder welke condi ties kan een ervaring 
bestaan?', maar: 'Hoe kan zich in 
het gegeven een subject constitueren 
dat het gegeven overschrijdt?' (13) 
of minder f ilosof isch geformuleerd; 
'Met welk recht beweer ik meer dan 
ik weet?' 'Hoe kan ik ui t het feit 
dat vandaag de zon opkomt concluderen 
dat de zon morgen ook opkomt?' Hume 
vertrekt dus niet vanuit het idee 
van het subject als a priori dat met 
aangeboren ideeen aan de verzameling 
indrukken coherentie verleent maar wi! 
het subject juist verklaren vanuit de 
veelheid van indrukken. 'Abstracties 
verklaren niets, maar moeten j uist 
zelf verklaard worden.'(14) 

De flux aan percepties is te verde len 
in impressies en ideeen. Het verschil 
tussen beide ligt hem in de intensitei t 
waarmee ze de geest affecteren. 
Impressies zijn feller, intenser. 
Ideeen vormen een soort zwakkere 
kopieen van de impressies . Zonder de 
impressies te hebben gekend kunnen de 
ideeen niet gevormd worden; 'we kunnen 
ons geen voorstelling maken van de 
smaak van een ananas zonder het ooit 
geproefd te hebben.' (15) Om nu van 
deze verzameling percepties tot een 
subject te komen is associatie nodig; 
het koppelen van ideeen. Deze ideeen 
worden langs twee wegen aan de geest 
gepresenteerd: Door middel van het 
geheugen (of de bewogen opeenvolging) 
of door middel van de verbeelding (of 
de overschrijding) . De verbeelding 
wordt volgens Hume geleid door de 
principes van de menseli j ke natuur , 
bestaande uit principes van de passie 
en de pr incipes van de associatie. De 
principes van de passies selecteren 
bepaalde impressies. Deze passies 
komen dus eerst en geven richting, zij 
verlenen doeistellingen en intenties. 
De principes van de associatie 
(overeenstemming, opeenvolging en 

causaliteit) leiden de geest op 
natuurlijk wijze van de ene idee 
naar de andere, om zo de relaties 
tussen beide tot stand te brengen. De 
relaties maken de overgang mogelij k 
van een idee of impressie naar een 
idee dat niet in de zintuigIijke 
ervaring is gegeven. Deze relaties 
zijn geen kwaliteit inherent aan de 
dingen; de relaties zijn zelfstandig. 
'De groene boom ' is dan niet langer 
' een boom die groen is ' , maar een 
ontmoeting tussen de idee 'boom' en 
de idee ' groen' . Het is een ontmoeting 
die beide ideeen overeenkomt: Het 
' groen worden van de boom' en het 
' boom worden van het groen.'(16) 
Met andere woorden, de geest, die 
passief was in het begin, wordt 
gekwalificeerd en geactiveerd door 
de principes van de menseIijke natuur 
die hem aandoen: hij wordt subject. 
Subjectiviteit is dus een proces. 
Deleuze leert van Hume dat het subject 
geen vaststaande of vooraf bestaande 
identiteit heeft, maar een proces is 
dat zich vormt in een voortdurende 
interactie met de wereld er omheen; 
het is een effect van die ontmoeting, 
een product van de synthese van 
allerlei ervaringen. Als product kan 
het dus ook niet losgekoppeld worden 
van die ervaringen. De ervaring van 
een zelf is een kunstgreep geworden, 
een gewoonte, de gewoonte om 'ik ' 
te zeggen tegen het correlaat dat de 
ervaringen samenbindt . (17) 

. Deleuze leert van Hume 

dat het subject geen 
vaststaande of vooraf 

bestaande identiteit 

heeft. maar een proces 
is dat zich vormt in een 
voortdurende interactie 
met de wereld er omheen 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Spinoza 

Spinoza staat vooral bekend am zij n 
these deus sive natura (god of wei de 
natuur) . Dit betekent dat er louter een 
oneindige substantie is, die bestaat 
uit een oneindig aantal attributen 
(de natura naturans of naturerende 
natuur) die de bran vormen van de 
oneindige modificaties (de natura 
naturata of genatureerde natuur). Van 
het oneindig aantal attributen zij n 
alleen 'denken' en 'uitgebreidheid ' 
ons bekend. Ieder ding of iedere 
gedachte is een modus van een van deze 
twee attributen . Alleen de substantie 
is causa sui (oorzaak van zichzelf). 
Modi zijn altijd veroorzaakt door 
iets buiten zichzelf, namelij k door 
andere modi. Zo is een idee een modus 
van het attribuut denken, en een 
lichaam een modus van het attribuut 
uitgebreidheid en zijn ze allebei 
veroorzaakt door een ander idee 
respectievelijk lichaam . De natuur 
be staat dus uit een voortdurende 
causale interactie. Er wordt niet 
geappelleerd aan enige instantie 
buiten de substantie; er is geen 
transcendente god. Deleuze benadrukt 
dat er sprake is van een immanente 
zij nsleer; het gaat bij Spinoza am 
een horizontaal, niet hierarchisch 
verband. Het menselij k organisme is 
-net als alle modi- een product van 
de natuur, en kan er daarom nimmer aan 
vooraf gaan. 

Naast deze ontologie behandelt 
Oeleuze de 'praktische' filosofie 
van Spinoza; het model van het 
lichaam . In de Deleuziaanse lezing 
van Spinoza is een lichaam niet een 
vorm , maar een complexe samenstelling 
van een oneindig aantal deeltjes met 
verschillende snelheden (door Deleuze 
de lengte genoemd) en een capaciteit 
te affecteren en geaffecteerd te 
worden (de breedte). Zodoende wordt 
er geen onderscheid gemaakt tussen 
natuurlij ke en artificieie lichamen. 
Een lichaam kan dus van alles zijn: 
Een dier, een muziekstuk, een 
gedachte of een sociaal collectief . 
In het beroemde laatste hoofdstuk van 
Philosophie pratique stelt Deleuze 
dat een dergelij ke beschrijving van 
een lichaam vergelij kbaar is met de 
ethologie van bioloog Jakob Johann von 
Uexkull (1864-1944) . Deze weigerde het 
dier te abstraheren van zij n milieu 
en probeerde dieren te analyseren 
in 'affectieve ' termen . (18) Deleuze 
stelt dat Spinoza ' s Ethica niks te 
maken he eft met de moraal, maar met 
de leer van de ethologie. 

In Spinoza et le probleme de 
l'expression bespreekt Deleuze hoe 
het menselij k organisme kan worden 
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aangedaan of geaffecteerd. Deleuze 
is geinteresseerd in de gedachte 
dat , gelet op de complexiteit van het 
menselijke lichaam, niemand kan weten 
tot welke ervaring de mens in staat 
is . Er zij n twee soorten affecties; 
de actieve en de passieve. De actieve 
aandoeningen worden geheel verklaard 
door de aard van het aangedane 
lichaam ; de passieve aandoeningen 
worden dat niet. De substantie 
kent louter actieve aandoeningen 
omdat deze oorzaak is van alles. 
De aandoeningen van de modi zijn 
allereerst passief aangezien de modi 
niet causa sui zijn. Spinoza laat zien 
hoe sommige aandoeningen onze conatus 
of bestaansdrang verzwakken en andere 
hem juist versterken. Het kwaad heeft 
hier geen betekenis omdat alles naar 
de wetten van de natuur functioneert. 
Er bestaat enkel goed en slecht. Goed 
zijn de ontmoetingen met deeltjes die 
een composi tie aangaan met ons lichaam 
en zo blijdschap veroorzaken. Het 
slechte geschiedt wanneer we deeltjes 
ontmoeten die niet overeenstemmen met 
onze natuur en zo verdriet stichten. 
(19) Het doel is am ons vermogen 
tot handelen te vergroten am zo 
uiteindelijk in staat te zijn actieve 
aandoeningen te kunnen produceren. Het 
is met andere woorden onze ethische 
taak tot het uiterste te gaan . 'Alles 
wat een lichaam kan (zijn macht) , 
is oak zij n natuurrecht .· (20) In de 
praktijk betekent dat : 'Vluchten voor 
de pest, ontmoetingen organiseren, 
de daadkracht vergroten, aangedaan 
worden door blijdschap en de affecten 
die een maximum aan bevestiging 
uitdrukken vermenigvuldigen . Van het 
lichaam een kracht maken die zich niet 
beperkt tot het organisme , van het 
den ken een kracht maken die zich niet 
beperkt tot het bewustzijn. ' (21) Een 
Spinozistisch leven, zo stel t Oeleuze, 
leef je op het immanentieplan en niet 
op het transcendente of theologische 
plan . Waar het laatste wordt 
gedefinieerd door de ontwikkeling 
van vormen en subjecten, daar be staat 
op het immanentieplan slechts een 
individuerende, affectieve staat 
van anonieme krachten. Daar leef je , 
zoals j e Spinoza kunt lezen ' in het 
midden' . (22) 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Difference et repetition 

Met zij n monografieen heeft Deleuze 
laten zien dat er altijd al filosofen 
waren die wisten te ont snappen aan 
een dogmatisch beeld van het denken . 
Met difference et repetition wil 
Deleuze zelf ontkomen . Hij toont 
aan dat het traditionele denken een 
doxa (beeld van het denken ) hanteert 
waarin de ding en worden georganiseerd 
in een hierarchisch systeem. In deze 
ordening domineert datgene waarin de 
dingen corresponderen, de identiteit, 
datgene waarin de dingen onder ling 
verschillen, de differentie. Deleuze 
ziet dit als een dogmatisch en 
moreel den ken en stelt een aantal 
bezwaarlij ke postulaten aan de kaak 
die verbonden zijn aan deze doxa. Zo 
zij n daar de verplichting te den ken als 
iedereen, de evidentie , de her kenning 
en de uitsluiting van domheid, dat 
wil zeggen de onwil om te denken 
volgens de traditionele categorieen 
van het denken . Deleuze introduceert 
een origineel 'denken zonder beeld ' , 
dat wil zeggen een denken dat niet 
gericht is op herkenning , maar op de 
dHferentie . Het lev en is differentie , 
verandering, beweging , woekering, 
veelheid; kortom alles wat zich in 
eerste instantie onttrekt aan de 
rede . Het representatieve denken kan 
de differentie niet denken omdat het 
singuliere dingen verenigt onder een 
verzamelend beg rip (het Cartesiaanse 
concept). De differentie verliest 
zo haar betekenis van singulari teit 
en wordt een dHferentie tu ssen 
representerende begrippen . Denken 
ais de determinatie van alles wat 
is, kan zich niet beperken tot het 
representeerbare, maar moet de 
realiteit ais differentie trotseren , 
het moet de differentie zelf denken . 
Deleuze pleit voor een denken waarin 
het erom gaat het materiaal van het 
denken zodanig te bewerken dat er 
krachten in kunnen worden gevangen 
die niet zelf denkbaar zijn. 

Met het begrip differentie onderscheidt 
DeIeuze zich van Hume . Bi j Hume is 
differentie het verschil tussen het 
gegevene (de impressies of idee en ) : 
De externe di fferentie . Deleuze wil 
echter de interne differentie denken : 
De differentie·in·zichzeIf ; datgene 
waardoor het gegevene gegeven i s; de 
oorzaak van de diversiteit van het 
gegevene (23) In 'Desert islands and 
other texts ' wordt meer helderheid 
geboden. Deleuze stelt er de vraag: 
'Wat is de interne dHferentie van 
een suikerkIontj e?' Het is niet het 
verschil tussen het suikerklontje en 
andere objecten; het suikerkIontje 
ten opzichte van de koffie, de 
mok, of de andere suikerklontjes. 

De differentie·in · zichzelf is een 
worden, dat wat verandert van aard . 
Interne differentie is geen ding, 
geen object, maar stemt overeen 
met de ontmoeting van een reeks 
neigingen. De interne differentie van 
het suikerklontje i s de neiging van 
dat kIontje om op te lossen in water, 
te karameliseren bij verhitting, te 
breken onder druk , Het suikerklontje 
wordt iets anders, wanneer er wordt 
ingegrepen in het totaal van neigingen, 
bijvoorbeeld door een ontmoeting met 
een ander ding en het eraan verbonden 
arrangement van neigingen . (24) De 
wereld van de diversiteit viMt 

. Deleuze leert van Hume 
dat het subject geen 
vaststaande of vooraf 
bestaande identiteit 
heeft. maar een proces 
is dat zich vormt in een 

voortdurende interactie 
met de wereld er omheen 

dus haar oorsprong in deze interne 
differentie. DeIeuze noemt deze twee 
domeinen respectieveIijk het actuele 
en het virtuele en verduideIijkt 
ze door ze te vergelijken met de 
Aristotelische verhouding tussen 
potentie en realiteit. Deze verhouding 
veronderstelt een set gepredefinieerde 
vormen (of essenties) die fysische 
realiteit worden ais materiele vormen 
die de essentie weerspiegelen. Het 
virtuele ais differentie is echter 
iet s wat aItijd rond de dingen bIijft 
'cirkelen als een mist' en het 
heeft daarmee evengoed een realiteit 
als de individuele dingen . Het 
v irtuele is als het ware een wereld 
van pre-individuele intensiteiten 
die zich actualiseert in een wereld 
van extensiteiten . En belangrijker 
nog, het virtuele is geen essentie 
die nagebootst wordt , Het kan zeer 
verschillende dingen voortbrengen; 
actualisatie i s dus altijd werkelijke 
creatie . (25) 

Essentieel voor een den ken zonder 
beeld is de herhaling zoals reeds 
bij Hume te zien was . Herhaling is 
nodig omdat de differentie ons steeds 
ontglipt , 'De we reId is hallucinair, 
omdat ze niet meer onder de noemer is 
te brengen van het ene of het zij n, 
waardoor essen ties en universalia hun 
vaste grond onder de voeten verliezen 

( ... J ding en bestaan ' een voor een ' , 
individueel, uniek en eenmalig. ' (26) 
De herhaling is niet de terugkeer van 
het identieke maar de steeds door 
verschil en afwijking doortrokken 
herneming van het singuliere, Het 
denken zonder beeld moet du s de 
her kenning van het identieke vervangen 
door de actieve en herhalende productie 
van het andere, vergelijkbaar met 
de Deleuziaanse interpretatie van 
Nietzsches eeuwige wederkeer.(27) 
Om dit te kunnen doen moeten de 
vermogens niet meer samenwerken in 
het gezonde verst and om een object te 
herkennen, maar moeten ze elkaar elk 
afzonderlij k ontmoeten in een 'niet 
overeenstemmende overeenstemming. ' 
Elk vermogen is er dus op ger icht 
dat te vatten wat uitsluitend hem 
betreft . V~~r het denken betekent dit 
dat het wordt gedwongen datgene te 
vat ten wat aIleen gedacht kan worden 
wat vanuit het gezichtspunt van de 
empirische uitoefening het ondenkbare 
betekent . Daarom noemt Oeleuze het ook 
transcendentaal empirisme. Dit Iijkt 
op het eerste gezicht een oxymoron, 
maar blijkt bij nader inzien een 
paradox. DeIeuze is er op uit duidelij k 
te maken dat concrete ervaringen een 
rijkdom hebben die het zintuiglijke te 
boven gaan . ' Empirisme wordt pas echt 
trancedentaal, als we direct uit het 
zintuiglijke dat kunnen extraheren 
wat de zin ervan uitmaakt, het zijn 
van het sensibeIe,' (28) en dit zijn 
van het sensibele is voor DeIeuze 
niets minder dan de differentie, 

23 : Del etne . Gilles , fll"'~ 1ft1(1 rcpefJtiDll . 
p . 28tJ , Mer tn Sc:heepe,.,. , .&.tln~. DJ.fferentle en 
poLJw.k , p . 115 
24 Orr.J.roze , ili.lles Desert ls1..Bntts cJnd others. 
teXcs . 1953'974. P. 22 a.v,. 32 e. v. flier in 
DI"lOlJmc~.LurIp . tI3 
25 : Delec.cze. Gl1le~ . DlrterettC8 and repcrlt1on . 
p.206 
26 : Otrloor~ . Cilles, Lagle Qf' unse. . '2!1r1 h.1I:J' i n 
OelllUle ~.tUl p . 60, 
2l: ~C oolqrtjl<St8 m.-t lIae NUt Bene Ot!-l.lMJze 
Mefr te bledefi J. 'de Jogica 'I8IJ de veelvuldige 
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c10en gain onoer ner Oi"'!tChC .... an 5l..1'per.1fl'(Jrfl li-et'defl, 
_at" nJ9Ulle MIiIl"dE.!lt c,.~oo r!l.Jt van IPet lel,ltff) 
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__ en . ' 1Ii'lC njer drtlrfrllHW IMJr"O'C t.L!tQOStOfGn I'b;)r 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Wat is filosofie? 

Na met difference et repetition te 
hebben bewezen dat 'representatief 
denken ' geen echt denken is, tracht 
Deleuze (samen met Felix Guattari) 
het den ken daadwerkelij k anders uit te 
oefenen. (29) In I' anti -oedipe en mille 
plateaux maken Deleuze en Guattari 
daarbij gebruik van concepten. 
Binnen het representatieve denken is 
een concept altijd een verzamelende 
categorie die op particuliere gevallen 
van toepassing is. Het individu is 
op deze manier echter nooit volledig 
in een concept te bevatten. Deleuze 
zoekt naar een reconciliatie van het 
algemene concept met het individueel 
bestaande en rekt het object uit 
'overeenkomstig een heel netwerk 
van natuurlijk relaties, het object 
barst uit zij n voegen om dee I uit 
te maken van een cyclus of reeks, en 
nu blij kt het concept steeds verder 
samengebundeld, verinnerlijkt, verpakt 
in een instantie die men uiteindelijk 
'persoonlijk ' zou kunnen noemen' .(30) 
Deleuze meent dat filosofen concepten 
te lang als 'gegeven' hebben beschouwt. 
Concept en hoefden aIleen maar in een 
hermeneutisch proces (her)ontdekt 
te worden. Maar het concept is niet 
gegeven, het is gecreeerd, het moet 
gecreeerd worden . Het is in deze zin 
dat Deleuze een constructivist is. Een 
Deleuziaans concept heeft een viertal 
karakteristieke eigenschappen, zo 
blijkt uit de systematische uitwerking 
van het begrip in qu' est -ce que la 
philosophie. Het concept is gericht op 
een vraag zonder welke deze geen zin 
zou hebben(a) . Het concept is nooit 
enkelvoudig maar be staat uit meerdere 
heterogene componenten die als 
assemblage gekoppe ld worden (b). Het 
concept verwij st al tijd naar andere 
concepten(c) en het concept verleent 
consistentie aan de gebeurtenis; het 
denkt het in termen van beweging . 
Het gaat als zodanig niet langer om 
de vraag: 'wat is dat? ' maar om de 
vraag: ' wat is er gebeurd? ' , 'wat 
gaat er gebeuren? ' (d) 

Concepten kunnen naar elkaar verwij zen 
omdat ze een gemeenschappelijk niet
conceptueel vlak occuperen. Dit vlak 
is het immanentieplan, dat als het 
ware de grond van de filosofie vormt en 
wordt bewoond door de concepten.(31) 
Het immanentieplan dient om de chaos te 
kunnen trotseren. De chaos of chaosmos 
staat gelijk aan de virtualiteit 
en is derhal ve geen toe stand , maar 
een stroom van kosmische krachten 
waarin alles wordt bepaald en alles 
verandert met oneindige snelheid. 
Het immanentieplan kan nooit aIle 
bewegingen van het oneindige denken, 
omdat het dan zou samenvallen met de 
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chaos. Daarom zijn er volgens Deleuze 
meerdere immanentieplannen (ook 
weI consistentieplannen genoemd) . 
Zo' n consistentieplan neemt slechts 
een stukj e van de chaos op zich . 
Het is, in de woorden van Deleuze, 
als een doorsnede van de chaos. Op 
het consistentieplan bestaan geen 
subj ecten meer, maar aIleen zogenaamde 
, ditheden'. (hecceite: ditheid), een 
concept dat Deleuze ontleent aan de 
middeleeuwse filosoof Duns Scotus. 
(32) Deze ditheden zijn betrekkingen 
van differentiele snelheden en 
affecten tussen moleculen of deeltjes. 
Dit is dus een uitwerking van wat we 
al bij Spinoza hebben gezien. 

het concept is niet 
gegeven. het is gecreeerd. 
het moet gecreeerd 
worden. Het is in deze 
zin dat Deleuze een 

constructivist is 

29: Deleule. G111e!J , flirmet, CJaL~ , dlfJlogen , p . 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Schilderkunst 

Filosofie en uitsluitend de filosofie 
is dus de discipline die erui t bestaat 
concepten te creeren. (33) Maar niet 
aIle denken is conceptueel en dus 
is niet al het denken filosofisch. 
Deleuze en Guattari onderscheiden in 
qu'est-ce que la philosophie drie 
gebieden waarin wordt gedacht'. 
Naast de filosofie is dat de 
wetenschap, die de oneindige snelheid 
van de chaos bevriest aan de hand 
van functies, en de kunst, die net 
zoals de filosofie de chaos filtert, 
echter dan om er een 'monument' voor 
te creeren dat het oneindige direct 
waarneembaar maakt. Kunst is evenzeer 
een creatief denken maar hanteert 
in plaats van concepten, de net zo 
krachtige affecten en percepten. 
Deleuze ontneemt de filosofie zijn 
metaposi tie omdat hij stelt dat het 
een discipline is die analoog werkt 
aan kunst. Deleuze interpreteert dan 
ook niet; hij schrijft niet over 
kunst als een criticus, maar bedrijft 
filosofie, als een samengaan van zien 
en schrijven waarbij affect, percept 
en concept voIledig doorweven zij n. 
, We moeten de omwegen die Deleuze 
bewandelt en de invloeden die hij 
ondergaat dus niet lezen als voetnoten 
bij zijn 'grote' filosofische werken. 
Het zij n cruciale ontmoetingen met 
andere manieren van denken. '(34) 

In Francis Bacon. Logique de la 
sensation werkt Deleuze zij n visie 
op de schilderkunst uit. Niet door 
te vragen: 'Wat betekent het?', maar 
door te onderzoeken 'hoe het werkt'. 
Het schilderij dat 'werkt' is volgens 
Deleuze een gestolde flux krachten. 
Cezanne stelde in dit verband dat 
een schilder naar de chaos voorbij 

dit Baconiaans manierisme 
geeft gestalte geeft het 
artificiele en het niet
menselijke. dat wil 
zeggen. aan de absolute 
vervorming van de 
transcendentale vorm van 

de mens (ofwel van het 
organische regime van het 
dassicisme). 

het landschap moet kunnen kijken, 
naar de densiteiten en intensiteiten 
die voorbij de vorm gaan. 'Kijk naar 
de berg, eens was hij vuur.' (35) 
Een groot schilder slaagt erin deze 
krachten, deze affecten en percepten, 
te 'vangen' in verf. Affecten en 
percepten zij n dan ook wat anders 
dan de fenomenologische ervaring 
van affecties en percepties. Het 
zijn onpersoonlijke aandoeningen 
en waarneming. Een groot schilder 
gelukt het kortom de aarde 'v~~r' 

de menselijkheid te tonen. Elke vorm 
van narrativiteit verdwijnt, het 
schilderij 'gebeurt.' Zo' n gebeurtenis 
is niet mystiek; het brengt ~ns niet 
in contact met het onbewuste of met 
universele essenties, betekenissen en 
waarheden die onder de oppervlakte 
van het schilderij zitten, maar 
werkt j uist aan de oppervlakte; de 
mat erie werkt rechtstreeks in op ~ns 

brein en zenuwstelsel en vervormt 
en intensifieert ons lichamelij k 
leven: De kunst maakt het onzichtbare 
zichtbaar, (Paul Klee) waarmee bedoeld 
wordt dat de kunstenaar herkenbare 
zaken, beelden en cliches bevreemdend 
doet verschijnen, alsof wij ze als een 
pasgeboren baby voor het eerst lijken 
te ervaren. Niet omdat ze te dun of te 
groots zij n om door ons gevat te kunnen 
worden, maar omdat ze zo dichtbij zijn 
dat wij ze niet kunnen zien, behalve 
als een kunstenaar ze zichtbaar 
maakt. Sjoerd van Tuinen stelt 
dat dit, net als in het manierisme, 
noch een representationele noch een 
puur formalistische kunstopvatting 
impliceert, maar veeleer de 
voortdurende vervorming van bestaande 
vormen tot ui tgangspunt neemt. Hij 
bestempelt Deleuzes filosofie van 

slag bij' Cmcil1o. ,\-fiche/angelo BuononT)ri 

de kunst zelfs tot neo-manierisme en 
stelt dat dit Baconiaans manierisme 
gestalte geeft aan het artificiele 
en het niet -menselij ke, dat wil 
zeggen, aan de absolute vervorming 
van de transcendentale vorm van 
de mens (of weI van het organische 
regime van het classicisme). (36) Ik 
wil me bij deze analogie aanslui ten 
door te wij zen op de wens van de 
manieristische kunstenaar tot het 
schilderen van het onschilderbare. 
Zo is Michelangelo's Slag bij Cascina 
(1504-1505) een voorbeeld van een werk 
waarin de houdingen van de menselijke 
figuren oneindig complex zijn. De 
boodschap luidde dat het lichaam in 
een grenzeloos aantal aspect en kon 
worden herschapen en gezien.(37) 

3J Oelffllce, ChIle.!. Quaor-tan , FeJ..n. q{) ' es-r -(~ 
Q<i<f lrI p/ll1"""",,lo 1' . 10 h.(I>r til Sc~rs, ""'J.qu<l, 
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onoenterpJJJg vilt') tie naruurU/ i( lX»Og1.ng lW' een 
~trncr-e esrhetuche r~le. her U eM tJ()Io~t~ 
UJ.tClrolCItJng V8If CfO ~j(t1NU.Cf .an het JeuIt.,tMrIt' 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Micropolitiek 

Concepten veronderste llen een vraag 
zonder welke ze geen zin zouden 
hebben; ze kamen met andere woorden 
voort ui teen noodzaak. Maar wat is 
nu die noodzaak? In het boek Dialoge 
stelt Deleuze voortdurend de vraag: 
'Hoe te ontkomen, eruit te komen? 
Dit lijkt een persoonlijke kwestie 
en volgens sommige critici is 
Deleuze's theorie dan ook gericht op 
individuele verlangens zonder enige 
maatschappelijke binding.(38) Ik heb 
echter duidelij k proberen te maken 
dat Deleuze het onderscheid tussen 
cel, individu, groep en omgeving 
j uist tracht te vervagen . Deleuze doet 
beroep op een nieuwe aarde en op een 
volk dat nog niet bestaat. (39) Het 
gaat niet langer om de mogelij kheid 
van een revolutie door het volk, maar 
om de creatie van het volk dat nog 
ontbreekt. Om dit te verduidelij ken 
maakt Deleuze onderscheid tussen 
micro en macropoli tiek . Deze termen 
komen niet overeen met het private 
en collectieve politieke domein maar 
geven verschillende politieke lijnen 
aan. Elke individu of groep kan zich 
bewegen tussen deze lijnen. Zo is de 
molaire lijn een lijn op macroniveau. 
De molaire lij n be staat uit binaire 
lijnen (man·vrouw), circulaire lijnen 
(huis, straat, stad) en lineaire lijnen 
(opleiding, baan, pensioen) die het 
volk verdelen in minderheden. Deleuze 
probeert deze minderheden niet te 
verenigen onder een representatieve 
partij of beweging maar wij st op de 
moleculaire microlij n die onder het 
molaire schuilt. De moleculaire lijn 
is (naar Kafka): 'Een pervertering van 
de bureaucratie, een vindingrijkheid 
en permanente creativiteit die 
tegen de administratieve regels 
ingaat . '(40) Deze microlijnen kunnen 
aanzwellen tot vluchtlij nen. Dat is 
de derde politieke lijn die Deleuze 
en Guattari onderscheiden . Het is 
een soort extreme intensiteit van 
de moleculaire lij n die de molaire 
lijn doorbreekt of muteert , maar die 
ook de molaire lij n nodig heeft om 
op terug te vallen of te veranderen; 
beide lij nen veronderstellen elkaar en 
zijn geen binaire tegenstellingen. 'We 
kunnen niet zeggen dat een van 
deze drie lijnen van nature of 
noodzakelij kerwij 5 slecht is en de 
andere goed.' (41) De vraag 'hOe te 
ontkomen, eruit te komen?' is dan 
ook geen categorisch imperatief (' j e 
moet ontsnappen') maar een poging het 
geloof in de wereld te herstellen; 
een 'vertrouwen stellen in.' Deleuze 
stelt dat de shock van de Tweede 
Wereldoorlog mensen van het geloof 
in de wereld he eft beroofd. Dit is 
volgens Deleuze het (ondraaglijke) 
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moderne fei t . 'Het moderne fei t is 
dat wi] niet meer geloven in deze 
wereld. Wij geloven zelfs niet 
meer in de gebeurtenissen die ons 
overkomen, de liefde, de dood, alsof 
ze ons maar half aangingen .' (42) Dit 
• ondraaglij ke fei t· moeten we zien 
te ontkomen, door het geloof in de 
wereld weer te herstellen. Geloof 
is daarbij niet iets wat zich richt 
op een andere wereld, maar op deze 
wereld, op de band van de mens met 
de wereld en het heeft ook niets te 
maken met het romantiseren van de 
zwerver, de migrant zonder papieren 
of de jongere uit de voorstad maar met 
een vertrouwen stellen in de kracht 
van de immanentie, de kracht van het 
lichaam, een affirmatief leven. 

De vraag 'hoe te 
ontkomen. eruit te 
komen?' is dan ook geen 

categorisch imperatief ('je 
moet ontsnappen') maar 
een poging het geloof in de 
wereld te herstellen: een 
'vertrouwen stellen in.' 
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Essay 
DEEL 1· Deleuze's filosofie 
Capitalisme et schizophrenie, het rizoom 

In L' anti-oedipe en Mille plateaux 
(samen het tweeluik Capitalisme et 
schizophrenie) zetten Deleuze en 
Guattari zich aan de hand van een 
hele reeks verkwikkende concept en 
in voor een recht op ontologische 
en sociale di fferentie. Miche 1 
Foucault kwalificeert L'anti-oedipe 
in zij n inleiding van het boek als 
'een inleiding tot niet -fascistisch 
leven'(43) en stelt dat de boodschap 
van het werk luidt: 'Wordt niet 
verliefd op de macht' (44). In l'anti
oedipe verwijten Deleuze en Guattari 
de psychoanalyse het productieve 
aspect van het onbewuste verwoest te 
hebben met behulp van Oedipus, die als 
taak had de ongeciviliseerde wereld 
van het onbewuste te ordenen. De 
schizoanalyse van Deleuze en Guattari 
wil: 'Het expressieve oedipale 
onbewuste, dat altij d kunstmatig 
is, onderdrukkend en onderdrukt 
[ ... [ uit elkaar halen, teneinde het 
onmiddellij k productieve onbewuste 
te bereiken.' (45) Het demonteren 
van het oedipale resulteert in de 
ongebondenheid van het verlangen, 
en het verlangen is een kracht die 
in staat is de gevestigde orde te 
destabiliseren. Deleuze en Guattari 
geloven dus in de kracht van het 
verlangen om te ontkomen. 

Waar L'anti-oedipe nog vooral nog 
een analyse is, daar wordt in Mille 
plateaux daadwerkelij k de gevraagde 
affirmatieve 'nomadische' denkwijze 
uitgeoefend. Dit denken begeeft zich 
niet langer in de disciplinaire, 
vastomlij nde en gegroefde ruimte 
van de staat maar in de 'gladde' 
en open ruimte die geen aanwij sbare 
coordinaten kent en functioneert via 
steeds veranderende netwerken; hier 
heerst mobiliteit, flexibiliteit en 
acceleratie. De lijnen scheiden er 
niet, maar vluchten. Mille plateaux 
(en op minder geslaagde wijze l'anti
oedipe) is dan ook niet op klassiek 
filosofische wijze geschreven. Het 
boek is geen gesloten transcendente 
structuur, maar een open en immanent 
systeem. Woorden ontsnappen er aan 
opgelegde betekenissen en zijn 
niet langer representatief, maar 
affectief. In de inleiding van Mille 
plateaux wordt misschien wel het 
beroemdste concept van Deleuze en 
Guattari uitgewerkt om deze andere 
manier van schrijven (en denken en 
doen) te duiden: Het rizoom.(46) 

Een rizoom is een wortelstok, maar kan 
ook gezien worden als een positieve 
afdruk van een holenstelsel. Deleuze 
ziet het rizoom als de pendant van 
het westerse model van de boom, welke 

geworteld is, zich vertakt vanuit een 
centrale stam en model staat voor 
het representatieve denken. 'Hier 
in het westen, heeft de boom zich 
in onze lichamen geplant, om [ ... J te 
verstijven en stratificeren.'(47) Het 
oosterse rizoom groeit daarentegen 
woekerend en onvoorspelbaar om zich 
heen en ontwikkelt zich, ongeacht 
op welke plaats het wordt gebroken, 
steeds verder volgens andere lijnen. 
Het kent geen begin of einde, alleen 
een midden, een interval, een tussen. 
Zo is gras een rizoom: Het ontspringt 
overal, wringt zich door spleten en 
ontwricht het bestaande 'it grows 
between. '(48) Het rizoom bestaat dus 
niet uit punten maar uit vluchtlijnen 
volgens welke het verandert van natuur 
en zich alsmaar verbindt met andere 
rizomen. Dergelijke verbindingen 
werken volgens het principe van de 
disjunctieve synthese en gaan uit 
van 'en, en' in plaats van 'of, of.' 
De lijnen van het rizoom bevinden 
zich in een vlak of plateau dat van 
dimensies verandert met het aantal 
verbindingen dat erop wordt gemaakt. 
Een plateau is, naar Gregory Bateson, 
'een continue, in zichzelf pulserende 
sfeer van intensiteiten, waarvan de 
ontwikkeling iedere orientatie op 
een culminatiepunt of een erbuiten 
liggend doel verhindert.' (49) Het 
relatief concrete concept rizoom 
nodigt uit tot metafor isch gebruik; 
het boek als rizoom, de wereld als 
rizoom, het gebouw als rizoom, maar 
is geen metafoor: 'Het gaat nooit om 
metaforen, er zij n geen metaforen, 
alleen maar koppelingen.' (50) Nee, 
schrij ven, maar ook den ken , duiden 
en doen zij n of werken rizomatisch. 
Schrijven, den ken en doen zijn 
connectief, ze maken doorlopend 
verbindingen tussen wat zich aandient 
en wat voorhanden is. Het is een 
proces dat voortdurend in beweging is: 
~~~~~~~n£~_QC!~~taJj~§_~Q_~l~hJjD9~~ 
ontstaan al doende.(51) 
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Schrijven. denken en doen zijn connectief. ze maken 

doorlopend verbindingen tussen wat zich aandient en 

wat voorhanden is. Het is een proces dat voortdurend 

in beweging is: Samenhang. orientaties en richtingen 

ontstaan al doende. 



Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
Worden 

Het rizoom staat met andere woorden 
model voor een permanent worden , een 
' anders-worden' of moleculair worden. 
Het 'molaire' subject ·onze identiteit
is vastomlijnd en wordt gedefinieerd 
door uitsluitende mechanismen die ons 
in minder· en meerderheden verdelen. 
Worden betekent bij Deleuze dat 
we ons 'molaire' subject langzaam 
ontleden tot we zij n aangekomen bij 
de kleinste deeltjeS waaruit we zijn 
samengesteld. Op dat moment worden 
we dynamisch omdat we voortdurend 
van samenstelling veranderen; het 
bestaande en het andere ontmoeten 
elkaar waardoor er iets ontstaat 
tussen beide . (52) Dit tussen beiden 
is het worden , het blok van worden, 
dat wil zeggen het blok dat een zone 
van nabuurschap vormt tussen twee 
entiteiten, een soort niemandsland 
entre -deux. (53) 'Het midden (milieu) 
is absoluut geen gemiddelde, het 
tegendeel i s waar: Het is de plek waar 
de dingen versnellen. Tussen de dingen 
verwijst niet naar een lokaliseerbare 
relatie die van het een naar het 
ander gaat en terug, maar naar een 
loodrechte richting, een transversale 
beweging die de een en de ander 
meesleurt, een stroom zonder begin 
of eind die beide oevers uitslijt en 
in het midden versnelt.' (54) Worden 
impliceert dus een ontmanteling van 
het subject . Subjectiviteit is een 
proces; het ware ' subject ' is het 
'worden ' en datgene wat de mens sinds 
jaar en dag voor 'subject' houdt, 
be staat helemaal niet . 

Worden is ook te definieren als 
een permanent bewegen tussen het 
actuele en virtuele, een beweging 
van differentiatie en differenciatie, 
kortweg : differen!ciatie . In de 
differenciatie is de differentie een 
veld van singulariteiten dat zich 
actualiseert. De differentiatie is de 
tegenovergestelde beweging, waarbij 
zaken hun coherentie verliezen 
en deterritorialiseren in de 
differentieflux. Denk bij voorbeeld aan 
het eerder genoemde suikerklontJe en 
zij n eigenschappen . Wanneer deze wordt 
opgelost in een vloeistof ontstaat met 
de ontmoeting tussen water en suiker 
een nieuwe constellatie van neigingen 
(differentiatie). Het suikerklontje 
en het water houden als zodanig op 
te bestaan (differenciatie). Zo 
beschrijven Deleuze en Guattari 
de bevruchting tussen een orchidee 
en een wesp in termen van de · en 
reterritorialisatie, processen die op 
geologisch niveau vergeli j kbaar zijn 
met di fferen! ciatie. De orchidee vormt 
het beeld van een vrouwtj eswesp om 
haar stuifmeel verspreid te krijgen . 
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Op deze manier stapt de bloem uit zijn 
botanische vlak, zijn territorium en 
deterritorialiseert. De mannetjeswesp 
wordt aangetrokken door dit beeld 
en tracht met de bloem te paren . De 
orchidee gaat een genetische binding 
aan met de wesp die de bloempollen 
meevoert. De wesp deterritorialiseert 
en wordt een onderdeel van het 
reproductieve systeem van de orchidee 
die zodoende weer reterritoriallseert . 
(55) De film 'Adaptation' van Spike 
Jonze begint met een scene waarin dit 
proces wordt getoond. De orchidee en 

het was Darwin die 
aantoonde dat vorm 
niet voorafgaat aan 
een populatie. als een 
essentie. maar er eerder 
het resultaat van is. als 
de actualisatie van een 
virtualiteit 

de wesp lijken net zo veel op elkaar 
als de protagonisten van de film; 
tweelingbroers die beide door Nicolas 
cage worden gespeeld . De wesp maakt 
overduidelijk een onderdeel uit van 
de bloem, dus waar zouden we de lijnen 
van zij n identiteit moeten trekken? En 
als dit voor een wesp en een orchidee 
geldt, kan het dan ook gelden voor een 
tweeling? Deleuze en Guattari trekken 
liever helemaal geen lijn en stellen 
dat identiteit een voortdurend proces 
van worden is . (56) 

Worden is derhalve geen genetische 
evolutie waarvan j e de afkomst kunt 
traceren . Worden impliceert verbanden 
tussen dingen die op geen enkele 
manier via afstamming met elkaar te 
maken hebben . Hier wij st Deleuze op 
het neo-evolutionisme of 'moleculair 
darwinisme', dat evolutie ziet als 
iets wat tot stand komt via contacten 
tussen heterogene populaties en eerder 
denkt in termen van aanstekelijkheid 
en besmettelijkheid dan in termen 
van erfelij kheid. Onder bepaalde 
condities, kan een virus zich namelij k 
verbinden met kiemcellen en zich zo 
doorgeven als het gen van een complex 
soort . Deleuze noemt het naar Remy 
Chauvin : Aparallel evolution . (57) 
Deleuze schrijft de klassieke Darwin 
overigens weI degelij keen belangrij ke 
rol toe, als schepper van een theorie 
die multipliciteit als motor van de 

evolutie heef t gemaakt. Hij stelt dat 
het Darwin was die aantoonde dat vorm 
niet voorafgaat aan een populatie, 
als een essentie, maar er eerder het 
resultaat van is, als de actualisatie 
van een virtualiteit.(58) De 
genetische code is met andere woorden 
niet determinerend, elke code bevat 
immers vluchtlijnen die de aanpassing 
aan plotselinge veranderingen van 
de omgeving mogelij k maken. Deleuze 
wijst hier op het aan land gaan 
van de primitieve vis, waarna het 
organisme het water 'in zich' is gaan 
dragen : 'Op welke manier dan ook, het 
dier is meer een vluchter dan een 
vechter, maar zijn vlucht is ook een 
verovering, een creatie . ' (59) Het is 
niet zo dat dientengevolge de omgeving 
de vorm determineert, er bestaat 
immers een genetische code, maar 
een vorm kan zich aIleen ontwikkelen 
door middel van bemiddelende milieus 
die de actualisatie van de code 
reguleren. Milieu en organisme zij n 
onafscheidelijk. Gregory Bateson 
schaart ze zelfs onder een noemer: De 
' unit of survival ' . (60) 
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Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
DeIeuze en architectuurj Ie pli 

In 1988 publiceert Deleuze Le 
pli, Lleibniz et le baroque, in 1992 
vertaald als The fold, Leibniz and 
the baroque. Het boek maakt grate 
indruk binnen de architectuur en 
Gilles Deleuze wordt vanaf dat 
moment voor steeds meer architecten 
een belangrijke inspiratiebron. 
De plooi (le pli) is in 1988 geen 
nieuw concept: Al in Proust et les 
signes en Spinoza et le probleme de 
l'expression verwijst Deleuze naar de 
latijnse stam -plica, oftewel plooi/ 
vouw, die terugkomt in de drie·eenheid 
complicatio -explicat io -implicatio en 
in Mille plateaux en Difference et 
repetition behandelt hij de discussie 
tussen de biologen Cuvier en Geoffroy 
Saint-Hilaire en beweert dat deze hun 
'poetische methode en toetsing vinden 
in het plooien: is het mogelij k am door 
middel van vouwen van een vertebraat 
naar een weekdier te gaan?' (61) In Le 
pli wordt aan deze elementen de plooi 
van Leibniz toegevoegd. Voor Leibniz 
is de natuur een oneindig deelbaar 
continuum; elke plooi is eindeloos 
geplooid in andere plooien. Een 
lichaam is derhalve nooit slechts een 
samenstelling van losse delen maar 
altijd een ontplooiing van dezelfde 
differentie, van het virtuele. Een 
plant of dier 'ontwikkelt' (developpe) 
zich uit het virtuele wanneer het 
ontstaat en wikkelt zich weer in 
(enveloppement) wanneer het sterft, 

'De barok. differentieert 

haar plooien in twee 
richtingen. volgens twee 
oneindigheden. alsof het 
oneindige twee etages had: 
De vouwen van de materie 
en de plooien van de ziel: 

totdat het terugkeert tot de staat 
van animalcuul.(62) Dmdat plooien 
alleen van elkaar kunnen verschillen 
door zich anders en uniek te plooien, 
is het onderscheid tussen mens, dier, 
mineraal en plant niet absoluut, 
maar eerder gradueel, als in elkaar 
grijpende materie. (63) 

Deleuze legt zich verder toe op de 
Leibniziaanse plooi op het niveau 
van de ziel. Leibniz meent, anders 
dan de empirist Locke die de ziel 
voorstelt als tabula rasa, dat de ziel 
aangeboren ideeen he eft , als aderen 

in marmer. Hij stelt de ziel voor 
als donkere kamer (camera obscura) 
waarin het licht afkomstig van de 
zintuigen slechts indirect binnenvalt 
omdat er in de kamer een doek hangt. 
Dit 'breindoek' is geplooid naar 
aangeboren kennis, kent een gegeven 
elasticiteit of actieve kracht en 
he eft acties en reacties die zijn 
aangepast aan zowel vroegere plooien 
als nieuwe, veroorzaakt door nieuw 
binnengekomen impressies.64 Zie hier 
de beroemde ziel of monade 'zander 
vensters', een ziel als absoluut 
binnen, een binnen zander buiten. 
En zie hier oak de analogie met het 
zwart marmeren, gesloten en autonome 
interieur van een barokke kapel 
waarin het beperkte licht slechts 
binnendringt via perfect verstopte 
openingen. (65) 

De centrale vraag luidt nu: 'Hoe 
verhouden de plooien van de ziel zich 
tot de vouwen van de materie?' 66 Le 
pli begint met een allegorische schets 
van het barokke huis bestaande uit twee 
etages. Op de onderste verdieping die 
zich in de breedte van de materieie 'met 
raampjes doorboorde' basis ontplooit, 
vinden we de aardse, 'gewone vormen' 
van plant en en dieren: De fysica. Op 
de bovenste, blind en afgesloten, 
verticaal georienteerde verdieping 
heerst de wereld van de metafysica; de 
plooien van de ziel zijn er verheven 
en hemels. 'De barak, differentieert 
haar plooien in twee richtingen, 
volgens twee oneindigheden, alsof het 
oneindige twee etages had: De vouwen 
van de mat erie en de plooien van de 
ziel.' (67) Het huis kent dus twee 
absoluut verschillende etages [net 
zoals de barokke kerken en palazzi 
een absoluut verschil tussen binnen 
en buiten bezitten, verwezenlijkt 
door de fagade die los staat van 
het interieurJ maar drukt nag altijd 
dezelfde wereld uit: 'Een hemels 
Jeruzalem en een aards Jeruzalem, 
maar met de tappen van de daken en 
funderingen van dezelfde stad van God, 
en de twee verdiepingen van hetzelfde 
huis.'(68) Hoewel er dus onderscheid 
wordt gemaakt tussen twee 'regimes 
van uitdrukking', is dat onderscheid 
in relatie tot de gemeenschappelij k 
uitgedrukte wereld nooit absoluut. De 
verschillen hebben slechts betrekking 
op twee verschillende manieren van 
plooien van een en dezel fde wereld. 
Het model voor de barokke wereld wordt 
dan oak gevonden in de origami, de 
verschillende vormen zij n stuk voor 
stuk ui tdrukkingen of 'explicaties' 
van een en hetzelfde papier. 

til : Oel eilZe. GJ.l1e.s . 01 rfl1f'efJCft WtCJ repetJ t.Lon 
p . :115 Ifter til oeJ. ... ulS ~Lta p . J6:) 

62: uubruz III Dcleta8 ~jUlfl. p . 164,11ff t 
111I1,..,)0...,! _ .lcr",,<tJf1'"""'" "-W"," IletIoe1d . 
63 : OItllWze, Cil1e~ . rr,e fol0 , Le1..lJnu and the 
"'roque . p. 8 . IleJ"'H~ trllkt eli> '''''llOUJ*1.nJJ ... , 
Russ t6Che IIf8troos J h't. 
rj.tI : f.tul;lt'll..l m oeu'UJC ccq::wn<llt11't. p. 'fU(l.J.bOl Z 
1m, II . XJl !II ""'" 16-<1 
05 : CJt>leu"., Gllles , me roM , Le;l:\nu and tile 
/JaI"<lqtN . p . J I 
68 : /lelwle 00I>fP(VId"", . p . 165 
6 / : flQlene . GLJl 5 , Too fold , !.Olbnzr and [(Je 

/JIJJT>(jOtJ . p. 3 
88 : OeLeult' . C1l1e.'§ , 11Je foJd, tetbnu atl(j tfle 
""roque . 1' . fl 9 



Essay 
DEEL 1: Deleuze's filosofie 
DeIeuze en architectuur; Ie pli 

De barokke kunstopvatting versterkt 
eens te meer de ontmanteling van het 
autonome subject . De kunstenaar kan 
het barokke kunstwerk niet met zijn 
intentionele bewustzijn volledig 
naar zij n gedachte vormen maar moet 
de voorgeplooide textuur van het 
materiaal als het ware ontvouwen ; 
hij moet het virtuele actualiseren . 
Het kunstwerk komt dus nooit af 
omdat er altijd nieuwe krachten zijn 
waaraan het materiaal zal worden 
onderworpen . ' De nieuwe status van 
het object verwijst niet langer naar 
een ruimtelijk gietvorm, met andere 
woorden naar een relatie van vorm 
en materie, maar naar een tijdelijk 
modulatie, die zowel het begin van een 
voortdurende variatie van materiaal 
als een voortdurend ontwikkeling 
van vorm impliceert. ' (69) De rollen 
tussen subject (kunstenaar) en object 
(kunstwerk) worden dus radicaal 
gewijzigd. De plooi verandert echter 
niet alleen de verhoudingen tussen 
kunstenaar en kunstwerk, maar vervormt 
ook de grenzen van de artistieke 
disciplines, zodat de ene kunst wordt 
voortgezet in de volgende en er een 
' gemeenschap van de kunst' ontstaat 
of een soort barok totaaltheater. 'Het 
schilderij overschrijdt zijn kader 
en wordt gerealiseerd in polychroom 
gebeeldhouwd marmer; het beeldhouwwerk 
gaat verder dan zichzel f en wordt 
voltooid in de architectuur; en op 
haar beurt ontdekt de architectuur 
haar frame in de faqade, maar dit 
frame zel f maakt zich los van het 
interieur en treedt in zo' n relatie 
tot de omgeving dat architectuur zich 
realiseert in stadsplanning . ' (70) 

Net zoals dat geldt voor het 
rizoom , heeft het concept van de 
plooi architecten verleid tot 
letterlijke interpretaties. Deleuze 
werd plotseling de f ilosoof van de 
vloeiende, geplooide ruimte. In 
het Architectural Design nummer : 
Folding in architecture uit 1993 
poneert eenmalig hoofdredacteur Greg 
Lynn zelfs een handleiding voor de 
ontwikkeling van geplooide vormen 
alsmede een vijf-punten manifest voor 
een ' nieuwe architectuur ' . Echter 
wanneer een filosof isch concept als 
de plooi wordt gebruikt als blauwdruk 
voor nieuwe architectonische vormen, 
is architectuur dan niet louter 
toegepaste filosofie? Gaat het 
creatieve en singuliere niet verloren? 
Ik denk niet dat de creatieve kracht 
van de concepten van Deleuze kan worden 
ontplooid middels formele ruimtelijke 
vertalingen maar moet worden gezocht 
in de manier waarop Deleuze een hele 
reeks binaire paren -mens-natuur, 
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omgeving-object, subject-object, 
natuur-artificieel, etcetera- weet 
uiteen te trek ken en nieuwe dynamische 
verbindingen maakt tussen een veld 
van singulariteiten. De filosofie van 
Deleuze vormt een oneindige bron van 
virtualiteit die de architect steeds 
opnieuw en hyperspecifiek zou kunnen 
actualiseren of ontvouwen. Deleuze 
zet traditionele patronen op zijn 
kop en biedt zo de vluchtlijnen, 
vrijheid, vrolijkheid en verlichting 
die zo hard nodig zijn.(71) 
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De plooi verandert echter niet aileen de verhoudingen 
tussen kunstenaar en kunstwerk. maar vervormt ook 
de grenzen van de artistieke disciplines. zodat de ene 
kunst wordt voortgezet in de volgende en er een 
'gemeenschap van de kunst' ontstaat of een soort barok 
totaaltheater. 



Essay 
DEEL II: Deleuziaanse architectuurtheorie 
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Nu ik heb beschr'even uit welke krachtige 
concepten Deleuzes filosofie bestaat 
en een overzicht van zij n werk heb 
gegeven, is het tij d de aandacht te 
richten ap de probleemstelling van dit 
essay: Hoe kan het werk van Deleuze een 
vluchtlijn trekken uit de tegenstelling 
tussen modernisme en postmodernisme 
binnen de architectuurwetenschap 
(bestaande uit antwerp, theorie en 
geschiedschrilving)? Het antwoord op 
deze vraag heeft geleid tot nieuwe 
probleemstellingen en antwoorden 
daarop, precies zoals omschreven 
in het hoafdstuk 'methodologie.' De 
conclusies die worden getrokken in 
dit deel hebben dan ook hun directe 
weers lag in het antwerp gehad en 
enkele van deze worden hier dan ook 
besproken. 

Onder invloed van onder meer Darwin, 
Uexkull, Nietzsche en Heidegger(72) 
trok de postmodernistische filosaof 
de fundamentele geldigheid van kennis 
in twijfel. De postmodernist wees op 
het gevangenschap van het subject 
binnen de muren van de obj ectieve 
omstandigheden van de buitenwereld en 
stelde dat elk beeld van de wereld een 
veranderlijke constructie is, product 
van wisselende sociaal-culturele of 
techno1ogische configuraties. De mens 
is niet het vrije, wereldscheppende en 
autonome centrum van de wereld, maar 
in wezen een gedisciplineerd onderdeel 
van de maatschappelij ke machine. 
Deleuze verwer'pt dit re1ativistische 
en deterministische beeld. Het is 
in dit essay geb1eken dat Deleuze 
breekt met de binaire ontologie 
van de klassieke metafysica (73) en 
uitgaat van een univociteit van het 
zijn, een ongedeeld zi]n(74) dat 
zich differentieert in verschi1lende 
vormen. Dit ongedeelde zijn, dit 
virtuele, is geen essentie die wordt 
nagebootst, maar een open flux van 
mogelij kheden. Het virtuele is dus 
een pre-individuele intensiteit 
die wor'dt geactualiseer'd middels 
werkeli]ke creatie. Dit betekent dat 
de mens opnieuw een creatieve plek 
in de wereld wordt geboden. Het is 
precies hierin dat de vluchtlijn zit. 
Om een analogie van Jonathan Rajchman 
over te nemen: Deleuze vervangt 
het beeld van het deterministisch 
universum als opgedraaide klok, door 
een onvoorspelbaar universum waarin 
Nietzsches dobbelsteen de scepter 
zwaait. Dit territorium van kans 
wordt niet bevolkt door statistici 
die waarschilnlijkheden berekenen en 
het spel spelen vo1gens de regels, 
maar door degenen die de tafel van 
de transcendente orde waarop het 
spel wordt gespeeld open breken, 

de virtua1iteit steeds anders 
actualiseren, en acteren binnen een 
complexer spel waarin steeds nieuwe 
regels heersen. (75) Deleuze brengt dit 
zelf in de praktijk door zich buiten 
de nauwe grenzen van de academische 
filosofie te begeven. Als empirist 
wi1 Deleuze geen autonome, naar binnen 
gerichte filosofie bedrijven, maar 
durven te denken 'over de we reId .' Hi] 
leest de geschiedenis van de filosofie 
dan ook niet als een soort ges10ten 
dialectisch proces met een singuliere 
oorsprong maar gebruikt haar als bron 
van inventie. Niet door haar lessen 
letterlijk te herhalen, maar door haar 

Deleuze herstelt namelijk 

het evenwicht tussen 
anonieme. onaantastbare 
krachten en individuele 

impulsen door de mens 
zelf ook als een plooi van 
de differentie te zien en 

te wijzen op zijn creatieve 
kracht. 

te interpreteren en generatief in te 
zetten in een combinatie van analyse 
en creatieve verbeelding. Deze in 
wezen manieristische houding wordt 
doorgezet in de wijze waarop Deleuze 
de 'autonome' filosofie verbreedt 
en op empirische wil ze nadenkt over 
wetenschap, kunst, psychologie en 
andere disciplines. Hij stelt niet 
de vraag 'wat is waar?', maar 'wat 
is er gebeurd?' en concentreert zich 
op het constr'uctivistische prob1eem 
van de inventie: 'Hoe ontstaat iets 
nieuws?' 

Dit betekent echter geen hernieuwde 
modernistische omarming van het 
maakbaar'heidsideaal. Deleuze ontneemt 
de mens j uist zij n prominente plek 
in het universum. Spinoza leerde ons 
immers: 'De mens denkt vrij te zijn 
omdat hij zich bewust is van zi] n 
wi! en verlangens: maar heeft geen 
enkel benul van de oorzaken achter 
deze verlangens.'(76) Allereerst 
vernietigt Deleuze de klassieke notie 
van het subj ect, dan stelt hij dat 
het lichaam geen vorm is maar een 
re1atie van di fferentiele snelheden 
tussen deeltjes en affect en en ten 
slotte verwerpt hij ook nag alle 
onderscheid tussen het natuurlijke en 

het arti ficiele. Wat op het eerste 
gezicht een totale ontmanteling van 
de zin lijkt te zijn(77), blijkt 
bij nader lnZlen een verlichting 
met het oog ap het relativisme van 
de postmodernisten. De1euze herstelt 
namelij k het evenwicht tussen 
anonieme, onaantastbare krachten en 
individuele impulsen door de mens zelf 
ook a1s een p100i van de differentie 
te zien en te wiJZen op zij n creatieve 
kracht. De individu heeft invloed op 
de differentieflux op dezelfde manier 
als de beroemde vlinder van Edward 
Lorenz die, levend in het Braziliaanse 
regenwoud, met een klap van zijn 
vleugels een cycloon lOU kunnen 
veroorzaken in een ander werelddeel. 
(78) Ik wil hier opnieuw wijzen op 
de stelling van Spinoza die Deleuze 
aanhaal t: Het is onze ethische taak 
tot het uiterste te gaan. . Alles wat 
een lichaam kan (zijn macht), is ook 
ziln natuurrecht. '(79) 
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De f ilosofie van Deleuze nodigt uit de 
fundamentele relatie tussen cuI tuur 
[of specifieker; architectuurl en 
natuur, opnieuw te beschouwen. Een 
relatie die altijd is gekarakteriseerd 
door een strij d tussen determinisme 
en maakbaarheid . Het moderne 
paradigma heeft de historische, 
pantheistische notie van de heilige 
natuur verworpen en getransformeerd 
in een wezenl i jk antropocentrisch, 
utilitaire en economische visie waarin 
de natuur als een soort gigantisch 
gebruiksobject wordt voorgesteld. 
De sociale, technologische en 
economische ontwikkelingen van de 
laatste eeuw hebben het idee van 
de natuur als onuitputtelij ke bron 
echter verbrijzeld. V~~r sommige kan 
'natuur ' alleen nog tussen komma' s 
worden gezet , of, zoals Robert Smithson 
het aan het einde van de j aren '60 
uitdrukte, 'simply another , 8th or 
19th century fiction. '(80) Natuur is 
iets wezenlijk subjectiefs geworden; 
het bestaat nog slechts bi j de gratie 
van een aanschouwer /gebruiker. 

Natuur is iets wezenlijk 
subjectiefs geworden: 
het bestaat nog slechts 
bij de gratie van een 
aanschouwer/gebruiker. 

De moderne architectuur ontwikkelde 
daarop een onvermogen om te gaan 
met de natuur . Immers wanneer natuur 
iets subjectiefs blijkt, dan wordt 
het iets anders dan simpelweg de 
grond van de architectuur en rij st 
de empirische vraag : 'Onder welke 
omstandigheden kan een ervaring 
van de natuur uberhaupt bestaan. ' 
Moderne architectuur concentreerde 
zich daarom op kadrering of mimesis I 
imitatie : Architectuur werd een 
manier om de natuur te ervaren. Denk 
bi j voorbeeld aan de bomen van Hyde 
Park die in Paxton ' s Crystal Palace 
werden behouden als een beeld van iets 
dat in feite was verwoest door het 
gebouw. Of de architectuur van Alvar 
Aalto en Eero Saarinen, protagonisten 
van de mimesis: Het idee dat de 
natuur gerepresenteerd kan worden. 
Deze architectuur toonde in vorm 
en materiaalgebruik de krachten van 
de natuur maar kon het beeld van de 
oorspronkelij ke en verloren idyllische 
natuur hiermee niet terugbrengen. 
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Aan de hand van Deleuze kunnen we het 
vraagstuk op een heel andere manier 
benaderen. Deleuze leert ons dat mens, 
dier, mineraal en plant di fferente 
vouwen van hetzelfde virtuele zij n. 
Deleuze verwerpt zo het onderscheid 
tussen natuurlijk en artificieel(81) 
en deze houding maakt de zoektocht naar 
een verloren 'oorspronkelijke natuur ' 
irrelevant . Zijn houding past binnen 
een ontwikkeling waari n we ontdekken 
dat de natuur net zo goed ontworpen 
is als dat ontwerpen natuurlijk zijn 
en het leven gepland is op eenzelfde 
manier als dat het plan iets levends 
is . (82) De ontdekking van de structuur 
van genetisch materiaal door James 
watson in 1953 veranderde de natuur 
in een structuur met een eigen taal 
die we kunnen leren beheersen. Er 
ontstond een bewustzij n dat we een 
hoop kunnen leren van de natuur; niet 
als een romantische en esthetische 
wUdernis, maar als een systeem 
dat calculeert en reguleert . ZO zag 
Richard Dawkins in de ontwikkeling 
van de cultuur een sterk versnelde 
genetische revolutie en introduceerde 
hij de tenn 'meem' als eenheid van 
cultuuroverdracht,(83) en ontdekten 
neurologen dat de structuur van het 
brein niet als blauwdruk in het DNA 
ligt opgeslagen maar zich ontwikkelt 
volgens zogenaamde 'Darwin machines ' 
(een term van neurobioloog William 
Calvin). Deze 'machines ' hebben 
veel snellere selectieprocessen en 
zi j n zo bij machte te reageren op 
modif icaties die te snel ver lopen voor 
de genetische evolutie. Het brein is 
genetisch voorgeprogrammeerd om een 
grote en willekeurige variatie aan 
neurale en synaptische verbindingen te 
genereren. Door de interactie tussen 
individu en omgeving worden sommige 
verbindingen versterkt terwijl andere 
verdwijnen. De ontwikkeling van 
kennis en wetenschap blijkt derhalve 
een evolutionair proces an-sich . 
(84) Verder introduceerde Dawkins 
in de j aren tachtig het begr ip 
'extended phenotype'. Het fenotype 
is de biologische term voor het 
individuele organisme als product 
van de wisselwerking tussen genen en 
omgeving. Het fenotype omvat volgens 
Dawkins naast het fysieke lichaam 
van een organisme ook expressies 
daarbuiten . Denk bijvoorbeeld aan 
de beverdam , het vogelnest of het 
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df'ehL r~ruur'.. le pll 
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J:n 'NuturuJ _ntphor ; wn anr!Joloqy of cs.siJ~ Ofl 
cl'rChH«tu~ and I1lIture . p . 15 ' 
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Deleuze verwerpt zo het onderscheid tussen natuurlijk 
en artificieel en deze houding maakt de zoektocht naar 
een verloren 'oorspronkelijke natuur' irrelevant 
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spinnenweb die Dawkins beschouwt als 
verlengde fenotypische effect en van 
bever - , vogel- , en spinnengenen. De 
bouwwerken dragen in belangrijke mate 
bij aan de genetische fitness van de 
organismen . CuI tuur i s zo gezien niets 
anders dan een verlengd fenotypisch 
effect van mensengenen . (65) 

In een dergelijk redenatie raken ook 
natuur en architectuur onlosmakelijk 
verbonden . Zo kan de hedendaagse 
stad worden geinterpreteerd als een 
landschap . Landschap is volgende de 
geografen D.W . Meining en Peirce 
F. Lewis een ' een gelaagd verband 
van geograf i sche , ecologische en 
artif iciele feiten [ ... J toneel v~~r 

een oneindig aantal evolutionaire 
stromen naast en over elkaar: van de 
zeer langzame dynamiek van de dode 

Natuur is iets wezenlijk 
subjectiefs geworden: 
het bestaat nog slechts 
bij de gratie van een 

aanschouwer/gebruiker. 

natuurlijke materie, tot de zeer 
snelle gedaanteveranderingen van 
menselijke modeverschijnselen .' (66) 
Wanneer de stad als landschap 
wordt gedefinieerd wordt daarmee 
benadrukt dat het stedelijke veld 
geen gefixeerde orde is maar een zich 
voortdurend herschikkend toneel ; een 
evolutionaire symbiose tussen natuur 
en cultuur. Architectuur is dan 
niet langer simpelweg het ontwerpen 
van een gebouw in een morfologische 
relatie tot zijn omgeving, maar wordt 
ver lengd tot het ontwerpen van een 
sociale, economische, biologische en 
dynamische compositie die in staat 
is te evolueren. De architectuur zou 
echter het benauwde dome in van het 
gebouw en zij n ' genius loci' moeten 
doorbreken en zich actief engageren 
met zijn 'mileux ' : Zijn ecologie, 
zij n infrastructuur. Op dat moment 
vervaagt de grens tussen object en 
omgeving; er i s sprake van een ' unit 
of survival . ' (67) Gebouwen verliezen 
hun ' objectdom ' en worden een 
onderdeel van een landschappelijke 
constellatie. 

' Ecologisch den ken moet ecologisch 
zijn', zo stelt Gregory Bateson. 
(88) Deze tautologie betekent dat we 
moeten denken in vloeiende, adaptieve 
systemen of lichamen die verandering 

en feedback incorporeren (een logica 
van sensatie die zich concentreert 
rond de begrippen uitgebreidheidl 
lichamen) , maar ook dat ons denk en 
zelf een dergelij ke elasticiteit 
moet bevatten (een logica van de 
zin of het denken en de ideeen). 
Het pleit dus voor een ' lichte ' en 
experimentele architectuur . Het is de 
landschapsarchitectuur die ons heeft 
afgeholpen van het idee van de stad 
of het gebouw als het resul taat van 
de ontwerpende activiteit van het 
genie en ons heeft gewezen op het 
belang van processen omdat zij altijd 
was ingesteld op de veranderingen 
die ontwerpen ondergaan ten gevolge 
van geologische en ecologische 
processen. Het is deze discipline 
die de huidige duurzame stedenbouw 
heeft aangedreven omdat zij het was 
die het voorstel deed de stad te 
lezen als een systeem . Het i s dan 
ook deze discipline die grote invloed 
heeft gehad op de ui tgangspunten van 
ons stedenbouwkundig plan . Een plan 
waarin de ecologische voetafdruk wordt 
verkleind omdat er niet alleen met 
een hoge ruimtelijke dichtheid wordt 
gebouwd maar ook is gezorgd voor een 
hoge functionele dichtheid met een 
sterke infrastructuur waardoor er de 
voorwaarden worden geschept voor een 
cyclische, zelfvoorziende gemeenschap 
die niet aIleen ecologisch, maar 
ook economisch en sociaal-cultureel 
duurzaam is. 

Architectuur is dan 

niet langer simpelweg 
het ontwerpen van 
een gebouw in een 
morfologische relatie 

tot zijn omgeving. maar 
wordt verlengd tot het 
ontwerpen van een sociale. 
economische. biologische 
en dynamische compositie 
die in staat is te evolueren. 
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De vraag is echter of een dergelijke 
vorm van ' landscape urbanism' zoals 
die de laatste twee decennia veelvuldig 
is bepleit, het modernistische 
maakbaarheidsideaal niet simpelweg 
vervangt door een naief geloof in 
de determinatieve processen van de 
natuur. Op het eerste gezicht lij kt 
, landscape urbanism' te hebben geleerd 
van het manieristische motto 'fa 
come natura fa in foco' ('Doe zoals 
de natuur doet in vuur') en werkt 
het net zoals het manierisme niet 
aan een mimesis van de natuur, maar 
probeert het te werk te gaan zoals 
de natuur [met uiteindelijk als doel 
de natuur te verbeterenj. Bij nadere 
inspectie echter, blij kt 'landscape 
urbanism' een vrij positivistisch 
ideaal dat zich nog weinig bewezen 
heeft op stedenbouwkundig niveau, 
laat staan binnen extreem hoge 
dichtheden . Geslaagde 'landscape 
urbanism' projecten zijn vooral 
parken en natuurgebieden; waarmee 
tevens duidelijk wordt dat de zo 
belangrijk geachte duurzaamheid maar 
al te vaak wordt verward met de veel 
te krappe definitie van bestendige 
ecologische evenwichtigheid. (89) 

Is landscape urbanism 
niet vooral een analyse. 
of anders dan toch 
een weinig specifieke 
methode. en negeert 
het niet belangrijke 
architectonische vragen 
omtrent expressie. 
stemming en sfeer die van 
grote invloed zijn op het 
functioneren van de stad? 

Is landscape urbanism niet vooral 
een analyse, of anders dan toch een 
weinig specifieke methode, en negeert 
het niet belangrijke architectonische 
vragen omtrent expressie, stemming en 
sfeer die van grote invloed zijn op het 
functioneren van de stad . Met andere 
woorden: Waar blijft de creatieve 
rol van de ontwerper? Het is opnieuw 
Deleuze die een alternatief biedt . Hij 
leidt ons naar het empiristische en 
constructivistische vraagstuk van de 
voorwaarden waaronder iets nieuws tot 
stand komt. Hij stelt dat filosofie de 
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om te ontsnappen moeten we ideeen hebben. niet eens 

~-~~~:~-!~~~~~-~?-:~-~~~-~:~~~~-~~~~~-~:------------------------
wetenschap is die concepten creeert. 
Concepten zijn niet gegeven, maar 
gecreeerd, ze moeten gecreeerd worden 
door de filosoof. Hetzelfde geldt 
voor de kunst, zij moet affect en 
en percepten creeren en tonen wat 
onzichtbaar lijkt. In zijn latere 
werk maakt Deleuze dit concreter 
door te stellen dat om te ontsnappen 
we ideeen moeten hebben, niet eens 
zozeer juiste ideeen, gewoon ideeen. 
Deze ideeen moeten we koppelen met 
andere ideeen, ideeen van onszelf en 
ideeen van anderen, bestaande ideeen 
en nieuwe ideeen om zo een netwerk van 
verbindingen te maken dat in staat 
is te reageren op elke specifieke 
situatie door nieuwe vragen stellen, 
en nieuwe vluchtlijnen te trekken . Het 
zij n uiteindelij k dergelij ke ideeen 
die de architectuur een stap verder 
brengen. Specifieke ideeen die om 
kunnen gaan met situaties die nooit 
repetitief zijn. 

Het belang van ideeen, of anders 
geformuleerd; de significantie van 
inventiviteit, wordt duidelijk 
wanneer we beseffen dat het masterplan 
Rij nkade Arnhem een dichtheid nastreeft 
die onvergelijkbaar is met andere 
projecten binnen Europa.(90) Wanneer 
we de leefbaarheid willen behouden 
kunnen we niet meer terugvallen op 
klassieke opvattingen over typologie 
en morfologie en moeten zoeken naar 
alternatieven . (91) Het is dus niet zo 
dat we op zoek zijn naar complexiteit 
in het architectonisch ontwerp . Nee, 
de complexiteit zit hem in de zeer 
reele opgave die moet worden aangepakt. 
Het zelfvertrouwen en de figuren die 
de ontwerper hiervoor nodig heeft, 
vinden we terug bij de manierist die 
eveneens trachtte de complexiteit 
van de opgave en de veelheid aan 
figuren, geraffineerd en verfijnd om 
te zetten in een werk dat gemak en 
beschaafde nonchalance uitstraalde. 
De manieristische architectuur 
bestond uit de onderwerping van 
traditionele vormen aan de artistiek 
wil, 'altij d en wezenlij k gestoeld 
op een beheersing van die vormen. 
(92) Het is een architectuur die 
gehoorzaamt aan 'een logica van 
sensatie waarin een gemoduleerde vorm 
geen afgewerkt product is, vrij van 
toevallige onvolkomenheden, maar een 
bron van modificatie en verschil die 
een oneindig potentieel aan vormen 
in een en dezelfde figuur omvat en 
die verwikkeld is in een worden -als 
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zo vele noodzakelij k accidenten die 
zich voordurend opstapelen. '(93) 'Die 
Klassik will die 'Idea' in der Natur 
erscheinen, der 'konstruktivistische' 
Manierismus will die Natur in der 
'Idea' durchscheinen lassen.' (94) 
Naast de andere opvattingen over 
context en omgeving, en de rol van 
systeemlagen als infrastructuur, 
economie en sociologie is het dan 
ook vooral de notie van het idee, 
die ons stedenbouwkundig plan in 
het algemeen, en mijn ontwerp in het 
bij zander heeft beinvloed. Deze idee en 
zijn soms origineel en soms bestaand. 
Bepaalde ideeen zij n spontaan 
ontstaan, andere het gevolg van 
diepgravend (al dan niet academisch) 
onderzoek. Soms zijn ze afkomstig van 
de architectuur(theorie/geschiedenis) 
of disciplines die daaraan verwant 
zijn zoals de stedenbouw, de 
planologie, de uitvoerings- of de 
civiele techniek, maar soms ook 
uit geheel andere disciplines: De 
cinema, de muziek, de filosofie of 
de bedrijfskunde. Het gebruik van 
deze ruimtelij ke-- en denkf iguren 
uit eigen en andere disciplines gaat 
verder dan het si tuationistische 
detournement waarin bekende element en 
in andere context worden geplaatst 
om zo een nieuwe boodschap uit te 
dragen en heeft meer weg van de het 
manieristisch historicisme. Deze 
stelt geen tijdloos ideaal voor, maar 
idealiseert wat er al bestaat. De 
modernist verlangt het radicaal nieuwe 
en ruimt daarom het bestaande op. 
De postmodernistische contextualist 
maakt als react ie hierop de 
vergissing het bestaande te verwarren 
met een definitieve identiteit en 
instrumentaliseert de geschiedenis 
om in een herkenbare ideaaltaal te 
kunnen ontwerpen. (95) Naar lessen 
van het manierisme en Deleuze zou de 
geschiedenis kunnen worden gebruikt 
als bron voor nieuwe inventies. (96) 
Alleen architectuurtheorie maakt het 
mogelijk om architectuurgeschiedenis 
aan de architectuurpraktijk te 
koppelen. Geschiedenis koppelt het 
object aan context, theorie haalt 
ze uit deze context zodat nieuwe 
potenties onderzocht kunnen worden. 
Opnieuw geldt dat niet zozeer de vraag 
'wat is waar?' interessant is, als 
wel de vraag 'wat is er gebeurd?'en 
'hoe ontstaat iets nieuws?' . 

Een van de belangrij kste ideeen die 
ten grondslag lagen aan het ontwerp 
was de collectieve vondst om niet 
in een klassiek teamverband, in een 
hierarchische structuur, met een 
leider en volgers, te ontwerpen aan de 
stad, maar te werken in een empirisch 

en experimenteel model waarin tien 
individuele ontwerpers elk werken aan 
een eigen plan en in hun ontmoetingen, 
botsingen, ruzies en tijdelijke 
vriendschappen een ontwerp maken dat 
veel specifieker is dan het master plan 
met zijn individuele invulling. De 
stad wordt een podium waarop een spel 
van improvisatie wordt gespeeld. Een 
proces dat ik graag wil vergelij ken 
met de werking van een free- jazz band. 
In de free-jazz van bijvoorbeeld 
Ornette Coleman ge lden st eeds 
tijdelijke samenwerkingsverbanden, 
waarin solisten vaak de openende en 
afsluitende melodieen samen spelen 
maar verder uiteengaan, akkoorden
improvisatie en harmonie verlaten 
en vrij spelen naar de stemming 
en de sfeer die al gelang spontaan 
ontstaat. Het is muziek die niet 
ontspoort in chaos omdat hij gedreven 
wordt door een stuwende en stabiele 
ritmesectie. Muziek ook die duidelijk 
de sporen draagt van reeds opgedane 
bagage van ideeen die zij n spelers 
onvermijdelijk met zich mee brengen 
en zo toch nog elementen van conventie 
en traditie kent. Muziek die specifiek 
en dynamisch is omdat de spelers op 
elkaar, maar ook op het publiek en de 
omgeving reageren. Muziek ten slotte 
die innovatief is omdat de reactie 
op elkaars ideeen vervormingen en 
vernieuwingen met zich mee brengt die 
op andere wij ze niet hadden kunnen 
ontstaan. 

Dit idee, dat op zichzelf al weer een 
bron van nieuwe ideeen is, is niet het 
enige voorbeeld. Zo is er het idee om 
de bestaande infrastructuur te lezen 
als topografie, als ondergrond die 
het landschap van de Arnhemse Aij nkade 
heeft veranderd en zo een reeks nieuwe 
maaivelden introduceert. Het idee om, 
als reactie hierop, onder en over 
deze nieuwe maaivelden te bouwen en 
za driedimensionale verbindingen te 
maken die ook hoger gelegen bebouwing 
aantrekkelij k en openbaar maken. 
Er is het idee om de belangrij kste 
infrastructurele knoop van het plan 
verticaal uiteen te trekken en te 
omkaderen met bebouwing om zo de 
architectonische en sfeerbepalende 
kwaliteit van de infrastructuur en zijn 
snelheid te gebruiken en versterken. 
Dan het idee om een park te ontwerpen 
op zestien meter hoogte, boven op een 
bibliotheek en een markthal, niet als 
klassiek dakpark maar als maaiveld 
waarop weer een nieuw figuur kan 
worden gemaakt. Het idee om planten 
op te nemen in de gevel waardoor het 
park als het ware verticaal wordt 
omgevouwen. Het idee om dit niet 
te doen als externe gevelbegroeiing 

~ : /t:x:Jce. Qmrav Aentl OJ, welC al s lilbyrJlJth , 
raMer II'td IDI'lid 1.n I1Cr ooropdlScnon JilJltSt . P . 
r5 7 Qvorlgot'JS staat ~e in ZJ )n benadenllg van 
net "WlJe/'",,., ll]nre<;hr tegenovcr Shed,.,..." . ~.v 
f'IOC}aI IHJt ... uru.e voortll 01, fen f"'S8Ctl. op 
flet cl8Ji'11C!~ us t I!.f' he! ;asSOC1eert '.lIn ,~sr 
.,J ~. r:JIr.lr ~c.!( SJ¥,afWWJ ~ x.p LlCJ r lor diJr 
hOt' r!JQuerLSal! Ql'W1 I"ODCtJ.D u: 0" ner noaig r»ent. 
QIIIf"«/ltvl4ll1J.¢ J...! !ret _ruN'!.., te vltrltLlJreo 
In ref'II:M '1M 8I)atJft1t1t) of c:01.lectu'o'e tH!(.!f"OIO . 
( StIeoI'lll1t!, .JolIn. /Ie, -.tor'- P. 199) 
~; lle<tvtll. van dGn. Dirt u> 0<Sf' 76 . P. 2< narwrIJlk 
.~s nte( a11u ~~utJ.sc~ Ut.Irrt ... umlll.$Gl"1~ 
" an da QIJ$C/IlMJenlS 1J.J.3torlCf.!rond, zoo.l.& blll1OOrlJoeLtJ 
dle .. an Aoost} 
.9tl : lie IKJ4J M'tt* : ·De.leute en dIt "ItUCllrJtl'] liL t de 
anrJ trJrElS9 tUSSOlI ,'I1Ot1erniSllJ en post_UH7ll.$IIII!. ' 

De manieristische 
architectuur bestond uit 

de onderwerRing van 
traditionele vormen aan 
de artistiek wi!. 'altijd en 

wezenlijk gestoeld oR een 
beheersing van die vormen. 



Essay 
DEEL II: Deleuziaanse architectuurtheorie 
Architectuur en natuur 

die aIleen esthetisch van waarde 
is, maar als planten ' in ' de gevel, 
bereikbaar voor bewoners en ecologisch 
verbonden met de andere begroeiing. 
Verder nog het idee om een kas op 
te nemen op het dak van het complex 
en dit te combineren met kantoren, 
winkels, woningen, hotelkamers, een 
markthal, een distributiecentrum 
en een recyclecentrum waardoor een 
economisch, energetisch en educatief 
interessant model ontstaat dat ook 
nog een ruimtelij k wordt benut door 
het architectonische gebaar van de 
slingerende verbindende trap . 

Ten slotte het idee de stad te 
behandelen als schake ring van sferen 
en uitdrukkingen die te doorlopen zij n 
als in een verhaal. Een stad dus waar 
het niet langer draait om de obj ectieve 
morfologie of typologie op basis van 
klassieke regels en verhoudingen, 
maar om de subj ectieve stemming of 
sfeer. (97) De stemming die er v~~r 

zorgt dat ook het subject een nieuwe 
rol krijgt toebedeeld. 'Het ding hult 
zich in een stemming, de maker (of 
gebruiker) komt in de stemming waarin 
het ding zich hul t , het ding hul t 
zich in de stemming waarin de maker 
komt. De stemming omhult object en 
subject. ' (96) Een stemming of sfeer 
is dus iets tussen subject en object 
in, ze is niet relationeel maar de 
relatie zelf. (99) Het veronderstelt 
gebouwen die effecten of affect en 
genereren die tot uitdrukking komen 
aan het oppervlak . Natuurlijk is 
dit idee geinspireerd op Adolf Loos; 
wanden zij n dus slechts dragers 
van de bekleding die de effecten 
en affecten genereert, maar ik wi! 
ook terugverwij zen naar Deleuzes 
behandeling van de schilderkunst. In 
dit idee kan materialiteit namelijk 
niet langer los worden gezien van de 
reflecties en lichteffecten die erop 
inspelen. De architectuur weigert 
een definitieve vorm aan te nemen en 
materialiseert als het ware het moment 
of de gebeu rtenis. Zo' n gebeurtenis 
draait zoals beschreven niet om 
universele essenties, betekenissen 
en waarheden die onder de oppervlakte 

Naar lessen van het 
manierisme en Deleuze 
zou de geschiedenis 
kunnen worden gebruikt 
als bron voor nieuwe 
inventies. 
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Het idee bestaat dus 
uit een manieristische 
factor [de vrijheid om 

te ontsnappen aan de 
klassieke antropomorfe 
schoonheidsregels] die 
wordt gecombineerd met 
de barokke herontdekking 

van expressieve dynamiek 
en sensualiteit die 
in de door maniera 
gekenmerkte esthetische 
code uitgesloten waren. 

van het schilderij zitten, maar 
werkt j uist aan de oppervlakte; de 
mat erie werkt rechtstreeks in op ons 
brein en zenuwstelsel en vervormt en 
intensifieert ons lichamelijk leven; de 
kunst maakt het onzichtbare zichtbaar, 
het doet herkenbare zaken , be elden 
en cliches bevreemdend verschijnen . 
(100) Het idee bestaat dus ui teen 
manieristische factor [de vrijheid 
om te ontsnappen aan de klassieke 
antropomorfe schoonheidsregelsl die 
wordt gecombineerd met de barokke 
herontdekking van expressieve 
dynamiek en sensualiteit die in de 
door maniera gekenmerkte esthetische 
code ui tgesloten waren. (101) De 
sferen binnen een stad houden echter 
ook verband met de wijze waarop 
het stedelij k leven zich voltrekt. 
De sfeer is naast de effectieve en 
affectieve werking van oppervlaktes 
ook een kwestie van de activiteiten 
en de aanwezigheid van de bewoners . 
De sfeer dient te worden geleefd en 
moet voortdurend worden geproduceerd 
en in stand worden gehouden . Hiermee 
kom ik opnieuw terug op de opvatting 
dat architectuur zich zou moeten 
concentreren op zijn ' milieux ' ; 
gebouw, plaats, gebruiksfunctie en 
gebruiker vormen een verweven sociaal
ruimtelijk proces. 

97 · 111 _ka, ilIA' .... I'OflC . die .. Jt Al. 1l1iJyrm</r 
~r ~ In BcwJlrn Ol..1t.'a. Adtilla. l Lddoli3flla ~1 
tnJdt O~ . ""t ...u.er'u. neJ..gc rot tree 1Dd.1.~ilJuf!le 
tlfJ BtXJ]ecfutVe &-'Jl'!'rJAllllt CeQ$l ac oo)ectu\o'fJ' 
1t'/(tIrhe~d II., de f"WfMIl"~ ' 

98 : *'ll.t -~ de vr.te, . Glf!8 . Ptnme:u an net t..dee van 
<Ie P"Ch'lJ}e .DId P. 18' 
99: 86t.J. Qornot, wtoot.tir. vorl estJt9tl1 la.r 
ae"tOOrOf al$ :tLIQIIJtD8J,. ~JSIIre. HI.,. In 
leflruVUOf'l, Panu . ~ n. P. I!7J 
100: ll.e- hoofdncJc: ' schL1C1ekUnBt ~ 
101 ; Stleaf'lll&lt. """'-'11 , ,., ....,.ttfrt.t . If . 211 · 2 t :J • (n de 
last.He f'Ialff 1,1&'1 I1t U'$uenc:a. eetIM onstllUt ..m soort 
1~ r1iJt ., ..et emQe redI!n III!f)hY'!'tiSClle 

/(unMn f'IIWM. Dar MJJ"WI Db Jctu.ldterl Jen If¥!' Pau.JV1 
fIr!1 , CaUnxloo en <i> oc/IOOI "'" F,"",""",wal : ..." 
ge_tl"tll!e<M"d. ~.aLJ_f'I1 "" gerocono,rueerti 
..vre1dbNld MUar.1n tit! ner:wrllJk VOI"Wtl' - I:IODeft or 
vlM1nM - oew.r uracl«1li' ("OIld1ngafr trt)gvn . 4l..s
clie ~at1 een II!I1Cn'HI ",&1 PBrJlUgUnJno ~ en eert a1 
IN"" _caId /cOlorl.' Gooon tlUtf """""9t . A.NI 
her ~ ~.,. de 118 e8IJI\' alntl Nor QIII' de Wlnd, 
1..tdttvq-l. VUfll'lC1illrJ.ngen, groe..i. en contrastorr J.n ria 
n.Jrwr, ._ (maLI Il1lIIV"""WJ" bJ] _J 0'"""" 
QV(I~ll'Ve~ ~r.tstl~ COOVeIJUe.s . 



Essay 
Samenvatting 

Ik heb in dit deel van het essay 
de problematische constellatie van 
architectuu,'theorie, geschiedenis 
en ontwerp in de context van de stad 
in onze contemporaine cultuur nader 
onde,'zocht. Ik heb willen aantonen 
dat het werk van Deleuze een vluchtweg 
kan bieden uit de tegenste11ing tussen 
modernisme en postmodernisme die zich 
afkeert van het maakbaarheidsideaal 
en het determinisme. Onderweg wordt 
het evenwicht tussen anonleme, 
onaantastbare krachten en individuele 
impulsen door Deleuze herstelt door 
de mens zelf ook als een plooi van de 
differentie te zien en te wijzen op zi]n 
creatieve kracht. Ik heb uitgelegd dat 
de filosofie van Deleuze uitnodigt de 
fundamentele relatie tussen cultuur 
[of specifieker; architectuurj en 
natuu r, opnieuw te beschouwen omdat 
hij het onderscheid tussen natuurli]k 
en artificieel verwerpt, waarmee 
de zoektocht naar een verloren 
'oorspronkelijke natuur' irrelevant 
wordt Aan de hand van Darwin, 
Dawkins en de moderne moleculaire 
evolutionist en heb beschreven hoe de 
natuu r net zo goed ontworpen is als 
dat ontwerpen natuurlijk zijn en het 
leven gepland is op eenzelfde manier 
als dat het plan iets levends is. V~~r 
de architectuur betekent dit dat we 
het stedelij ke veld niet beschouwen 
als een gefixeerde orde maar een 
voortdurend herschikkend toneel; een 
evolutionaire symbiose tussen natuur 
en cuI tuur. Archi tectuu,' is dan 
niet langer simpelweg het ontwerpen 
van een gebouw in een morfologische 
relatie tot zijn omgeving, maar wordt 
verlengd tot het ontwerpen van een 
sociale, economische, biologische en 
dynamische compositie die in staat 
is te evolueren. Object, subject en 
omgeving worden een opgenomen binnen 
een geheel. Het gevaar bestaat echter 
dat de creatieve rol van de ontwerper 
hierbij verloren gaat en daamm heb 
ik het vraagstuk van de voorwaarden 
waaronder iets nieuws tot stand komt 
geduid, en gewezen op de constructieve 
kracht van het idee. Ik heb uitgelegd 
dat het idee of de inventie nodig is 
vanwege de complexiteit van de reele 
apgave, in plaats van dat complexiteit 
als uitgangspunt is genomen net zoals 
dat in het manii~risme het geval is. 
Verder heb ik gemotiveerd dat de wij ze 
waarop deze ideeen zij n ontstaan en 
bij eengebracht vergeli] kbaar is met 
de manier waarop het manierisme omgaat 
met de geschiedenis, namelijk als bron 
voor nieuwe inventies, en gesteld 
dat de architectuurtheorie hiervoor 
vereist is. Als laatste heb ik enkele 
van de ideeen die zijn gebruikt voor 
het architectonische plan uiteengezet 

waarvan de vernieuwende manier van 
samenwerking, de woekering van ruimtes 
en de stad als manieristischlbarok 
toneel voar sferen de belangri] kste 
waren. 







Opgave en 
Locatiekeuze 

De individuele verdieping die 
volgde na afronding van collectieve 
gedeelte bestond uit de uitwerking 
van een deelgebied op architectonisch 
niveau . Dit om te onderzoeken hoe een 
stedelijk, infrastructureel knooppunt 
op stedenbouwkundig en archi tectonisch 
microniveau zou kunnen functioneren . 
Bij de keuze van de locatie werd ik 
gestuurd door twee verschillende 
overwegingen . Ik wilde ten eerste 
een locatie kiezen die voor mij de 
essentie van het stedenbouwkundige 
plan belichaamde en die vooral ook 
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architectonische ui 1 

uitdagend zou zijn met betrekking tot 
de probleemstelling van het plan. De 
plek waar de bestaande flyover zich 
splitst leende zich hier bij uitstek 
voor . In het stedenbouwkundige plan 
Rij nkade Arnhem is dit de plek met 
de hoogst gerealiseerde densiteit, 
met dichtheden oplopend tot een FSI 
van acht (1) en tevens het grootste 
infrastructurele knooppunt(2). Op 
brugniveau is het de plek waar het 
doorgaande verkeer zich scheidt van 
het bestemmingsverkeer. Hier komen 
de twee hoofdstromen binnen het 

locolle 3d in sf4!de"bouwkundige masletplan 

PSI dia!,'Tam sredenbouwkundige plan lIIef !ocariekaderillg 

plan, bestaande uit auto's, openbaar 
vervoer, voetgangers en fietsers, 
samen. Daarnaast was het reeds in het 
masterplan de plek waar voetgangers 
vanaf het naastgelegen verkeersplein 
zich middels een rolt rap naar het 
brugniveau begaven, om daar aan de 
route naar de overzijde van de Rijn 
te beginnen. Verder grenst de plek 
aan het grootste stedelijke plein 
van het plan (uitgewerkt door Daniel 
venneman) en ook de gebruiker van dit 
plein komt door de gekozen locatie, 
op weg naar het recreatiegebied aan 
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de overkant van de Rijn . Als laatste 
i s er nog het verkeer dat zich op het 
bestaande maaiveld verplaatst alsmede 
de auto's die op een verdiept niveau 
kunnen parkeren. 
Hiernaast had de gekozen locat i e een 
zekere architectonische potentie, die 
naar mij n mening nog niet volledig 
werd uitgebuit . Samen met Niels 
Ponjee en Daniel Venneman heb ik 
in het masterplan besloten dat 'de 
machinekamer' een passende naam was 
voor het gebied. Dit omdat het een 
infrastructureel knooppunt was, maar 

, l 
sledelijk in!rmfrucfurt:ef 1TIllllimodoa/ knOOpPUfl! 

Impn~\'s ;1:! machinekllmer 

ook omdat het de plek was waar de 
achterkantenvanonzestedenbouwkundige 
deelplannen elkaar ontmoetten, 
waar veel lawaai zou zij n te horen 
(vanwege het verkeer en hoogte van de 
bebouwing) en waar de zon slechts op 
gerichte momenten binnen zou vallen. 
Een plek ook zonder normaal maaiveld; 
een verdiepte kuil vormde de 'grond ' 
van het gebied. Een gebied dat dus 
eigenlij keen leegte vormde binnen 
het stedelij k veld: Een vacuum. Een 
interessant en rij k allude rend idee 
dat echter nog niet tot zij n recht 

kwam. De bestaande locatie is dus 
beslist een multimodaal knooppunt met 
een zeer hoge dichtheid dat kansen 
biedt voor een hoge sociaal-culturele 
en economische activiteit en tevens 
een grote architectonische potentie 
heeft die nog niet is uitgebuit . 
Met andere woorden: een complexe en 
uitdagende opgave. 



Opgave en architectonische 
Stedenbouwkundig microplan 

ui l 
In samenwerking met Daniel Venneman 

Naar Ie ring van mijn theoretisch 
onderzoek heb ik deze opgave anders 
dan normaal aangepakt . Ik ben niet 
begonnen met een architectonisch 
concept (aIleen de filosofie kan zich 
volgens Deleuze hiervan bedienen) 
of een onderzoek naar de ideale 
typologie of morfologie, maar heb 
geprobeerd het stedelijk gebied 
eerst te beschouwen als een dynamisch 
sociaaleconomisch en biologisch 
systeem waarvan het te ontwerpen 
gebouw een onlosmakelijk onderdeel 
is. Samen met Daniel Venneman heb ik 
enkele uitgangspunten geformuleerd 
die we in verschillende modellen 
hebben get est en ontwikkeld . 

We zijn begonnen met een analyse 
van het bestaande stedenbouwkundige 
plan en hebben vastgesteld welke 
sferen (zie essay) en programmatische 
invulling er reeds bestonden. Met 
deze informatie zij n we gaan werken 
aan een sociaaleconomisch model dat 
zo veel mogelij k zou profiteren van 
de bereikbaarheid en dichtheid van 
het gebied. Het uitgangspunt daarbij 
was een cyclische gemeenschap. Steden 
gebruiken goederen tot nu toe op 
lineaire wij ze: Er komen product en 
van elders binnen en na verwerkt of 
gebruikt te zijn, wordt het afval naar 
andere gebieden afgevoerd; de stad als 
monofunctionele consumptiemachine. 
Een cyclisch model creeert een micro· 
economie die ervoor zorgt dat de 
gebouwen, de mensen en de omgeving een 
sterke connectie met elkaar aan gaan. 
Er heerst een grote activiteit en 
een goede micro-economie is in staat 
zich aan te passen aan veranderende 
situaties waarmee een van de grootste 
voorwaarde voor een duurzame 
ontwikkeling wordt gewaarborgd . 

Er zijn verschillende zones in het 
deelgebied ontstaan waarin men zich 
meer richt op of weI stap 2 (de productie 
en distribuUe van grondstoffen en 
producten die al dan niet binnen het 
plangebied geproduceerd worden), stap 
3 (de bewerking van de verschillende 
grondstoffen en producten), stap 4 
(punten van openbare uitwisseling), 
stap 5 (consumptie en toepassing) en 
stap 6 (de promotie van recycling en 
hergebruik). 
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Stap 1: Uitgangspositie 

Stap 2: Grondstoffen die binnen het 
gebied zelf worden geproduceerd en 
grondstoffen en product en van buiten 
het gebied worden gedistribueerd naar 
de ruimten waar men dele product en 
bewerkt _ Oit kan plaatsvinden via 
het distributiecentrum, maar ook op 
directe wijze plaats vinden (direct 
van de akker naar de bakker) . 

Stap 3: Ruwe grondstoffen en product en 
van binnen en buiten het plangebied 
worden bewerkt waardoor waarde wordt 
toevoegt, om ve rvolgens direct 
. aan huis ' of indirect centraal 

via bij voorbeeld de markthal 
direct te worden uitgewisseld met 
nog specialistischer bewerkers en 
verkopers of aan private consumenten 
en gebruikers. 

Stap 4: Op verschillende punt en van 
openbare uitwisseling (supermarkt, 
markthal, straatmarkt, maar ook 
bijvoorbeeld restaurants) worden 
producten centraal aangeboden. 
Bij gratie van deze differentiatie 
in punt en van uitwisseling kunnen 
verschillende typen consumenten en 
aanbieders elkaar op verscheidene 
manieren, momenten en locaties 
treffen. Zo wordt lokale uitwisseling 
gestimuleerd. 

Stap 5: Consumptie en toepassing van 
product en vindt zowel binnen als 
buiten het deelgebied plaats. Als 
gevolg van het feit dat een groot 
deel van deze productie geheel of 
gedeeltelijk lokaal geworteld is, kan 
daarbij als een impliciet toegevoegde 
waarde worden opgevat. 

Stap 6: De diversiteit van lokale 
bewerking en waardetoevoeging blijkt 
nu niet slechts waardevol om een 
grotere aantrekkingskracht uit 
te oefenen op mogelijke klanten, 
maar functioneel te zijn doordat 
hierdoor afvalproducten sneller en 
eenvoudiger opnieuw een weg vinden in 
een nieuwe cyclus, en zo recycling 
wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd 
wordt zo voorkomen dat product en en 
afvalproducten grote afstanden moeten 
afleggen om aan een tweede leven te 
begi nnen . 



Opgave en architectonische 
Stedenbouwkundig microplan 
In samenwerking met Daniel Venneman 

Het sociaaleconomische model was niet 
los te zien van de sferen in het 
gebied die reeds bestonden of die we 
wensten te creeren. Op zoek naar een 
geschikte analogie kwamen we uit bij 
Marrakech . Het schema toont hoe de 
sequentie van sferen (verkeersplein, 
stedelij k verkeersluw plein, stedelij k 
verkeersknooppunt, machinekamer, 
markthal) te vergelij ken is met het 
rij ke verhaal dat deze Marokkaanse 
stad vertelt wanneer je vanuit de 
modernistische buitenwijken de medina 
intrekt. De analogie functioneerde 
niet als een stedenbouwkundig keurslij f 
maar heeft geholpen onze gebouwen 
beter in een relatie met de rest van 
de stad te kunnen plaatsen . Daarbij 
raakte ik zelf ook geinspireerd door 
het specifieke stedelijke weefsel in 
de soek, waarin gebouwen volledig 
in elkaar zijn gegroeid (vanwege 
klimatologische overwegingen en 
de kosmische binnenplaatsen die 
het weefsel bepalen, maar ook uit 
ruimtedruk) . 

P42 

Het sociaaleconomische model leverde 
dus uiteindelijk niet aIleen een 
programmatisch invulling op, maar 
ook een reeks stedenbouwkundige, 
architectonische en ecologische 
uitgangspunten. 
Er is een ruimtelij k figuur 
geintroduceerd dat zich volledig 
verweeft met het stedelij k weefsel 
en een reeks verschillende sferen 
doet ontstaan.(1) De verschillende 
verkeerstromen zijn uiteengetrokken 
om de doorstroming te verbeteren 
om vervolgens te worden verbonden 
door een voetgangersnetwerk dat een 
verticaal stuk stad doet ontstaan(2) , 
het programma is architectonisch 
ruimtelijk vertaald (3) en er is een 
energetisch concept ontworpen dat 
een stadskas verbindt met educatie, 
recreatie, wonen en commerciele 
functies waarmee de dichtheid, 
diversiteit en bereikbaarheid van het 
gebied optimaal worden benut.(4) 

ui i 
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Opgave en architectonische ui1 
Individuele microstedenbouwkundige en architl 
Stedelijke sferen 

De kern van mijn gebied wordt gevormd 
door de machinekamer, het grootste 
infrastructurele knooppunt van het 
stedenbouwkundige plan. Deze plek 
functioneert als een vacuum waar 
geen verblijf mogelijk is en alleen 
beweging heerst : De hoofdroutes voor 
autoverkeer, fietsers en voetgangers 
lopen er doorheen op verschillende 
niveaus en er is nauwelij ks vaste 
grond om op te staan. Eromheen ligt, 
als een soort planetenring, een reeks 
openbare ruimtes die duidelij k weI een 
verblijfsbestemming hebben. Ik heb 
het gebied opgevat als een schakering 
van sferen en uitdrukkingen die te 
doorlopen zijn als in een verhaal 
(zie het essay voor een uitwerking 
van het beg rip sfeer). Dit betekent 
dat elke ruimte een duidelij ke 
en specifieke stemming kent. Het 
stedelijk subject kan deze ruimtes 
door lopen als in een f ilmsequentie 
waarbij een duidelij k spanningsboog 
wordt ervaren . De ruimtes zijn, via 
een omweg, per fiets en te voet te 
bereiken zonder de machinekamer te 
betreden. De machinekamer zelf is 
altijd de snelste route. De be naming 
'vacuum' is niet zomaar een lyrische 
beschrijving : De ruimte trekt 
alles aan maar stoot bij bet reding 
onmiddellijk weer af. De weg er naar 
toe is langzaam en vol indrukken waarna 
bij betreding roltrappen de bezoeker 
als het ware door de ruimte stuwen, 
als in een kosmisch zwart gat waar je 
doorheen wordt geperst op weg naar 
een nieuwe sfeer of bestemming . Het 
gebouw is het middel om de gewenste 
stemmingen te bereiken. Als een soort 
opgetild kruipfiguur scheidt het de 
verschillende ruimtes van elkaar of 
laat het subtiele doorkij kj es ontstaan. 
Verder laadt het de ruimtes op door 
middel van programmatische activiteit 
en biedt het de oppervlaktes die de 
effecten en affecten generen maar ook 
de ruimtelij ke kwaliteit die bij de 
verschillende ruimtes passend is. De 
morfologie is daarbij, geinspireerd 
door de conclusies ui t het essay, 
volledig verweven met de rest van 
het stedelijk weefsel . Er is geen 
sprake meer van een object, maar een 
ruimtelijk figuur dat vanuit elke 
hoek een ander gezicht toont . 
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Opgave en architectonische Ul~ 
Individuele microstedenbouwkundige en archit 
Stedelijke sferen 

De inherente eigenschappen van de 
machinekamer, inclusief degene die 
in de modernistische architectuur 
als negatief zouden worden beschouwd 
-de machinekame r i s lawaaierig en 
tamelijk donker- zijn uitgebuit 
en gemaximaliseerd. De ontworpen 
ruimtelijke figuur zorgt hiervoor door 
de machinekamer meer te omsluiten. 
De omliggende ruimtes hebben nog 
slechts een indirecte invloed, alsof 
ze door een doek naar binnen schijnen 
(zie hiervoor Deleuze en Leibniz in 
het essay hoofdstuk ' Le pli'). De 
openingen zijn zo vormgegeven dat ze 
een aantrekkende werking hebben : Ze 
zij n groter aan de buitenzijde van 
het gat en worden dan kleiner naar 
binnen toe. Zo lij kt de kuil vanaf 
de binnenkant gesloten en vanaf de 
buitenkant j uist open . De machinekamer 
is eigenlijk het pivotale punt binnen 
het plan terwij 1 de gebouwen zich 
juist bewust van de kuil afkeren. Het 
zij n de openbare ruimtes om de kuil 
heen die zo extra nadruk krijgen . Het 
sublieme effect van de machinekamer 
wordt versterkt door het feit dat er 
geen maaiveld is te bepalen. De bodem 
van de ruimte is verdiept en niet te 
betreden door voetgangers , het oude 
maaiveld is verdwenen, de bestaande 
brug lij kt niet gedragen te worden 
(de kolommen liggen uit het zicht 
buiten de kuH) en de voetgangerspaden 
lijken zelfs totaal te zweven. De 
machinekamer is een werkomgeving. 
Op P-6400 rij den vrachtwagens af en 
aan bij het distributiecentrum en het 
recyclecentrum. Daarboven liggen de 
supermarkt en de markthal die ook de 
kuil in Schij nen . De auto's op het 
brugniveau schieten door de ruimte en 
ook de drie op verschillende hoogtes 
gelegen roltrappen dragen bij . 
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2. Het verkeersplein is de plek waar 
de bestaande stedelijke structuur van 
Arnhem aanhaakt op het plan Rijnkade. 
Het plein is gelegen op niveau P=O en 
kent een stedelijke uitstraling. 

3 .Het hoger gelegen verkeersplein 
maakt dee I uit van het grootste 
stedelijk plein binnen het plan, 
waarvan de andere helft door Daniel 
Venneman is ontworpen. Hier komen 
gemotoriseerde verkeersstromen samen 
met voetgangers- en fietserstromen 
en is een bushalte gelegen. Het 
plein is geen pure verkeersruimte 
maar voIgt eerder het principe van 
de 'shared space'. Dit concept is 
uitgewerkt door Daniel Venneman en 
kan worden gekarakteriseerd door een 
tot ale mengvorm van infrastructurele 
en programmatische functies en 
activiteit . Het plein is dus een 
zeer stedelijke en dynamische plek . 
Het plein kent enkele belangrijke 
ingangen naar onder meer de markthal, 
de passage die door de markthal loopt 
naar de Rij n en de bibliotheek. Het 
plein maakt onderdeel uit van de 
hoofdroute van het station naar de 
overkant van de Rijn en het is hier dat 
de meeste voetgangers de roltrappen 
door de machinekamer zullen nemen op 
weg naar het recreatiegebied aan de 
overzijde . 

4. Het park is gelegen bovenop de 
markthal en de bibliotheek . Het is een 
ruimte die veel zon ontvangt omdat hij 
op het zuidwesten is georH~nteerd. Het 
park ligt op P +16000 en kijkt naar 
het westen en het zuiden over het he Ie 
plan uit omdat de nabij e bebouwing 
lager of even hoog ligt. Het park kent 
hoogteverschillen die het verde len in 
verschillende zones en doorkijkjes 
opleveren naar de bibliotheek en de 
markthal. De vloer van het park is 
tot twee meter dik zodat er ook bomen 
geplant kunnen worden. De ruimte 
biedt een vluchtweg uit de stedelijk 
hectiek van de omliggende ruimtes en 
wordt gekarakteriseerd door wonen en 
groen . 

5. Het IKEA plein is gelegen op 
P+16000 en vormt de entree tot de IKEA 
en de route over de brugbebouwing. 
Het is de plek waar de roltrappen 
vanaf het stedelij k plein aanlanden 
en is een goed voorbeeld van de nauwe 
samenwerking tussen twee ontwerpers 
(ikzelf en Niels Ponjee). 

verkcer.rplein 

sfedeJijk I'erkeersplein 







Opgave en architectonische . 
Ul 

Individuele microstedenbouwkundige 
Lij nen en routes 

De machinekamer vormt zoals beschreven 
het belangri) kste infrastructurele 
knooppunt van het gebied . In de 
bestaande situatie, maar ook in het 
stedenbouwkundige plan, wordt daar 
nog te weinig van geprofiteerd. 
Door een nauwe samenwerking met 
de andere ontwerpers is dit in de 
uitwerkingfase weI volle dig benut. 
Daarbij heb ik, geinspireerd op de in 
'Hybrid infrastructures ' onderzochte 
Asoke Transport hub, als leidend 
principe de driedimensionalisering 
van de mobiliteit gehanteerd . 
De verschillende verkeersstromen 
die elkaar voorheen aIleen op het 
open bare maaiveld en het brugniveau 
doorkruisten, zijn driedimensionaal 
uiteengetrokken waardoor een verticaal 
stuk stedelij kheid ontstaat . Er is 
dus in eerste instantie sprake van 
ontmenging van de participerende 
bewegingen waardoor de verschillende 
mobiliteitsstromen geen hinder meer beSlaandesinwlie 
van elkaar ondervinden . De twee 
hoofdroutes zijn de auto route op 
het bestaande brugniveau die bestaat 
uit bestemmingsverkeer en doorgaand 
verkeer dat vanaf de overzijde van 
de Rijn komt (1a en 1b), en de 
hoofdvoetgangers - en fietsroute die 
van het centraal station Arnhem naar 
de overkant van de Rij n gaat en op 
niveau P+16000 via een roltrap en 
loop/fietsbrug door de kuil steekt . 
(2) Daarnaast is er distributieverkeer 
op P -6400(3), voetgangersverkeer 
op weg naar de markthal op P =0 
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(4), voetgangersverkeer vanaf het 
verkeersplein naar het IKEA plein(5) , 
voetgangersverkeer Op weg naar 
woondomein(6) en een voetgangersstroom 
die vanaf de highline op +30000 (zie 
boek ' Masterplan Rijnkade Arnhem') 
de kas en zijn aanvullende programma 
betreedt . Hetinternevoetgangersdomein 
verbindt deze uiteengetrokken stromen 
door middel van interne en externe 
liften, trappen en (binnen)straten 
waardoor het makkelij k wordt om van 
stroom naar stroom over te stappen. Zo 
functioneert bijvoorbeeld de passage 
(op P+3000) die door de openbare 
markthal loopt als belangrijke 
voetgangersverbindingen tussen 

naar Amhem CS 

uileel1lrekken ell foevoegen verkeerSlrOl1Jell 

twee de routes naar de Rijn en de 
stedelijke lounge (P+5OO0) en het 
stedelijke verkeersplein (P+8500), is 
er het park dat als omweg kan dienen 
om van het stedelij ke verkeersplein 
naar het IKEA plein te komen, en is er 
een grote openbare trap ontworpen die 
in een verticale beweging de markthal 
met de hOgere verdiepingen (het 
stedelij ke verkeersplein, het park, 
de hotelkamers, woningen en kassen) 
verbindt . 

Het complete knooppunt bezit op deze 
manier de potentie om het gebouw ook 
op hogere verdiepingen programmatisch 
op te laden waardoor er een hybride 

omgeving voor commercie, recreatie 
en verkeer ontstaat . De ruimte 
tussen de aanvankelijk strikt 
gescheiden stromen zorgt er zo voor 
dat er interessante bewegingen en 
interacties tussen de gebruikers 
onderling en de stad ontstaan. De 
machinekamer, die het midden vindt 
tussen een architectonische en een 
stedenbouwkundige ruimte, krijgt zo een 
subliem karakter vanwege de kolossale 
bet onnen brug, de diepe kuil en de 
roltrappen; 'een eigentijds variant 
van de Piranesiaanse ruimte' (zie 
Hybrid infrastructures) 

,····~~onplein 
~. P +30000 .' 

::..:: -

routes naar de (est 
van het plan 

mark1halpassage 

---



p =300n openbart \'oelgangersroute door mar/uhaJpassoKe 

-

do('rg(,omiou,rov,,,ke'er in rood. g t!mengde zone in rose t!n voelgangerszonde in groen 
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De plattegronden tonen hoe de 
verschillende verkeersstromen uiteen 
zijn getrokken. Dp P-54OO bevindt 
zich het distributieverkeer . Dp +3000 
is een openbare voetgangersroute 
gelegen die dwars door de markthal 
de ve rbindinge maakt tussen de 
stedelijke lounge en de Rijnkade. Op 
P=8500 is te zien hoe het doorgaand 
autoverkeer wordt gescheiden van het 
bestemmingsverkeer en er een gemengde 
zone ( ' shared space') op de bestaande 
brug ontstaat . Het niveau +16000 is de 
hager gelegen hoofdvoetgangers route 
die van het stadscentrum (Arnhem CS) 
naar de overzijde van de Rijn loopt . 
Dit niveau is oak te betreden met de 
fiets . Op +30000 loopt de openbare 
route die de verbinding maakt tussen 
de high line , de openbare kas en het 
woonplein . 
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Opgave en architectonische uil 
Individuele microstedenbouwkundige en archit 
Organisatie gebouw en programmatisch principe 

Het prograrrvna in het gebouw komt 
voort uit het sociaaleconomische 
model beschreven in het hoofdstuk 
' Stedenbouwkundig microplan ' . De 
hoofdmoot van het programma wordt 
gevormd door het distributiecentrum 
in de kelder dat de verschillende 
functies van zowel mij n als Daniel 
Vennemans ontwerp faciliteert, het 
naastgelegen recyclecentrum waarin 
ook ruimte voor een biogasinstallatie 
is gereserveerd, de markthal met de 
supermarkt en kleinere winkels op 
P=O en P+3000, de bibliotheek en 
het park die boven op de markthal 
zijn geplaatst, de openbare kas op 
het dak en het +30000 niveau, met 
de bijbehorende educatieruimte, 
kantoorruimte en horecafuncties, en de 
woningen en hotelkamers die erdoorheen 
zij n geweven. Verder zij n er nog programma schema 
ondersteunende functies als horeca, 
fitness en bedrijfsruimtes door het 
hele gebied opgenomen . Deze functies, 
die elkaar economisch aanvullen zijn 
ook ruimtelijk verbonden door middel 
van de reeds beschreven verkeersknoop 
en de architectonische trap. 

Het programma vormt een hybride en 
dynamisch geheel dat een micronetwerk 
vormt. Er is ruimtelij k geclusterd 
zodat bepaalde functies voorzieningen 
kunnen delen . Verschillende sociale 
groepen komen op deze manier met 
elkaar in contact. Daarnaast is er 
sprake van hybride gebruik in de tijd. 
Functies die's middags gesloten zijn 
bieden ruimte aan functies die aileen 
in de middag zijn geopend. Zo kan de 
keuken van een restaurant bij voorbeeld 
als gaarkeuken worden gebruikt en kan 
de markthal allerlei verschillende 
activiteiten faciliteren. 
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Opgave en architectonische ui1 
Individuele microstedenbouwkundige en architl 
Energetisch concept en duurzaamheidstrategie 

Waarom een strategie ten behoeve van 
duurzaamheid nodig wordt geacht is 
beschreven in het hoofdstuk 'Dichtheid 
en duurzaamheid'. Ik wil daar op deze 
plek aan toevoegen dat duurzaamheid 
ook specifiek architectonische 
voordelen kan opleveren. Een duurzaam 
gebouw geeft namelijk meer vrijheid 
in de archi tectuur. De economische 
meerwaarde die de energiebesparing 
(dan weI overschot) en de verkleining 
van de ecologische voetafdruk 
oplevert, kan worden besteed aan de 
architectuur. Er is meer ruimte voor 
investeringen in afwerking, gevels, 
collectieve ruimtes etcetera. Vanwege 
de kansen die zich op mij n locatie 
voordeden heb ik niet alleen geprobeerd 
een duurzaam gebouw te maken, maar 
zel fs gestreefd naar een autarkisch 
of energieproducerend gebouw. 

De grondslag van de gehanteerde 
duurzaamheidstrategie bestaat uit 
het gedifferentieerde programma 
bestaande uit verschillende, elkaar 
ondersteunende functies, de hoge 
dichtheid en de grote connectiviteit 
van het gebied. (zie hoofdstuk 
'Dichtheid en duurzaamheid'). 

Doorsm:de 3d 
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Daarnaast heb ik een ontwerp gemaakt 
voor een model waarin een grote dakkas 
met aanvullende functies voedsel en 
energie oplevert. 

Het hier weergegeven schema verbeeldt 
hoe de lokale toepassing van de 
duurzame energiebronnen zoals zon - , 
wind-, waterkracht en biomassa 
binnenstedelijk kunnen worden 
ingezet. Het schema geeft daarnaast 
weer hoe zo niet alleen in de primaire 
energiebehoefte van bewoners kan 
worden voorzien, maar ook hoe zij met 
binnenstedelijke voedselproductie kan 
worden gecombineerd. Samenwerking, 
clustering en ketenoptimalisatie 
staan hierbij centraal. 

Deze opzet begint bij het integreren 
van kassen binnen de bestaande 
omgeving. Inmiddels kunnen 
verschillende leveranciers systemen 
leveren waarmee tuinders het klimaat 
in hun kassen fundament eel kunnen 
verbeteren en tegelij kertij d warmte 
kunnen overhouden. De hier toegepaste 
GeslotenKa&O van Innogrow vormt 
hiervan een voorbeeld: Een integraal 
energie- en klimaatsysteem waarin 

overtollige zonnewarmte geoogst, 
opgeslagen en gebruikt kan worden 
op het moment dat daar behoefte aan 
is. Door dit type kas middels in een 
energie-infrastructuur te koppelen 
aan een veelvoud aan andere functies 
hoeft er geen energie verloren te 
gaan, en kunnen verschillende bronnen 
optimaal worden gecombineerd. Hierdoor 
ontstaat een 'energy web' waarbij 
de kas veelal optreedt als bron van 
energie maar soms ook als gebruiker. 
Door slim te combineren en niet alleen 
in te zetten op energiekwantiteit, 
maar nadrukkelij k op behoud van 
energiekwaliteit kunnen zeer hoge 
rendementen en een drastische reductie 
van het van buitenaf afkomstige 
energiegebruik worden bewerkstelligd. 
Doordat verschillende technieken in 
een cascadeopzet gecombineerd worden 
toegepast, verkrijgt dezel fde Joule 
verschillende keren waarde en wordt 
energiegebruik geoptimaliseerd. Door 
bijvoorbeeld eerst de hoogwaardige 
warmte in een kas toe pass en om 
pas vervolgens de deels afgekoelde 
warmtestroom voor verwarming van 
woningen te gebruiken, wordt voorkomen 
dat hoogwaardige energetische bronnen 
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worden ingezet voor 'laagwaardige' 
toepassing. 

Door de intensieve onderlinge 
samenwerking en integratie kan 
er niet aIleen energie(kosten) 
worden bespaard. maar ook voor 
meer zekerheid worden gezorgd. Ais 
onderdeel van een 'energy web ' is men 
minder gevoelig voor storingen. Ais 
die zich voordoen, kan het bedrijf 
terugvallen op een van de andere 
onderdelen in het web. Ook wordt zo 
afhankelijkheid van monopolistische 
prij sbepalers vermeden. Doordat een 
versterkte onderlinge samenwerking 
voordelen biedt , worden specialisatie 
en differentiatie binnen dit 
concept niet uitgesloten maar j uist 
gestimuleerd. Afhankelijk van wat er 
lokaal beschikbaar is, ontstaan er zo 
tevens mogelijke aanknopingspunten 
voor specif ieke tee It · , product - of 
bedrijfscombinaties . 

De warmte die vrijkomt bij decentrale 
elektriciteitsproductie kan binnen 
dit principe veel beter en met 
minder transportverliezen lokaal 
worden gebruikt. Lokaal beschikbare 
biomassa voor decentrale bio-energie · 
installaties hoeft maar over korte 
afstand te worden getransporteerd . De 
energievoorziening van de toekomst zal 
niet worden verzorgd door een klein 
aantal grote centrales, maar door een 
groot aantal kleine. Dit betekent 
dat een verschuiving te verwachten 
is, vergelijkbaar met die in de 
computerindustrie in de jaren tachtig . 
Van het 'main-frame '- concept naar 
' stand -alone' pc's , later verbonden 
in een netwerk via een 'server ' . In 
analogie met deze ontwikkeling is te 
verwachten dat er 'energiewebs' zullen 
ontstaan waarin de verhandeling van 
decentraal opgewekte energieproducten 
plaats gaat vinden . Daarbij komt dat 
lokale opwekking veiliger is omdat 
restproducten zoals bij kolen - en 
kerncentrales in veel mindere mate 
voorkomen, een lokale opzet toekomstige 
duurzame innovaties minder in de weg 
zal staan daar de afschrijvings - en 
levensduur van de installaties korter 
is , en het op een grotere schaal ook 
geldt dat een groot aantal lokale 
installaties meer stabiliteit biedt 
aan het elektriciteitsnet dan enkele 
grote . 

Naast de opwekking van energie 
verzorgt de kas in verbinding met 
de rest van het gebouw ook een C02-
kringloop. De CO2 die het gebouw 
produceert , wordt via de glazen 
dubbele gevelschil (op de zuid- en 
westgevel) naar de kas geleid om daar 

te worden opgenomen door de planten. 
Het afval dat de kas produceert kan 
vervolgens worden afgevoerd naar de 
kelder, waar een biomassavergister 
kan worden gesitueerd . Naast het gft
afval en de biomass a uit de kas kan 
ook het zwarte water (toiletwater) 
worden verzameld en naar de vergister 
worden geleid. Alle biomassa wordt in 
de vergister omgezet in biogas. Dit 
gas dient als duurzame brandstof. 
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(Zonne)energie wordt op drie manieren 
geoogst. 1. als warmte in de kassen. 
2. door de toepassing van in de 
kassen geintegreerd fotovoltaisch 
folie, 3 . door de verbranding van het 
groenafval. 

Water : regen wordt ter plekke van 
de kasdaken opgevangen en verzameld. 
indien zuiver genoeg is het nu direct 
beschikbaar voor toepassing in 
kassen . 

Gecomposteerd ingezameld GFT afval, 
ui t de kassen zel f, ui t het park of 
van de woningen afkomstig, vormt 
voeding voor de gewassen. Net als de 
uit ureum teruggewonnen meststoffen. 
Overig organisch afval kan via de bio
energiecentrale worden gecomposteerd 
of verbrand waardoor een deel van 
de daarin opgeslagen zonne-energie 
teruggewonnen wordt . De compost die 
vrijkomt bij de verbranding kan 
vervolgens gedeeltelijk terug naar de 
kas. Ook de CO2 die daarbij vrijkomt 
kan in de kassen als voeding dienen. 

Koppeling van het systeem aan de Rijn 
maakt het mogelijk om bij een heftig 
watertekort Rij nwater te gebruiken. 
Doordat de watertemperatuur van de 
rivier normaalgesproken niet onder de 
4°C komt te liggen, en onuitputtelijk 
is daar het continu vervangen wordt, 
is het hierbij tevens mogelij k middels 
water/warmtepompen verder te besparen 
op verwarmingskosten. 

De kassen zullen pr imair worden 
toegepast voor voedselproductie . De 
geproduceerde goederen kunnen met een 
interne lift direct worden afgevoerd 
naar de markthal, de supermarkt of het 
distributiecentrum. Daarnaast biedt 
het educatiecentrum en het restaurant 
'koken aan de kas' de mogelijkheid de 
producten direct te proeven 

Overtollige warmte en elektrische 
energie worden afgevoerd naar het 
bronmanagement systeemkassen en 
geredistribueerd naar derden in de 
directe omgeving via het elektr isch 
net. 

Het park heeft vooral een esthetische 
en sociale functie . Natuur in de dichte 
stad is een waardevol goed . Organisch 
afval uit het park kan indien schoon 
genoeg als brandstof voor de bio
energie-centrale dienen om te worden 
gecomposteerd of verbrand. Middels 
hoogwaardige mechanisch geleide 
zuiveringwordt het overtollige regen
en afvalwater uit het park omgezet in 
drinkwater. 

Door koud en/of warm water 30 tot 
150 meter diep op te slaan in een 
watervoerende zandlaag (aquifer) 
kan voor koeling van gebouwen in de 
zomer de winterkou en in de winter de 
zomerwarmte worden benut. 
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Logistiek 

De logistiek van het plan i s centraal 
geregeld. In de kelder op P-6400 
i s een groot distributiecentrum 
gelegen waar full- size vrachtwagens 
rechtstreeks in kunnen ri j den goederen 
kunnen loss en . Op deze manier wordt 
kostbare maaiveldruimte bespaart 
en wordt een efficient en duurzaam 
distributiesysteem gewaarborgd. 
Het is nu niet meer nodig met losse 
vrachtwagentjes door de stad te rijden 
omdat alles op een plek wordt geregeld. 
Deze kelder is te bereiken via de 
collectieve ondergrondse route die is 

aangesloten op de flyover . Deze loopt 
tevens langs het distributiecentrum 
van de IKEA. In de kelder is ook het 
recyclecentrum gelegen om de aan 
en afvoer lijnen kort te houden. 
In het distributiecentrum zij n een 
vijftal liftkernen gelegen die tot 
mijn plan behoren. De woonliften 
(voor bijvoorbeeld grote meubels) . 
De torenliften die de nachtclub , 
de kantoren, de autowinkel, de 
fitnessclub, het hostel en de 
werkwoningen bevoorraadt. De autolift 
die de autowinkel direct van auto's 

hori:!.OlItale doorsnede uiw!otl P= -5 400. dislrib"fiec:entrum. parken en recycling 
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kan voorzien. De supermarktlift die 
rechtstreeks de supermarkt insteekt 
en als laatste de distributieliften 
van de markthal, het hotel en de 
kassen. Suiten mijn plan is het 
distributiecentrum gekoppeld aan de 
onderdelen van het plan van Daniel 
venneman; de sporthal, de winkels 
die de stedelijke lounge omringen 
en de verscheidene hotelfuncties 
(zoals onder andere kamers, cinema en 
restaurant) 
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Interne voetgangersdomein en routing 

Het voetgangerdomein verbindt zoals 
beschreven de verschillende stedelij ke 
hoofdst romen en programmaonderde len. 
De interne trappen, straten, liften en 
stegen vormen een compleet netwerk vol 
keuzevrijheid dat de architectonische 
kwaliteit van de diversiteit van het 
programma, de ruimtelijkheid en de 
s temmingen tot uiting brengt. 

De openbare hoofdtrap is aangezet tot 
een een architectonisch gebaar dat in 
een slingerende beweging de markthal 
met de kas op het dak verbindt . Op 
weg daar naar toe maakt hij contact 
met alle omliggende openbare niveau s; 
de passage op +3000, het brugniveau, 
de drie verschillende parklagen , alle 
hotelkamers, het +30000 niveau waaraan 
de hoofdkas en zijn ontvangscetrum , 
alsmede het woonplein i s gelegen, 
de kantoorlaag en als laatste de kas 
op het dak . De trap duikt dan weer 
voor, dan weer achter de begeleidende 
geperforeerde wanden om zo een 
spannende ervaring te waarborgen . Er 
is steeds even zicht naar de lucht 
om vervolgens weer een nieuwe hoek 
te bieden. 

De andere open bare hoofdroute 
wordt gevormd door de roltrappen 
die aanvangen vanaf de andere kant 
van de brug. Hier is de open bare 
hoofdroute van het centrum naar de 
overzij de van de Rij n gelegen . aan 
deze hoofdroute zijn een bar en 
enkele winkels gelegen en de entrees 
van de woningen en kantoren De extra 
roltrappen haken aan op de hoofdroute 
en onts luiten onder andere een twee 
laags fitnesscentrum op +19500, een 
hostel en een restaurant . Op +33500 
maakt het volume aansluiting op de 
kantoorlaag die wordt ontsloten door 
de openbare hoofdtrap . 
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Deelgebieden, Markthal en supermarkt met passage 

horizonwle doorsnede op .3000 

De markthal, de passage en de 
supermarkt zijn gelegen op +3000 . Dit 
is het huidige maaiveld. Het steekt 
dus onder de brug door . Het gebied 
maakt optimaal gebruik van alle 
archi tectonische ui tgangspunten. Het 
is geen verzameling obj ecten en een 
veld maar een weefsel dat totaal is 
opgenomen door zijn omgeving. Het 
meeste heeft het nog weg van een 
islamitische soek . Ook daar is het 
een verrijkende ervaring wanneer bij 
betreding van de ruimte er zich een 
grote en hoge open bare plek openbaart. 
De passage verbindt de stedelijke 
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lounge op +5400 met de Rij nkade en 
zijn prominente boulevard. Hij loopt 
precies door de openbare markthal 
en de private supermarkt heen en 
wordt gevoed doo r een aantal interne 
zij straatjes . Onder de passage zij n 
ruimtes opgenomen die de verbinding 
kunnen vormen tussen de supermarkt 
en de ma rkthal. ZO is het denkbaar 
dat bepaalde functies gedeeld worden. 
Om de markthal en de supermarkt ligt 
een reeks winkelruimtes. enkele van 
deze openen naar zowel het openbare 
straatniveau, als naar de interne 
passage . Deze winkels zij n dus zeer 

flexibel. Verder is de markthal direct 
verbonden met het bovenliggende park 
en de kassen . Hierdoor is het denkbaar 
dat geproduceerc voedsel direct wordt 
ve r kocht in de markthal doo r de 
producenten zelf, die de mogelijkheid 
hebben standjes te huren . De markthal 
heeft een aantal hoofdingangen; 
aan de stedelijke lobby , aan de 
Rijnkade, tweemaal aan de route naar 
de rijnkade . op de kruising van deze 
routes takt de openbare trap aan die 
de laatste hoofdingang biedt; die aan 
het brugniveau . 
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Deelgebieden, bibliotheek en park 

(~utowinkel ::-
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hori;;onrale door:mede op +85()O 

De bibliotheek is gelegen bovenop de 
markthal. Zijn ingang bevindt zich aan 
de 'shared space' van het stedelijke 
verkeersplein. De ruimte is verdeeld 
in een grote centrale ruimte en een 
boekenzaal. Deze verdeling wordt 
gemaakt door de passage die een 
verdieping lager de hoogte neemt. 
Hierdoor is het dus mogelij k om van 
de bieb naar de markthal te kij ken 
en andersom. De vorm van de bieb 
wordt bepaald door het bovenliggende 
park. Naast de bibliotheek ligt de 
hoofdentree naar de markthal, de 
openbare trappenroute en de passage. 
De rest van het +8500 niveau is gevuld 
met infrastructurele functies. Het 
park bestaat uit drie verschillende 
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niveaus. Het park is duidelij keen 
verblijfplaats maar het maakt ook de 
verbinding tussen het lKEA plein en 
het stedelij k verkeersplein. Het is 
de langzame route voor gebruikers 
die niet door de machinekamer heen 
willen. De snelle route is ook 
duidelijk te zien en voert langs 
winkelruimtes en stedenbouwkundige 
trappen. De vloeren van het park 
zijn tot twee meter dik waardoor het 
ook werkelij k mogelij k wordt echte 
boombeplanting te realiseren. Op deze 
manier vormt het park een oase binnen 
het hoogstedelij ke en dynamische 
plan. Het biedt een weids uitzicht 
over de rest van het plan en de Rijn. 
Aan de rand van het park is een cafe 

gelegen dat ook fietsen verhuurd. Het 
park kan op deze manier ook als de 
horecagelegenheid van de bibliotheek 
functioneren. 
Omdat de bibliotheek tussen de 
markthal, het park en de kassen in 
ligt is het denkbaar dat de ruimte 
gaat functioneren als educatiecentrum. 
Er zou voorlichting gegeven kunnen 
worden over de technieken die gebruikt 
worden in de dichte stad. 
De openbare hoofdtrap verbindt aIle 
niveaus met elkaar. 
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Deelgebieden, bibliotheek en park 

-. 
:' hotelkamers'\ 
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De niveaus +19500 , +23000 en +26500 
bevatten voornamelijk woningen. de 
preciese i ndeling en kwaliteiten 
van deze woningen wordt in een apart 
hoofdstuk belicht. Te zien is hoe 
in het torenvolume er een openbare 
rol traproute loopt die direct naar 
het woonpiein op +30000 steekt. 
Onderweg wo rdt een fitnessclub en een 
hostel aangedaan . Oeze functies zi jn 
ook met de interne trap en Ii ftkern 
te bereiken. 
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Deelgebieden, openbare kas en woonplein 

Het niveau +30000 vormt eigenlijk 
een hoger gelegen openbaar maaiveld. 
Hier is de grote kas gelegen en het 
openbare woonplein. De kas loopt over 
vier lagen en maakt op de hoger gelegen 
verdiepingenmetkantoren,hotelkamers, 
woningen de productiekas. De kas kan 
verhuurt worden als winkelruimte (een 
groencentrum), maar zou ook kunnen 
fungeren als ontmoetingsruimte, 
voorlichtingscentrum of 
recreatiecentrum. Via een passage 
zonder kasklimaat met een glazen vloer 
(waardoor j e onder j e het park ziet 
lop en) kun jeer vanaf de high line 
zo afstappen . In het centrum van de 
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verdieping is een ontvangstcentrum 
gelegen met een groot urban window 
op het stedelijk verkeersplein en de 
stedelijke lounge. Vanuit hier volg je 
de openbare trap naar de hoger gelegen 
functies of neem j e de binnenstraat 
naar het woonplein. De binnenstraat 
ontvangt licht van vier vides die 
helemaal tot aan het dak lopen. De 
woningen aan de binnenstraat kennen 
werkruimtes met glazen schuifdeuren. de 
binnenstraat kan dus zomaar in breedte 
vervijfvoudigen . De woningen kunnen 
op deze manier optimaal prof iteren 
van de productiekassen of een kantoor 
aan huis nemen . aan het einde van de 

binnenstraat ligt het woonplein. dit 
plein kent via de roltrappen ook een 
snelverbinding met het stedelijke 
verkeersplein . Het woonplein ont s luit 
aIle onder - en bovenliggende woningen. 
Het biedt een spectaculair uitzicht 
op de machinekamer aan de noordkant, 
en de Rij n en de brugbebouwing aan 
de zuidzij de. De ruimte verspringt 
in de hoogte en is aan de zuidzij de 
afsluitbaar met grote verschuifbare 
metaalpanelen . 
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Deelgebieden, kantoren 

Het niveau +33500 maakt een directe 
verbinding met de openbare route op 
+30000. Het ontvangstcentrum ligt 
over twee lagen en creeert een vide 
op +33500. De bar heeft een directe 
trap naar de zaal op +33500, de kas 
ligt over 4 lagen en heeft een ruim 
balkon op +33500 en de open bare 
hoofdtrap steekt schuin over. Het 
niveau +33500 is ingevuld met een 
vergadercentrum . Er liggen een 
viertal kleinere vergaderzalen en 
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een groter atrium over twee lagen. 
Aan de torenzij de is een restaurant 
over twee lagen gevestigd en er zijn 
twee woonwerkwoningen ontworpen. De 
zalen liggen langs een lange as die 
altij d zicht biedt op de hoofdkas. 
Het balkon aan deze kas is openbaar, 
maar afsluitbaar voor congressen etc . 
Het vergadercentrum prof Heert op 
deze manier van vooral de esthetische 
functie van de kas . Het is voor een 
kantoor veel interessanter om een 

vergaderruimte te huren aan een 
prachtige kas dan in een afgelegen 
congrescentrum. Het maakt de kas 
realistischer exploiteerbaar. Verder 
biedt het centrum prachtig uHzicht 
op de stad. 
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Deelgebieden, kantoren 

Op het niveau +37000 bevinden zich 
voornamelijk woningen . Deze woningen 
worden uitgebreid behandeld in de 
volgende paragraaf. Verder is te zien 
hoe de hotelkamers een riant balkon aan 
de hoofdkas hebben gekregen. Op deze 
manier wordt de kas nog interessanter, 
en de hotelkamers specifieker. 
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Deelgebieden, dakkas 

Het niveau +40500 is de laag waar de markthal in kij ken. De goederen kunnen 
hoofdkas contact maakt met de dakkas . direct met de lift naar beneden worden 
Via een mooi groot balkon zij n visueel gevoerd. 
aan elkaar verbonden. Aan de dakkas 
liggen een reeks speciale woningen met 
twee verdiepingen. Zij worden tevens 
ontsloten aan de passage die langs 
de kas afloopt. De dakkas kan ruimte 
bieden aan volkstuintj es, maar ook 
aan pure voedsel· of bloemproductie . 
Vanuit de kas kun je via het trappengat 
van de openbare trap rechtstreeks de 
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Het woondomein 

Het wonen is op te delen in vier 
hoofddelen. De woningen in de toren 
(rood), de woningen in de westvleugel, 
(geel), de hoekwoningen (blauw) en de 
woningen in de zuidvleugel, onder en 
over het woonplein (groen). De woningen 
in de toren en de hoekwoningen zijn 
eenlaags en stapelen zich zander grote 
veranderingen op. De plattegronden 
hiervan zijn te vinden op de laatste 

P 94 

pagina van dit hoofdstuk. De andere 
woningen zijn zeer specifiek. Zij 
zitten op complexe wijze in elkaar 
verweven. Dit levert een spannende 
interactie tussen woningen en openbare 
ruimte op, alsmede zeer aantrekkelij ke 
woningen die optimaal profiteren van 
de omstandigheden. 
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Individuele microstedenbouwkundige en architl 
Het woondomein 

Het wonen is op te delen in vier 
hoofdde len. De woningen in de toren 
(rood), de woningen in de westvleugel, 
(geel), de hoekwoningen (blauw) en de 
woningen in de zuidvleugel, onder en 
over het woonplein (groen). De woningen 
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in de toren en de hoekwoningen zij n 
eenlaags en stapelen zich zonder grote 
veranderingen op. De plattegronden 
hiervan zijn te vinden op de laatste 
pagina van dit hoofdstuk. De andere 
woningen zijn zeer specifiek. Zij 

zitten op complexe wij ze in elkaar 
verweven. Dit levert een spannende 
interactie tussen woningen en openbare 
ruimte op, alsmede zeer aantrekkelij ke 
woningen die optimaal profiteren van 
de omstandigheden. 
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De westvleugel bestaat uit een serie 
oost -west georienteerde woningen 
binnen een stramienmaat van 5600mm. De 
woningen hebben allemaal duidelij k twee 
verschillende kanten. De achterzijde 

ligt aan de machinekamer, de voorzij de 
aan het park. De achterzijde heeft 
dus altijd een gesloten karakter, de 
ruimtes aan deze zij de zij n donkerder. 
Hier is meestal de slaapkamer gelegen. 
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een andere functie ligt 
een vide geintroduceerd. 
1 op +30000 zij n van een 
,ort. Deze woningen vouwen 
,n gezamenlij ke lichtvide 

die de binnenstraat op een spannende 
manier licht geeft. De woningen hebben 
een ruime werkruimte met schuifdeuren 
aan de binnenstraat en een slaap/ 
woonkamer aan de ander kant. Oe 

bovenste appartementen hebben de 
ontsluiting aan de kas . Zij hebben 
recht voor hun deur de mogelij kheid 
tot een eigen tuin op +40500. 

type H 
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Het woondomein, de zuidvleugel 

De woningen in de zuidvleugel zijn 
allemaal ontsloten aan het open bare 
woonplein op +30000 . Zowel de onder· 
als bovenliggende woningen hebben 
de voordeur aan het plein. Op deze 
manier wordt de openbare ruimte ook 
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werkelijk opgeladen met activiteit 
omdat de bewoners elkaar tegenkomen 
bij de voordeur. De ontsluiting heeft 
geleid tot een serie zeer speciale 
woningen over drie verdiepingen met 
ruime, lichte kamers en mooie vides. 

Ook deze woningen hebben een duidelij ke 
orientatie . De noordkant van de 
woningen ligt aan de machinekamer. Aan 
de zuidzijde wordt veelal gewoond. 



"'king 
ische uitgangspunten 



Opgave en architectonische ui1 
Individuele microstedenbouwkundige en architl 
Het woondomein, aIle woningen 

--' --' =-_. 
+usoo - +16000 

=-' ;::l-" 

::::r-- ""'-' +23000 +26500 +30001 

=-" =_. 

=-- =-_... ;;::'l- ~ 

P 102 



"'king 
lische uitgangspunten 



Opgave en architectonische ui1 
Individuele microstedenbouwkundige en architl 
Constructie 

De constructie van de onderbouw 
bestaat uit een eenvoudige stapeling 
van vloeren middels kolommen op 
raster van 10200 bij 1080Omm . 
Hierbij is rekening gehouden met de 
parkeergarages (er passen vier plekken 
tussen de kolommen in de breedte en in 
de lengte is ruimte voor twee rijen 
parkeerplaatsen met daartussen een 
rijbaan van 5,5 meter) en de markthal 
die een groot constructieraster 
vereist om de vloer zo vrij mogelijk 
indeelbaar te houden. 

De echte construcUeve moeilij kheid 
van de opgave zat hem in het opgetilde 
volume. Deze maakt overspanningen tot 
40 meter en kent slechts drie punten 
van ondersteuning . Deze moeilijkheid 
wordt overwonnen door middel van een 
intern stijve torsiebox . Dit sUj ve 
volume hoeft slechts op drie punt en 
te worden ondersteunt . Het volume 
vanaf P+3000 tot aan de kasvloer is 
volledig sUjf gemaakt door middel 
van vierendeelliggers in de gevels, 
het dak en de onderste vloer. Het 
kent een wandloze rasters van 5600mm 
in de westvleugel en 5000mm in de 
zuidvleugel. De interne stalen balkon 
dienen alleen ter oplegging van de 
kanaalplaatvloeren. De verdiepingen 
hieronder zij n opgehangen aan 
dit stijve volume . De secundaire 
overs panning binnen deze box bedroeg 
ook nog eens 20 meter . Hiervoor kon aan 
de westvleugel van het blok een extra 
vierendeelligger worden opgenomen die 
deze overspanning hal veerde. Aan de 
zuidzijde is gekozen voor een HE900A 
p rofie 1. Dit profie 1 is 300mm breed 
(de breedte van de woningscheidende 
wanden) en 900mm hoog waardoor de 
overspanning ruimschoots te maken is. 
Dit betekent dat in beide vleugels 
de indeling volledig vrij is wat een 
groot voordeel kan zij n met betrekking 
tot toekomstige marktvraag. 
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Gevels 

De gevels spelen een belangri]ke rol 
in de werking van de verschillende 
stedenbouwkundige sferen. In het 
essay val t te lezen hoe de stemming 
die de relatie vormt tussen subject 
en object wordt bepaald door de 
effecten en affecten die het oppervlak 
genereert. Ik beschrijf daar hoe dit 
idee is afgeleid van Adolf Loos maar 
ook leert van Deleuze. De stemming 
draait niet om universele essenties 
en waarheden die verborgen zitten 
onder het oppervlak maar werkt juist 
rechtstreeks via het oppervlak 1n 
op ons zenuwstelsel. De gevels van 
de machinekamer, het park en het 
stedelijke verkeersplein zijn dan oak 
zeer verschillend. 

De machinekamergevel tracht het 
sublieme ruimtelijke effect van 
het stedelij k vacuum te versterken 
met zijn zwarte, licht spiegelende 
uitstraling. De stalen gevelplaten 
weerkaatsen het geluid en absorberen 
het zonlicht en zijn zo goed als 
naadloos, waardoor ze herkenbaarheid 
van schaal, en orientatie bemoeilij ken. 
De gevel gaat een expliciete relatie 
aan met de stad; hi] reflecteert een 
verstoord beeld van het voorbij razende 
stedelij ke leven terwij 1 het gebouw 
zich erachter terugtrekt. De gevel 
toont dus niets anders dan de 
leegte of het vacuum dat het gebouw 
doet ontstaan. De plekken waar de 
gevelrichtingen elkaar ontmoeten zi]n 
niet vormgegeven als een confrontatie 
in de vorm van een haakse hoek over 
de hele verticale lengte maar als 
een verstrengelende ontmoetingen. De 
nissen en loggia's zijn ineengeregen 
en zorgen ervoor dat de gevel niet 
gelezen wordt als de buitenschil 
van de twee massa's van het gebouw, 
maar als bekleding van het stedelijk 
vacuum zelf. 

De gevelopeningen gaan op in het 
totaalbeeld. De loggia's van de 
woningen die zich afkeren van de 
machinekamer zij n verborgen achter het 
glas waardoor slechts een mysterieuze 
vage glimp van de woonwereld wordt 
geboden; het wonen trekt zich terug. 
De omliggende stedelij ke sferen, zoals 
het park, het stedelijk verkeersplein 
en de markthalpassage manifesteren 
zich heel subtiel door middel van de 
openingen die taps toelopen naar de 
machinekamer toe. Ze zorgen ervoor dat 
de machinekamer zich verbindt met de 
rest van de stad. De omliggende sferen 
lijken door een doek naar binnen te 
schijnen en wekken als in een film de 
nieuwsgierigheid op. De gevel vouwt 
zich deze openingen in waardoor 10 

de omliggende stedelij ke sferen de 
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machinekamer zich op dezelfde ambigue 
manier presenteert als de sferen dat 
zelf in de machinekamer doen. Het 
woonplein op +30000 onttrekt zich aan 
deze regel en biedt de machine kame r een 
op het eerste gezicht onherkenbaar en 
laag stadsbalkon. Zo kan het gebeuren 
dat een bewoner die over dit balkan 
hangt een bevreemdend effect oplevert 
in schaalloze ruimte. Dit stadsbalkon 
verdubbelt zich naar de zuidzijde toe. 
Onder de brug zij n de grote stalen 
deuren van de distributieruimte, en de 
spiegelende puien van de aanliggende 
achterkanten van de winkels te zien. 
De brug lijkt weI een spiegel die de 
ruimte verdubbelt. De belichting van 
de ruimte is specifiek ontworpen. Aan 
de onderranden van de nissen bevinden 
zich lichtstroken verborgen achter 
roosters die een mooie slagschaduw 
over de gevel doen ontstaan en er 
zijn lichtpuntjes (in de vorm van 
ledlampjes) achter de op die plekken 
geperforeerde staal platen opgenomen 
die zich vermeerderen naar boven 
toe. Di t rekt de ruimte visueel nog 
verder verticaal op. De geel gespoten 
polystyreen roltrappen spelen een 
prominente rol in het beeld, net 
zoals het voortrazende verkeer in de 
diepte; Dit is een ruimte van snelheid 
en dynamiek. 
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Gevels 

De zuid- en westgevel zijn 
totaal verschillend_ Zij worden 
gekarakteriseerd door het park en de 
Rijn. Hier wordt de verbinding met de 
natuur aangegaan en een ontsnapping 
aan de hectiek van de stad geboden . 
Er is geprobeerd het park als het 
ware om het gebouw heen te vouwen 
zonder daarbij gebruik te maken 
van klimop of gevelbeplanting. De 
methOdes hebben namelij k alleen een 
effect voor de passant en niet voor 
de bewoner. De gevel bestaat uit twee 
lagen. Een binnengevel met een speels 
openingenpatroon met 1000mm daarvoor 
een tweede laag die de dynamiek van de 
binnengevel filtreert. Deze laag kent 
een subtiele witte print die samen 
met het glas een spel van reflectie 
aangaat met de zon en de wolken. De 
materialiteit kan dus niet langer los 
worden gezien van de reflecties en 
lichteffecten die erop inspelen. De 
gevel vormt veranderende gedaantes; 
de architectuur weigert daarmee 
een definitieve vorm aan te nemen 
(zie essay). De zone die tussen de 
twee lagen ontstaat is gevuld met 
kleine balkons met plantenbakken 
en kasruimtes die van binnenuit 
bereikbaar is. Deze zone zorgt ervoor 
dat de gevel eigenlij k twee richtingen 
kent en biedt daarmee een oplossing 
voor het paradox der oppervlakte. De 
fa«ade vormt, net zoals dat in de 
machinekamer gebeurt, de bekleding 
van de stedelijke ruimte, maar vormt 
in dit geval ook een oppervlakte dat 
volop effecten en affecten voor de 
binnenruimte genereert . De dubbele 
klimaatgevel die een klimaatbuffer 
vormt, is bouwfysisch gekoppeld aan de 
hoofdkas waardoor overvloedige warmte 
op kan stij gen en kan bij dragen aan 
het kasklimaat . 

De gevel aan het stedelijk plein laat 
duidelij k de confrontatie tussen beide 
gevelsferen zien. De poort die hier 
is ontworpen, incorporeert de vele 
zicht- en bewegingsrichtingen. Aan de 
kuilkant sluit het de gelederen , aan 
het plein werkt het als toegangspoort . 
Het stedelij k vacuum Hj kt zich 
naar buiten te willen persen . Het 
werkt als een moment van suspens en 
annonceert als het ware de ruimte van 
de machinekamer. 
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Conclusie 

Oit met de hypothese 
dat verdichting en 

rondom 
multimodale knooppunten sociaal
culturele, economische en ecologische 
duurzaamheid . Deze hypothese 

middel van sen 
Er is vastgesteld 

dat de VN in 2002 hebben besioten dat 
de weg naar duurzaamheid ingeslagen 
moet worden vanui t de stad. De stad 

dat aIleen 
succes en op de lange 
termij n kan waarborgen ais het de 
capaciteit om te veranderen heeft. 
Het Iiteratuuronderzoek wees uit dat 
een dichte, compacte stad duurzaam is 
omdat het de voorwaarden schept voor 

diversite1t aan functies, 
en culturen waardoor een 

vruchtbaar en economisch en 
systeem ontstaat. 

Een compacte stad de druk 
op het maakt 
de 
technologieen rendabel en verkleint 
de afstanden ~mardoor de mogelilkheid 
om te wandelen of fietsen wordt 
vergroot en het publiek transport 
beter betaalbaar wordt. Daarbi] 
is vastgesteid dat infrastructurele 
knooppunten bil ui tstek geschikt 
zij n am dicht te bebouwen omdat het 
de grote economische dynamiek van 
een compact gebied kan verbinden en 

met omliggende gebieden. 
De acceptatl.e is een van de 
belangrij kste factoren als het aankomt 
op de een stedelij ke 
vorm in hogs Hiervoor is 
naast de functionele en culturale 
diversiteit, de bereikbaarheid en de 
economische activiteit die reeds zi]n 
besproken, de stedelijke leetbaarheid 
een vereiste Basale wooneisen 
ais buitenrllimte, speelruimte, 
zontoetreding en ventilatie 
belangr ij ke rol, maar ook 
architectonische kwaliteiten zijn 
een niet te onderschatten factor. 
De combinatie van al deze factoren 
is onderzocht in het ontwerpend 
onderzoek in zowel de collectieve ais 
de individuale fase. 

Het antwerp is gestuurd door het 
archltectuurtheoretisch onderzoek 
waarvan de resuitaten 
in het essay; DeIeuze en 
uit de antithese tussen modernisme 
en postmodernisme. Ik heb in dit 
deel van het essay de 
constellatie van 
geschiedenis en antwerp in de context 
van de stad in onze 
cuItuur nader 
willen aantonen dat van 
Oeleuze een vluchtweg kan bieden uit 
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de tegensteillng tussen modernlsme 
en postmodermsme die zich afkeert 
van het maakbaarheidsideaal en 
het determimsme. Onderweg wordt 
het evenwicht tussen anonleme, 
onaantastbare krachten en individuele 
impulsen door DeIeuze herstelt door 
de mens zelf ook als een plooi van de 
differentia te zien en te wiJZen op zijn 
creatieve kracht. Ik heb uitgeIegd dat 
de f11050f1e van OeIeuze uitnodigt de 
fundamentele relatie tussen cultuur 
lof specifieker; architectuurJ en 
natuur, te beschouwen omdat 
hij het tussen natuurlijk 
en artif ieieel verwerpt, waarmee 
de zaektocht naar een verloren 

natuur' irrelevant 
wordt. hand van Darwin, 
Dawkins en de moderns moleculaire 
evolutionisten heb beschreven hoe de 
natuur net zo goed ontworpen is als 
dat natuurlijk zi]n en het 

is op eenzeIfde manier 
plan iets levends is. V~~r 

de arChitectuur betekent dit dat we 
het 
als orde maar een 
voortdurend herschikkend tonee1; een 
evolutionaire tussen natuur 
en cuI tuur. is dan 
niet langeI" het ontwerpen 
van een gebouw een morfologische 
relatie tot omgeving, maar wordt 

tot ontwerpen van een 
economische, biologische en 

dynamische compositie die in staat 
1S te evolueren. Obj ect, subj act en 
omgeving worden een binnen 
een geheel. Het gevaar echter 
dat de creatieve rol van de ontwerper 
hierbij verioren gaat en daarom heb 
ik het vraagstuk van de voorwaarden 
waaronder iets nieuws tot stand komt 
geduid, en op de constructieve 
Kracht van idee. Ik heb uitgeIegd 
dat het idee of de inventie nodig is 

van de reele 
van dat eomplexiteit 

IlJTn,.nrlsr'lIn'T l.S genomen net zoals 
dat in manierisme het geval 1s. 
Verder heb ik dat de wij ze 

ontstaan en 
is met 
omgaat 

, namelij k als bran 
voor nleuwe inventies, en geste1d 
dat de architectuurtheorie hiervoor 
vereist is. Als laatste heb ik enkele 
van de ideeen die zijn gebruikt voor 
het architectonische plan uiteengezet 
waarvan de vernieuwende manier van 
samenwerking, de 
en de stad als 
tonee 1 voor sferen de belangrij kste 
waren. 

Dit architectuurtheoretische 
onderzoek heett het ontwerpproces 
ondersteund en gestUlIrd. Een ontwerp 
dat 1n combinatie met de andere plannen 
een empirisch en experimenteel model 
vormt; een onderzoek naar de toekomst 
van de stad 
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