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Samenvatting
		

De Hahnenstrasse in Keulen is onderdeel van de
Ost-West-Achse. Deze verkeersas is de belangrijkste verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van de Keulse binnenstad. De plannen
van de as stammen uit de nationaal socialistische
periode in Duitsland. Na de oorlog pakten Rudolf
Schwarz en Wilhelm Riphahn de plannen voor de
Ost-West-Achse op. Het stedebouwkundig plan
voor de Ost-West-Achse werd uitgewerkt door
Wilhelm Riphahn. Het plan bestond hoofdzakelijk uit blokken van hoogbouw die loodrecht op
de weg stonden en onderling verbonden werden
door winkels van slechts één bouwlaag. Uiteindelijk werd slechts een klein deel van dit plan
uitgevoerd. Dit is de Hahnenstrasse. Het zuidelijke deel van de Hahnenstrasse, bestaande uit
paviljoens met daarachter hoogbouw, vormt het
onderwerp van dit afstudeerwerk.
Vandaag de dag is het gebied toe aan vernieuwing. De door nieuwe technieken en woningnood gedreven modernistische plannen voldoen
niet meer aan de eisen van deze tijd. Een aantal
jaren geleden is de hoogbouw al gerenoveerd. De
veroudering van de paviljoens bestaat uit fysieke
veroudering, programmatische veroudering en
conceptuele veroudering. Omdat de Ost-WestAchse dusdanig druk geworden is, worden de
winkels in de paviljoens afgesneden van de rest
van het winkelgebied in de binnenstad. Het concept waarbij de paviljoens de weg begeleiden en
de hoogbouw op de achtergrond zorgt voor een
weids uitzicht, is gebaseerd op stedebouw waarbij
de auto een belangrijk uitgangspunt is. Ook de
schaal en diepte van het gebied zijn aangepast aan
de snelheid en de perceptie van, en vanuit de auto.
In een tijd waarin binnenstedelijke gebieden weer
teruggegeven worden aan de voetganger voelt dit
gebied vreemd aan. Dit alles wordt versterkt door

het denderende verkeer op de Ost-West-Achse.
Het slechte imago van veel modernistische architectuur en de veroudering maakt dat het slopen
van de paviljoens de meest voor de hand liggende
oplossing lijkt. Echter is de bebouwing aan de
Hahnenstrasse door de Duitse monumentenzorg
aangewezen als monumentaal. Behoud van modernistisch erfgoed is gebaseerd op andere aspecten
dan traditioneel erfgoed. De monumentale waarde
kan het idee, de architect of de periode zijn, terwijl
de motivatie van traditioneel erfgoed veel meer
gebaseerd is op de historische waarde van bijvoorbeeld het vakmanschap. De vraag is welke aspecten
het ensemble van paviljoens en hoogbouw monumentaal maken, zodat enkel deze behouden kunnen worden. Dit vergroot de mogelijkheden voor
een nieuw ontwerp. Dit wordt gedaan met behulp
van een historisch onderzoek.
Verder speelt ook de Ost-West-Achse een belangrijke rol in de Hahnenstrasse. De as wordt gerespecteerd als belangrijke verkeersroute. Daarmee is de
Hahnenstrasse met zijn bebouwing niet alleen een
plek op zichzelf, maar onderdeel van de Ost-WestAchse waardoor deze in een bepaalde sequentie
verbonden wordt met andere plaatsen langs de
Ost-West-Achse. De vraag is welke rol de Hahnenstrasse in dit verband moet spelen. Op kleinere
schaal is het tevens de vraag welke rol nieuwbouw
in de modernistische Hahnenstrasse moet spelen.
In 2009 heeft het de gemeente Keulen het masterplan voor de binnenstad gepresenteerd. Dit plan is
ontworpen door de Duitse architect Albert Speer
en bevat ook een voorstel voor de Hahnenstrasse.
Dit bestaat uit het vervangen van de paviljoens
voor hoogbouw. Hiermee lijkt Albert Speer de hier
boven genoemde punten over het hoofd te zien, of
niet belangrijk te vinden. Dit afstudeerwerk kan in
die zin ook beschouwd worden als een alternatief
plan voor het voorstel van Speer.

Voor het uiteindelijke ontwerp is gekozen voor
nieuwbouw van de bestaande paviljoens. Hier
is voor gekozen vanwege de belabberde fysieke
staat, de specifieke vormgeving gericht op het
gebruik als winkel en de eisen die het nieuwe programma stelt aan het gebouw. Wel blijft de strook
van laagbouw langs de Ost-West-Achse gehandhaafd, hierdoor blijft het morfologische concept
van Wilhelm Riphahn in tact en de monumentale
hoogbouw goed zichtbaar.
Het nieuwe programma bestaat uit flexplekken, vergader- en presentatieruimtes, studio’s en
ondersteunende functies zoals een reproshop
en een bibliotheek. Het programma is voortgekomen uit een bestudering van bevolkingscijfers.
Hieruit blijkt dat er relatief veel jonge één- en
tweepersoons huishoudens zijn in Altstadt-Süd.
Hier ligt een markt voor kleine ondernemers die
tijdelijk of permanent ruimte nodig hebben om te
werken. Gedeelde functies zoals toiletten, receptie
en print- en kopieervoorzieningen zorgen voor
financieel voordeel. Het geheel staat in verbinding met een binnen- en buitenexpositie waar
ondernemers hun producten kunnen tonen.
Een oplossing voor de grote schaal, de niet te
bevatten diepte en het schaalverschil tussen de
hoogbouw en de lage paviljoens is gevonden door
het doen van een vormstudie. Uiteindelijk bleek
het plaatsen van twee parallel aan de Hahnenstrasse lopende stroken, en vier volumes tussen
de laagbouw en de hoogbouw, loodrecht op de
Hahnenstrasse, de meest aantrekkelijke oplossing.
Hierdoor ontstaat een voor het gevoel kleinschaliger gebied dat aantrekkelijker is voor voetgangers en blijft het zicht op de hoogbouw voldoende
gehandhaafd. Ook de mogelijkheid om op een
aantal plaatsen de Ost-West-Achse te ontvluchten, alsmede vier verschillende parallel aan de

Ost-West-Achse lopende routes waar kunst te zien
is dragen bij aan het welbehagen van de voetganger.
De blokken zijn uitgevoerd met semi-transparante
kunststof geveldelen. Hierdoor communiceren de
blokken op een abstracte manier met voorbijrijdende auto’s, maar is er voor voetgangers weldegelijk meer te zien dan enkel een abstract blok. Aan
de voorzijde verspringen de blokken trapsgewijs
van elkaar, aan de achterzijde blijven de blokken op
dezelfde positie. Hierdoor gaan de blokken enerzijds mee met de dynamiek van de Hahnenstrasse
en anderzijds met de symmetrie van de hoogbouw.
Het hierboven genoemde verschil in waarneming
van voetganger en auto en het verschil in statische
en dynamische beleving maken de blokken een
koppelstuk tussen auto en voetganger. Een ander
voordeel van de blokken is de daglichttoetreding.
Dit wordt nog eens versterkt door twee patio’s die
centraal in het complex gelegen zijn.
De rol van de Hahnenstrasse wordt die van modernistische toeristische attractie langs de OstWest-Achse. De reden hiervoor is de toekomstige
realisatie van twee culturele routes waar ook de
Hahnenstrasse deel van uitmaakt. Deze routes
trekken een publiek dat geïnteresseerd is in cultuur. Om dit publiek tegemoet te komen is het dak
van de strookbebouwing langs de Ost-West-Achse
beloopbaar en groen gemaakt. Hierdoor kunnen
toeristen op een veilige afstand en in een groene
omgeving de Ost-West-Achse en de bebouwing in
de Hahnenstrasse aanschouwen.
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Inleiding
		

In september 2011 is het afstudeerproject
‘Metropolitan ensemble’ onder leiding van
dr. Ir. Jos Bosman van start gegaan. De eerste fase van dit project speelde zich af in en
rondom het Maritim hotel in Keulen. Dit hotel
vormt door zijn schaal en verschijningsvorm
een opvallend object in het stedelijk weefsel
van Keulen. Gelegen op een kruispunt van
twee belangrijke verkeerswegen en op de rand
van de binnenstad wordt het hotel omgeven
door verschillende verkeersstromen waaronder
voetgangers, trams, bussen en auto’s. Deze
stromen en een aantal andere onderwerpen
zijn uitgebreid onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Metropolitan ensemble’.
Een van de stromen die het Maritim hotel
kruist is de Ost-West-Achse. Deze as is aangelegd in de periode na de Tweede Wereldoorlog.
Hoewel 95% van de binnenstad na de oorlog
verwoest was, doorkruist de as, mede door een
zorgvuldige wederopbouw, verschillende tijdslagen en gebouwen uit verschillende periodes.1
In het uiterste westen wordt de as geflankeerd
door modernistische hoogbouw en paviljoens.
Dit deel van de Ost-West-Achse wordt gevormd
door de Hahnenstrasse en is de locatie van dit
afstudeerproject.
De Hahnenstrasse is in de periode 1945-1961
gebouwd, en is ontworpen door de Duitse
architect Wilhelm Riphahn.2 Een groot deel
van de bebouwing in de Hahnenstrasse is door
de Duitse monumentenzorg aangewezen als
monumentaal.3 De zuidzijde van de Hahnenstrasse bestaat uit een uniek ensemble van
lage paviljoens met daar achter hoogbouw. De
hoogbouw is onlangs gerenoveerd, de paviljoens (nog) niet. Desondanks zijn de paviljoens
in een fase aangekomen waarin nieuwbouw,

renovatie of restauratie nodig is. Niet alleen is
de fysieke staat van de paviljoens slecht, ook
het huidige programma (winkels) en het modernistische concept voldoen niet meer.
In 2009 presenteerde de Duitse architect Albert
Speer in het boek ‘der Masterplan für Köln’ zijn
visie voor de toekomstige ontwikkeling van de
binnenstad van Keulen.4 In de toekomst is er
aan de zuidzijde van de Hahnenstrasse geen
plaats meer voor paviljoens. Die worden vervangen voor hoogbouw. Gezien de monumentale
status van een aantal van de paviljoens en de
historische waarde van de Hahnenstrasse is dit
een op zijn minst bedenkelijke ingreep.
Dit afstudeerwerk zou gezien kunnen worden
als een alternatief ontwerp voor de ingreep die
Albert Speer doet, waarbij nieuwbouw direct het
uitgangspunt is. Echter gaat dit werk wat verder
in op de vraag of nieuwbouw al dan niet terecht
is. Uiteindelijk zal blijken dat nieuwbouw weldegelijk noodzakelijk is. De onderzoeksvraag luidt
als volgt:
“Hoe kan nieuwbouw in de Hahnenstrasse
zorgen voor een impuls op het gebied van de
ruimtelijke beleving en programmatische invulling, zonder hierbij de historische waarde en de
rol langs de Ost-West-Achse uit het oog te verliezen?”
In hoodstuk 2 wordt de bestaande situatie
en de problematiek beschreven. Op het eind
van dit hoofdstuk worden aan de hand van de
problematiek drie subvragen gesteld die achtereenvolgens in de hoofdstukken 3,4, en 5 beantwoord worden. Hoofdstuk 6 vat deze antwoorden
samen en beantwoord daarmee bovenstaande
hoofdvraag. Dit antwoord vormt een belangrijk
uitgangspunt voor het ontwerp dat in de hoofdstukken 7 en 8 gepresenteerd wordt.

Het ontwerpproces is begeleid door dr. Ir.
Jos Bosman, ir. Maarten Willems en ir. Marcel Musch. Bij deze worden zij allen hartelijk
bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij
het proces.

2 		 Hahnenstrasse

		Kennismaking met de locatie en problematiek
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In de inleiding zijn de Locatie van de Hahnenstrasse, de problematiek, het masterplan van
Albert Speer en de onderzoeksvraag al kort
aan bot gekomen. In dit hoofdstuk worden
deze onderwerpen verder toegelicht. Dit leidt
vervolgens tot drie subvragen die samen de
onderzoeksvraag vormen. In de hoofdstukken
3 t/m 5 wordt gezocht naar een antwoord op
elk van deze subvragen waarna in de conclusie
een antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvraag. Op basis van deze conclusie is het
uiteindelijk ontwerp tot stand gekomen.
2.1 Locatie
De Ost-West-Achse is een van de belangrijkste verkeersverbindingen van Keulen. De as
verbindt het oostelijke deel van de binnenstad
van Keulen met het westelijke deel (afbeelding
1.1). Doordat de binnenstad een concentrische
opbouw kent, loopt de as van oost naar west
door verschillende tijdsringen zoals
middeleeuws- en modernistisch stedelijk
weefsel, en langs moderne stedelijke ingrepen.
Zodoende zijn de gebouwen langs de Ost-WestAchse een kleurrijke verzameling van modern
en oud (afbeelding 2.1 t/m 2.7). Onderdeel
van deze verzameling is de Hahnenstrasse. De
Hahnenstrasse is in de periode 1945-1960
gebouwd naar de ideeën van de Duitse architect Wilhelm Riphahn, in de volksmond wordt
de straat daarom ook wel ‘Riphahnstrasse’
genoemd.1 De straat is een modernistisch
stadsdeel dat zowel aan de noord- als aan de
zuidzijde opgebouwd is uit paviljoens. Aan de
zuidzijde zijn deze paviljoens slechts één bouwlaag hoog, aan de noordzijde twee. Ten zuiden
van de Hahnenstrasse ligt de straat ‘Marsilstein’. Aan deze straat is hoogbouw gelegen.

Deze hoogbouw vormt samen met de paviljoens
van één bouwlaag het onderwerp van dit afstudeerproject en wordt in het vervolg van dit verslag aangeduid met ‘Riphahn ensemble’. Doordat de paviljoens aan de Hahnenstrasse slechts
één bouwlaag hoog zijn, speelt deze hoogbouw
een belangrijke rol in het beeld van de Hahnenstrasse (zie afbeelding 2.8 t/m 2.11). Andere belangrijke plaatsen in de direct nabijheid van de
Hahnenstrasse zijn de ‘Sankt-Aposteln-Kirche’
met de daaraan grenzende ‘Pastor-Könn-Platz’,
‘Rudolfplatz’ ten westen-, en de ‘Neumarkt’ ten
oosten van de Hahnenstrasse.
2.2 Problematiek
De Hahnenstrasse is geen populair gebied onder
de bewoners of bezoekers van Keulen. Het
gebied kan vooral gekarakteriseerd worden met
de termen ‘rommelig’ en ‘verouderd’. Dit hangt
samen met de periode (1945-1960) waarin de
straat gebouwd is. Net na de oorlog heersten er
andere ideeën over stedenbouw als vandaag de
dag. Hierdoor veroorzaakt het concept op basis
waarvan de straat gebouwd is problemen. Deze
problemen zijn terug te vinden in de morfologische opbouw van de straat, de materialisatie van
de gebouwen, hun fysieke veroudering en de
programmatische invulling van de paviljoens.
Na de oorlog kwam de auto steeds vaker in
particulier bezit. Maar ook de tram en bus
werden voor steeds meer mensen betaalbaar.
Het gevolg was een nieuwe perceptie van tijd,
afstand en snelheid.2 Dit inspireerde architecten
al sinds de jaren twintig tot het bedenken van
nieuwe concepten voor de stedenbouw. Grotere
afstanden, hogere gebouwen en nieuwe materialen werden belangrijk.3 Ook de Hahnenstrasse
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van links naar redhts
Afbeelding 2.8
Vogelvlucht noordzijde Hahnenstrasse
Afbeelding 2.9
Zicht in oostelijke richting vanaf
de Hahnenstrasse
Afbeelding 2.10
Zicht in westelijke richting
vanaf de Hahnenstrasse
Afbeelding 2.11
Vogelvlucht zuidzijde Hahnenstrasse

is naar deze nieuwe maatstaven gebouwd. De
lage paviljoens zorgen voor een weids uitzicht
vanuit de auto waarbij modernistische reuzen
het landschap afschermen.4 Hoewel de schaal
voor automobilisten prettig is, is deze voor
voetgangers buiten proporties. De onmenselijke schaal van de bebouwing en de gigantische
diepte van de Ost-West-Achse zorgen voor een
gevoel van vervreemding bij de voetganger.
De paviljoens met daarin winkels refereren
naar een ambitieus plan van Wilhelm Riphahn
waarbij de gehele Ost-West-Achse, vergelijkbaar met de lijnbaan in Rotterdam, zou
bestaan uit een moderne flaneerroute waar
gewinkeld kon worden.5 Door een explosieve
toename van het verkeer worden de winkels
afgesneden van de binnenstad en trekken zij
nauwelijks nog bezoekers.
Zoals eerder gezegd was het gebruik van
nieuwe en innovatieve materialen een van de
uitgangspunten gedurende het modernisme.
Voorbeelden zijn stalen kozijnen, glazen puien
en neonlicht. De ontwikkeling van materialen
heeft echter niet stilgestaan. Daarnaast zijn
vele van deze nieuwe en innovatieve materialen door de jaren heen verweerd. Dit zorgt
ervoor dat de kracht van dergelijke gebouwen
ook verweerd is. De toegenomen eisen van
de gebruiker zoals de behoefte aan airco’s en
het plaatsen van reclame-uitingen maakt dat
het totaalbeeld treurig en rommelig geworden
is, zeker vergeleken met de oorspronkelijke
situatie. In hoofdstuk 3 zal blijken dat bovenstaande problematiek voldoende reden geeft
voor nieuwbouw.
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Nieuwbouw in de Hahnenstrasse betekent dat
er met een aantal belangrijke aspecten re-

kening gehouden moet worden. Eerder werd al
gerefereerd naar het feit dat de Ost-West-Achse
een kleurrijke verzameling is van moderne en
historische gebouwen uit verschillende periodes.
De Hahnenstrasse is een onderdeel van deze
verzameling. Dit maakt dat de Hahnenstrasse
niet een beleving op zich is, maar een onderdeel
van een sequentie van verschillende gebouwen
en straten. Daarnaast betekent de ligging naast
een drukke verkeersas dat de straat, maar ook
de bebouwing, meer dan andere gebouwen, niet
enkel een statische, maar ook een dynamische
beleving kennen. Ook betekent de ligging naast
deze as dat er sprake is van overlast.
De bebouwing naast de Hahnenstrasse is door
de Duitse monumentenzorg aangewezen als
monumentaal.6 Ook een aantal van de paviljoens
behorend tot het Riphahn ensemble zijn monumentaal. De aandacht voor modernistisch cultureel erfgoed is pas in de jaren negentig echt op
gang gekomen.7 Het is belangrijk te weten in hoeverre modernistisch cultureel erfgoed verschilt
van traditioneel erfgoed. Dit om te bepalen hoe
hier mee omgegaan moet worden. Daarnaast is
het van belang te weten wat exact de waardevolle aspecten zijn van de Hahnenstrasse en het
Riphahn ensemble in het bijzonder.
2.3 Masterplan Speer
In 2009 is het nieuwe masterplan van Keulen
gepresenteerd.8 Hierin geeft de Duitse architect Albert Speer zijn visie over de toekomstige
ontwikkeling van de binnenstad van Keulen. Ook
de Hahnenstrasse is hierin uitgewerkt. De openbare ruimte wordt mede vormgegeven door een
vijftal stedelijke routes. Dit zijn de ‘Via Sacra’, de
‘Kulturkarree’, de ‘Plätze der Ringe’s, de ‘Plätze

15
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Afbeelding 2.12
Plattegrond en doorsnede masterplan Hahnenstrasse Wilhelm
Riphahn (1949)
Afbeelding 2.13
Plattegrond en doorsnede masterplan Albert Speer (2009)
Afbeelding 2.14
Plattegrond en doorsnede masterplan Geert Filippini (2012)
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des Einkaufsganges’ en de ‘Rheinrundgänge’.
De routes worden vormgegeven door specifieke
bestrating en groenstructuren. De Via Sacra
doorkruist de Hahnenstrasse en de Kulturkarree loopt over de Neumarkt en schampt daar
de Hahnenstrasse. De route Plätze der Ringe
loopt over Rudolfplatz en komt daarmee ook
in de buurt van de Hahnenstrasse. Deze drie
routes zijn weergegeven in afbeelding 1.1.
Het verkeer op de Ost-West-Achse wordt gerespecteerd. Naar Berlijns voorbeeld worden detramlijnen op een ‘groene’ manier uitgevoerd.
Hiermee wordt het winkelgebied ten noorden
van de Ost-West-Achse afgesloten met een
groenstrook. Ten zuiden van deze strook ligt
het bestaande woongebied ‘Altstadt-Süd’.
Specifiek voor de Hahnenstrasse geldt dat de
paviljoens van het Riphahn ensemble gesloopt
en vervangen worden voor hoogbouw (2.13).
Hiermee geeft Albert Speer een antwoord op
de problematiek in de Hahnenstrasse. Door dit
te doen lijkt hij zich niet bewust te zijn van de
monumentale status van de paviljoens of zich
hier weinig van aan te trekken. Daarnaast zorgt
de nieuwe hoogbouw er voor dat de modernistische hoogbouw verstopt wordt. Hiermee
wordt niet alleen het gebouw zelf verstopt,
maar verdwijnt ook de relatie met de Hahnenstrasse. Een relatie die vanuit Riphahn’s gedachte juist belangrijk is. Op de schaal van de
Ost-West-Achse kan gesteld worden dat Speer
tevens een deel van de bonte verzameling
naast de Ost-West-Achse wegneemt. Juist het
karakter van de Ost-West-Achse die de Keulse
tijdringen doorkruist maakt de as tot een bijzonder element in de stad en typerend voor de
opbouw van Keulen.

2.4 Onderzoeksvraag
Aan de hand van de problematiek hierboven is
de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Hoe kan nieuwbouw in de Hahnenstrasse
zorgen voor een impuls op het gebied van de
ruimtelijke beleving en programmatische invulling, zonder hierbij de historische waarde en de
rol langs de Ost-West-Achse uit het oog te verliezen?”
Om een antwoord te vinden op deze vraag zijn
de volgende subvragen opgesteld:
“Wat betekent de fysieke-, programmatische- en
conceptuele veroudering voor de toekomst van
de Hahnenstrasse?”
“Wat is de relatie tussen de bebouwing en de
straat in de Hahnenstrasse en wat is de relatie
van de Hahnenstrasse met de Ost-West-Achse?”
“Wat betekent het feit dat de bebouwing langs
de Hahnenstrasse monumentaal is, en wat is de
monumentale waarde van de Hahnenstrasse?”
In de hoofdstukken 3,4, en 5 worden bovenstaande vragen behandeld. In hoofdstuk 6 wordt
vervolgens een conclusie getrokken die de basis
vormt voor het ontwerp. Op deze manier wordt
uitgelegd hoe het plan van afbeelding 2.14 tot
stand gekomen is.
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Perspectief Hahnenstrasse
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Afbeelding 3.2
Masterplan Ost-West-Achse
ontworpen door Wilhelm
Riphahn (september 1945)

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van
zowel de Ost-West-Achse als de Hahnenstrasse
besproken. Het eerste deel bestaat uit een
algemeen deel waarin de tijdsgeest in de
periode 1900-1945 geschetst wordt. Vervolgens wordt aan de hand van deze tijdsgeest
de bouw van de Ost-West-Achse en de Hahnenstrasse besproken. Het doel hiervan is de
oorzaak te vinden die ten grondslag ligt aan de
fysieke en programmatische veroudering van
de Hahnenstrasse. Daarnaast geeft de geschiedenis inzicht in de historische waarde van
de Hahnenstrasse en dus voor de toekomstige
ontwikkeling. Nadat de geschiedenis behandeld is wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor een nieuwe functie voor de nieuwbouw.
Tot slot wordt de keuze voor nieuwbouw nog
verder toegelicht.
3.1 Een nieuw stedebouwkundig concept
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In de 19de eeuw waren veel Europese steden
omgeven door stadsmuren, zo ook Keulen.
Aan het eind van de 19de eeuw werden door
economische-, technische-, politieke- en sociale ontwikkelingen de muren overbodig.1
Dichtbevolkte stadskernen kregen daardoor de
mogelijkheid uit te breiden en licht en lucht toe
te laten treden tot de stad. Lawaai, stank, vuil,
ziektes, gevaarlijke verkeerssituaties en lange
reistijden hadden het leven in de stad lange
tijd zwaar gemaakt. Uitbreiding van de steden
betekende echter langere afstanden die overbrugd moesten worden. Tegen deze achtergrond deed de verbrandingsmotor zijn intrede.2
Eindelijk leek er een einde te komen aan de
stank en het lawaai veroorzaakt door de vele
paarden die tot dan toe het belangrijkste vervoersmiddel geweest waren. In het begin waren

het vooral trams, treinen en omnibussen die het
paard vervingen, maar aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog kwam de personenauto
steeds meer in particulier gebruik.3
De euforie rondom de techniek in het algemeen, en de auto in het bijzonder, was in de
vooroorlogse periode gigantisch te noemen. De
introductie van exterieur- en interieur verlichting maakten het verschil tussen dag en nacht
kleiner, machines maakten mensen productiever
en het gemotoriseerde verkeer veranderde de
perceptie van afstand, snelheid en ruimte.4 De
toegenomen levensstandaard en de mechanisatie van transport en productie werden gezien
als een overwinning op de natuur. Techniek en
wetenschap confronteerden mensen met een
nieuwe realiteit, een realiteit die niet langer het
gevolg was van een organisch proces, maar een
menselijke creatie.5 Het geloof in de techniek
was eindeloos.
Door dit geloof en de verandering in de perceptie van dimensies zoals tijd, afstand en ruimte
werd er vanzelfsprekend nagedacht over een
nieuwe manier van stedelijke planning. Het
belangrijkste uitgangspunt was de toegenomen
mobiliteit. Door de aanleg van sporen en wegen
werd de stad plotseling bereikbaar voor mensen
uit niet stedelijke gebieden. Dit bood hen nieuwe
kansen. Andersom boden sporen en wegen een
mogelijkheid om de stad te ontvluchten zonder
hierbij lange tijd onderweg te zijn. Het gevolg
was dat de spreiding van steden en functies
binnen steden toenam. Veel steden groeiden
in deze periode uit tot stedelijke gebieden met
een enorme omvang waarin wonen, werken en
recreatie verder uit elkaar kwamen te liggen en
waarin de auto als vanzelfsprekend aan belang
won.
Ruimtelijk gezien resulteerde deze nieuwe mani-
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Afbeelding 3.3
Vogelvlucht zuidzijde Hahnenstrasse, getekend door Wilhelm
Riphahn (Februari 1949)

er van denken in een geheel nieuwe schaal van
stedelijke planning. Afstand en ruimte werden
niet meer gezien als problemen. Het ‘plan
Voisin’ ontworpen door Le Corbusier in 1925 is
een goed voorbeeld van de nieuwe manier van
denken. In deze plannen is duidelijk de nieuwe
schaal waar te nemen, zowel in hoogte, diepte
als in slankheid. Een citaat van Frank Lioyd
Wright in zijn essay ‘what does the machine
mean to life in a democracy’ onderstreept dit
autogerichte denken:
“But how to utilize (the city) plan now when the
standard of space measurement has changed
to man seated in his motor car, vicarious
power in the throttle at his feet, his hands on a
steering wheel, not to mention the cigar in his
mouth. One mile has little advantage over ten
miles.”6
Al voor de Tweede Wereldoorlog werden er ook
in Keulen projecten uitgevoerd die qua schaal
ongekend waren. Ook Wilhelm Riphahn was in
deze periode actief in de woningbouw. Ondersteund door andere architecten maakte hij
kennis met het ontwerpen op een dergelijke
schaal. De projecten ‘Grüner hof’ (1922-1924),
‘Bickendorf II’ (1922-1931) en ‘Weisse stadt’
(1926-1932) zijn hier goede voorbeelden van.7
De bouw van de woningen was gebonden aan
nieuwe eisen waardoor de voorzieningen en de
kwaliteit hiervan toenam. Tussen de woonblokken door werd ook het groen niet vergeten.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog was dit
sociale programma in combinatie met het woningtekort en de economische voordelen van
het modernistische bouwen een uitstekende
uitkomst.8
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De geboorte van de Ost-West-Achse
In de periode 1933-1945 werd Duitsland geregeerd door een nationaalsocialistische regering
onder leiding van Adolf Hitler. Deze regering
maakte dankbaar gebruik van de euforie rondom, en het geloof in nieuwe technieken. Snelwegen werden aangelegd, en de auto-industrie
kreeg een impuls, dit om een door de nationaalsocialistische politiek nieuw beloofde toekomst
kracht bij te zetten.9 Ook werden in Duitse
steden monumentale assen aangelegd. Deze
dienden als marcheerroutes en als een symbool
voor de macht.10 De plannen voor een ‘NordSüd-Achse’ in Berlijn vormen hiervan een goed
voorbeeld. In deze context ligt ook de geboorte
van de Ost-West-Achse in Keulen. Nog voor de
Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de
aankoop van grond. Bovendien werden er gebouwen gesloopt om plaats te maken voor de toekomstige marcheerroute, die moest gaan lopen
van ‘die Deutze Freiheit’ in het oosten tot aan
Rudolfplatz in het westen. Een route van ruim 2
kilometer. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
werden de plannen door geld- en personeelsgebrek al snel uitgesteld.11
Nog voordat de Tweede Wereldoorlog beëindigd
was, had Wilhelm Riphahn de wederopbouwplannen voor Keulen al op de tekentafel liggen.
Door de toenmalige stadsbouwmeester Rudolf Schwarz werd Riphahn na de oorlog nauw
betrokken bij de wederopbouw van de voor 95
procent verwoeste binnenstad. De Ost-WestAchse was onderdeel van deze plannen en
werd vergeleken met de nationaalsocialistische
plannen smaller en er werden een aantal flauwe
bochten toegevoegd. In de plannen van Riphahn
werd de Ost-West-Achse, net als in de nationaalsocialistische plannen, een decor. Dit keer ech-
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ter niet van macht, maar van vrijheid, vooruitgang en een nieuwe toekomst. De historische
gebouwen langs de as zouden gerestaureerd
worden en dienen als groene openbare plaatsen voor de bevolking.12 Ten zuiden van de
Ost-West-Achse plande hij woningen die qua
karakter op de ‘Weisse stadt’ leken. De woningen grenzend aan de Ost-West-Achse zouden
loodrecht op de straat komen te staan en
verbonden worden met een strookbebouwing
van één bouwlaag. Hierdoor behield de straat
een gesloten contour waarlangs winkels gevestigd werden, anderzijds bleef het zicht over
deze winkels vrij.13 Zo zou er een flaneermijl
ontstaan waar groen, cultuur, wonen, winkelen
en werken samen zouden gaan. In de literatuur
worden gelijkenissen getrokken met het gestalte van de Lijnbaan in Rotterdam.14
De grootschalige planning laat zien dat
Riphahn de oorlog, hoe verschrikkelijk deze
ook geweest was, zag als een eenmalige
kans om Keulen naar het ideaalconcept van
de jaren twintig om te vormen. Hiermee zou
Keulen een belangrijke metropool worden in
de West-Europese toekomst. Deze gedachtes
komen goed tot uitdrukking in het ontwerp van
de Hahnenstrasse.
De geboorte van de Hahnenstrasse
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In de zomer van 1945 gaf het stadsbestuur
van Keulen Wilhelm Riphahn de opdracht om
een plan te ontwerpen voor het gebied tussen
de Neumarkt en Rudolfplatz. Hiermee kreeg
Riphahn slechts een deel van het oorspronkelijk door hem ontworpen plan in handen. Opvallend hierbij is dat de plannen hierbij een iets
andere opzet krijgen. De bebouwing loodrecht
op de Ost-West-Achse blijft gehandhaafd, maar

in plaats van twee parallel aan de as lopende
stroken van laagbouw, is de meest zuidelijke
strook veranderd in hoogbouw. De reden hiervoor lijkt te liggen in het feit dat de omgeving
nog niet opgebouwd was (Zie afbeelding 3.1).
Dit getuigd niet alleen van een enorme drive
waarmee modernistische gebouwen gebouwd
werden, maar geeft ook een situatie waarin de
toekomstige omgeving onbekend is. Door het
parallel aan de Hahnenstrasse lopende blok van
hoogbouw verzekert Riphahn zich, ongeacht de
toekomstige bebouwing, van een hoog-stedelijk
karakter in de Hahnenstrasse. Met een gemeente die Riphahn slechts een deel van de
Ost-West-Achse aan de buitenzijde van het centrum liet ontwerpen, en daarmee indirect aangaf
niet volledig achter de modernistische plannen
te staan, lijkt Riphahn gevreesd te hebben voor
hetgeen ten zuiden de Hahnenstrasse gebouwd
zou gaan worden. Meer traditionele bebouwing
zou het hoog-stedelijke karakter van de Hahnenstrasse immers verstoren. Het dubbele gezicht
van de hoogbouw ondersteunt deze theorie. Aan
de zijde van de Hahnenstrasse is het karakter
vooral horizontaal (zie afbeelding 3.5) en met
de stroom mee georiënteerd, terwijl het karakter
aan de Marsilstein juist verticaal is (zie afbeelding 3.6). Ook de mate van detail is zeer verschillend. De zijde aan de Hahnenstrasse kent een
gladde gevel met weinig detail, terwijl de zijde
aan de Marsilstein juist veel uitstulpingen en
door het gebruik van keramiek veel detail kent.
Hiermee onderkent Riphahn al in een zeer vroeg
stadium het verschil tussen het hoog-stedelijke
karakter aan de voorzijde van het complex, en
het karakter van woongebied aan de achterzijde
van het complex. Overigens is het daardoor ook
niet ondenkbaar dat Riphahn al op de hooogte
was van het feit dat de bebouwing ten zuiden
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van de Marsilstein meer traditioneel zou gaan
worden als de Hahnenstrasse. Zeker gezien
zijn banden met Rudolf Schwarz en de vele
projecten die Riphahn voor Keulen deed, ligt
het voor de hand dat Riphahn weldegelijk op
de hoogte was van de toenmalige plannen.
Verder is het opvallend dat de eerste twee
verdiepingen van het gebouw aan beide zijdes
fijner vormgegeven zijn. Dit sluit aan bij de perceptie van de voetganger.
De Hahnenstrasse is uiteindelijk grofweg in
twee fases gebouwd. Hierbij vormden de paviljoens in de periode 1946-1950 de eerste fase.
Aan de voorzijde werden de paviljoens voorzien
van een uitstekend dak, dieper in de paviljoens
werd het licht verzorgd door daklichten. Samen
zorgde dit voor een optimaal lichtconcept waarbij spiegeling in de etalages voorkomen werd.15
Een opvallend object in het rijtje paviljoens
vormt het ‘vintage’ restaurant op de hoek in
het westen. Dit restaurant is pas tot stand gekomen toen na 1948 de economie verbeterde
en ook de mogelijkheden in de bouw groter
werden. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij Riphahn zijn individuele smaak kon laten
gelden. Volgens eenzelfde idee als een ontwerp
uit 1926 voor Rudolfplatz (zie afbeelding 3.9),
ontwierp hij het restaurant.16 De oorspronkelijke plannen van het restaurant zien er dan ook
anders uit dan het uiteindelijke ontwerp (zie
afbeelding 3.3 en 3.8).
De tweede fase van de Hahnenstrasse kwam
tot stand in de periode 1954-1961. Hierbij
werd enkel het meest oostelijke deel, gebouwd tussen 1954 en 1957, door Ripahn
zelf ontworpen. De overige delen werden wel
volgens zijn plan uitgevoerd, maar niet door
hem ontworpen. De hoogbouw vormden zowel

in hoogte, lengte als in de diepte een contrast
met de paviljoens.
Ondergang van het concept
De beloofde toekomst van de jaren na de oorlog werd al snel realiteit. Deze nieuwe realiteit
bracht echter ook negatieve aspecten met zich
mee. Na de euforische jaren vijftig en zestig
werden deze negatieven aspecten meer en meer
belangrijk in het denken over de stad. De auto
nam steeds meer plaats in: wegen, benzinepompen, parkeerplaatsen en parkeergarages gaven
de moderne stad een nieuw gezicht. Stank,
lawaai en opstoppingen, die in de premoderne
stad veroorzaakt werden door paarden, werden
nu veroorzaakt door de auto. Dit zorgde ervoor
dat de relatie met de auto dubbel werd. Enerzijds werd deze omarmd vanwege de mobiliteit,
anderzijds gehaat vanwege de overlast. Dit zijn
echter niet alle problemen die de auto veroorzaakt. Ook op sociaal gebied heeft de auto
de straat veranderd. Wilhelm Riphahn zag de
Ost-West-Achse nog als een groene flaneerroute
waar winkelen, werken en wonen hand in hand
gingen. De werkelijkheid vandaag de dag is een
drukke verkeersroute, waar groen weliswaar
aanwezig is, maar de overlast, veroorzaakt door
het verkeer, de overhand heeft. Met uitzondering van de vele auto’s, voelt de straat verlaten
aan. Sociale activiteiten hebben zich verplaatst
naar stadsdelen die autovrij gemaakt zijn. Voorbeelden hiervan zijn het winkelgebied rondom
de Schildergasse en het gebied rondom de Dom.
Toekomstige ontwikkeling
Hoewel de scheiding van auto en voetganger
een aangename oplossing lijkt, zijn er altijd
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Verkeer overspoelt Rudolfplatz
(1966)

plaatsen waar de wereld van de voetganger en
de wereld van de auto elkaar kruisen of ontmoeten. De Hahnenstrasse is als doorgang van
het zuidelijk woongebied naar het noordelijke
winkelgebied en binnenstad een dergelijke
plaats. Dit wordt nog eens versterkt doordat
de straat de verbinding vormt tussen de Neumarkt en Rudolfplatz waar belangrijke haltes
voor het openbaar vervoer gelegen zijn. Bovendien kruisen de toekomstige wandelroutes via
Sacra en Kulturkarree de Hahnenstrasse. De
Ost-West-Achse kan om de korte termijn niet
verplaatst worden. Dit betekent dat de Hahnenstrasse niet enkel een wereld is voor de auto,
maar ook voor de voetganger. Het omvormen
van de Hahnenstrasse tot een gebied waar
ook de voetganger zich prettig voelt is mogelijk door een nieuwe wereld, de wereld van
de voetganger toe te voegen aan de Hahnenstrasse. De historische binnenstad van Keulen
met zijn kleine pleintjes, straatjes en doorgangen biedt wat dat betreft voldoende inspiratie.
Het toevoegen van een voetgangerswereld zal
betekenen dat de auto en de voetganger elkaar
gaan kruisen. De begrippen waar deze twee
werelden op morfologisch vlak tegengestelde
belangen hebben zijn schaal, diepte en hoogte.
Dit houdt verband met de verschillen in snelheid en kracht tussen auto en voetganger. Op
sociaal vlak botsen beide werelden doordat de
auto overlast veroorzaakt voor de voetganger.
De sleutel tot een oplossing ligt dus in het
vinden van een antwoord op de tegengestelde
belangen tussen beide werelden.
3.2 Een nieuw programma
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Zoals eerder aangegeven heeft het verkeer op
de Ost-West-Achse ervoor gezorgd dat de as

nooit de groene flaneermijl is geworden waar
Wilhelm Riphahn van droomde. De aanwezigheid van de auto en ander verkeer veranderde
het beeld al snel van romantiek in problematiek.
Stank, lawaai en het gebrek aan parkeervoorzieningen zorgden ervoor dat het winkelend
publiek zich verplaatste naar autovrije gebieden.
De barrièrewerking van de Ost-West-Achse zorgt
ervoor dat de zuidelijke paviljoens aan de Hahnenstrasse afgesneden werden van dit winkelgebied. Een nieuw programma gericht op het
woongebied ten zuiden van de Hahnenstrasse
ligt dus voor de hand. Hierbij wordt niet langer
gekeken naar mogelijkheden om aansluiting te
vinden bij de commerciële activiteiten aan de
overzijde van de straat, maar naar de mogelijkheden die het woongebied ‘Altstadt-Süd’, het
gebied ten zuiden van de Hahnenstrasse, te
bieden heeft.
De demografie van Altstadt-Süd laat een relatief
jonge bevolking van één- of tweegezins-huishoudens zien. De groep is bovendien goed
opgeleid.16 De Nederlandse professor Arnold
Reijndorp die zich bezighoudt met Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen zegt over
deze groep het volgend:
“Deze stedeling kenmerkt zich vaak door zijn
expertise in één bepaald gebied en opereert
in een maatschappelijk veld, expertsysteem of
professioneel regime.Hun individuele kennis en
hun persoonlijke netwerk zijn belangrijker dan
de verhoudingen binnen en tussen de organisaties waarin zij werken.
Verder wordt deze stedeling vaak gevormd door
‘leden’ van de creatieve klasse. Vaak zijn zij
hoogopgeleid, en voornamelijk werkzaam in de
groeiende creatieve industrie. Daaronder verstaan verschillende onderzoekers uiteenlopende
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Salzgasse. Voetgangersgebied
in het oosten van de Keulse
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branches zoals computersoftware, media,
grafische vormgeving, design, architectuur,
mode, muziek en reclame. Zij werken zowel
voor eigen rekening als in opdracht, hebben zo
nu en dan een baantje en werken daarnaast
met anderen aan projecten die ze zelf belangrijk vinden. Door het verdwijnen van allerlei
subsidies zijn ook kunstenaars gedwongen als
ondernemer te opereren.”17
Om deze groepen in de stad tegemoet te
komen is er voor gekozen om flexibele werkplekken, studio’s en ondersteunende functies
zoals een bibliotheek, reproshop, expositieruimte en presentatiezalen te creëren. Door
de verschillende functies de mogelijkheid te
geven om zowel individueel als samen te kunnen functioneren, worden de mogelijkheden
op verschillende manieren vergroot. Ten eerste
kunnen verschillende onderdelen op verschillende tijden geopend of gesloten worden.
Hierdoor kunnen de verschillende ruimtes ook
in de avond dienen als klein theater, buurtcentrum of als plaats voor bijvoorbeeld een cursus
of workshop. Verder kunnen de afzonderlijke
delen samen functioneren als middelgroot
congrescentrum.
3.3 Motivatie nieuwbouw
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De fysieke veroudering bestaat uit een tweetal
aspecten. Het eerste aspect is de veroudering
van materialen. Deze veroudering gaat bij modernistische gebouwen altijd in tegen de oorspronkelijke ideeën van de architect die juist
innovatie en vernieuwing wilde uitstralen.18
Vervangen van deze materialen betekent in
veel gevallen dat deze niet meer authentiek
zijn. Een voorbeeld hiervan is het vervangen

van enkel- voor dubbelglas. Het niet vervangen
van materialen betekent dat het oorspronkelijke
concept van innovatie en vernieuwing schade
toegebracht wordt. Veroudering van materialen
betekent bovendien degradatie van hun prestatie. Verder zijn ook de eisen van de gebruiker
aan verandering onderhevig. De airco’s op de
daken van de paviljoens zijn hier een goed
voorbeeld van. Hieraan kan toegevoegd worden
dat deze eisen sneller dan ooit veranderen en
bovendien onvoorspelbaar zijn.
Het tweede aspect bestaat uit de geringe flexibiliteit van het oorspronkelijke programma. Modernistische gebouwen zijn als machine voor een
bepaalde functie ontworpen en daardoor minder
flexibel.19 Op momenten dat de functie verdwijnt
of aangepast moet worden doen zich regelmatig
problemen voor.
Voor de Paviljoens in de Hahnenstrasse gaan
beide aspecten op. Echter moet bij de laatste
een kritische noot gezet worden. De constructie van de paviljoens is namelijk dusdanig uitgevoerd dat er geen kolommen in de ruimte
staan. Dit vergroot de mogelijkheden voor een
alternatief programma. Met oog op het nieuwe
programma betekent het dat er behoefte is aan
verbeterde geluidswering, isolatie, ruimte voor
installaties, een nieuwe ruimte-indeling en een
nieuwe routing. Samen met het feit dat de gevels van de paviljoens qua uitstraling niet meer
up-to-date zijn, maakt dit dat een eventuele
herbestemming erg omslachtig wordt. Dit maakt
sloop van de paviljoens noodzakelijk. De vraag is
echter hoe dit in overeenstemming gebracht kan
worden met het monumentale karakter van de
paviljoens. Dit wordt besproken in hoofdstuk 5.
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Riphahn ensemble als deel van een geheel

		De onderlinge relatie van de Hahnenstrasse, de bebouwing en de Ost-West-Achse
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De Ost-West-Achse is een verkeersstructuur
die de komende jaren niet verlegd kan en
zal worden. Een daaruit voortkomende consequentie is uiteraard de verkeersoverlast.
Daarnaast is het een belangrijk gegeven dat de
straat niet enkel een statische situatie is, maar
een onderdeel van een sequentie van andere
gebouwen, pleinen en gebeurtenissen langs de
Ost-West-Achse. Ook is de historische relatie
van de bebouwing met de Hahnenstrasse
belangrijk.
4.1

Rol langs de Ost-West-Achse

Wilhelm Riphahn zag de Ost-West-Achse
als een flaneermijl waarin cultuur, winkelen, werken en wonen hand in hand gingen.
Vooral de culturele plaatsen zoals de SanktMartin-Kirche, de Heumarkt, de Neumarkt,
de Sankt-Aposteln-Kirche en de Hahnentor,
waren voor Riphahn belangrijke plaatsen waar
de lokale bevolking kon ontspannen in een
groene omgeving. Deze plaatsen zijn na de
oorlog opnieuw opgebouwd. De manier waarop
Riphahn het bestaande culturele erfgoed
inpaste heeft er voor gezorgd dat er een afwisselend beeld ontstaan is van gesloten en open
delen. Waarbij de open delen veelal bijzondere
bebouwing bevatten. De monumentale status
van de Hahnenstrasse maakt de straat tot een
soort van modernistisch openlucht museum
langs de Ost-West-Achse. Een museum dat
niet alleen bijzonder is vanwege de bebouwing,
maar dat ook symbool staat voor een nieuw
begin na de oorlog, de modernistische ideeën
en een van de belangrijkste architecten in
de geschiedenis van Keulen. Dit museum is,
zoals eerder gezegd, door Riphahn nauwkeurig
afgebakend van de rest van de stad. Dit maakt

dat de Hahnenstrasse, net als de Sankt-MartinKirch, de Heumarkt of de Neumarkt, ondanks
de grote schaal, een onderdeel is van een
verzameling historische gebouwen of plaatsen
naast de Ost-West-Achse.
4.2

Relatie met Hahnenstrasse

In de rol langs de Ost-West-Achse die hierboven
beschreven staat is het belangrijk dat het gebied als één geheel gezien wordt. De drukte op
de Ost-West-Achse en de enorme diepte van de
as, leiden er toe dat het gebied eerder bestaat
uit twee straatzijdes dan uit een gebied. De
paviljoens aan beide zijdes van de straat dragen
overigens wel bij aan het idee van een samenhangend gebied. De paviljoens aan de zuidzijde
geleiden de Ost-West-Achse waardoor de diepte
van de as benadrukt wordt. De paviljoens aan de
noordzijde breken juist met deze diepte doordat
zij loodrecht op de Hahnenstrasse staan. Dit
laatste versterkt het idee van een stadsdeel in
plaats van een straat met twee zijdes.
Vanwege de historie is de Hahnenstrasse onlosmakelijk verbonden met zijn bebouwing. De
overlast die het verkeer geeft is daarom moeilijker op te lossen dan in situaties waarin deze
relatie mindere historische waarde heeft. Een
voorbeeld is het Peek & Cloppenburg Department Store ontworpen door Renzo Piano (zie
afbeelding 4.2 en 4.3). Dit gebouw richt zich met
de achterzijde naar het verkeer. Aan de voorzijde
bevindt zich een druk bezochte winkelstraat. Op
deze manier wordt het verkeer op een afstand
gehouden en de overlast ervan beperkt. De
achterzijde is echter wel een dynamische gevel
die lijkt te reageren op de aanwezigheid van het
verkeer en bovendien de kruising van de OstWest-Achse met de Nord-Süd-Achse duidelijk
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definieert.
Een ander voorbeeld is het Schnütgen museum (zie afbeelding 4.4) dat letterlijk een
stapje terug doet van de Ost-West-Achse.
De oude kerken hebben door relatief kleine
gevelopeningen een introvert karakter en staan
bovendien op een behoorlijke afstand van het
razende verkeer, hierdoor is ook hun relatie
met de straat afstandelijk te noemen.
De relatie met de Hahnenstrasse is tot nu toe
vooral benoemd als een historische relatie tussen bebouwing en straat. Gezien de status van
monument is het niet onbelangrijk deze relatie
te behouden. Desondanks is het de vraag of de
waarde van deze historische relatie voldoende
is om de overlast die het verkeer geeft voor lief
te nemen. Degene die geïnteresseerd zijn in
deze historische relatie zullen niet per definitie
de gebruikers zijn. Met andere woorden welke
groep is er gebaat bij de historische relatie en
hoe zwaar weegt dit?
Het uiteindelijke ontwerp zal een oplossing
moeten vinden op de verschillende belangen
die toeristen, gebruikers, bewoners en passanten hebben. Dit kan leiden tot een gebied
waar deze groepen hand in hand gaan en met
elkaar kunnen genieten van een historisch
stukje Keulen.
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5 		 Modernistisch erfgoed
		

Een nieuw soort erfgoed en waardebepaling Riphahn ensemble

5.1 Traditioneel vs. modernistisch erfgoed
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Paviljoens na oplevering in
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Afbeelding 5.2
Traditioneel vs. modernistisch
erfgoed in één foto. De SanktAposteln-Kirche en modernistische paviljoens aan de PastorKönn-Platze aan de noordzijde
van de Hahnenstrasse
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In de voorgaande hoofstukken is de monumentale status al een aantal keren toegelicht.
Behoud van modernistisch erfgoed is echter
gebaseerd op andere zaken als behoud van
traditioneel erfgoed. Eerder werd al de veroudering van materialen genoemd. Traditioneel
gezien kan deze veroudering een kwaliteit vormen zoals bij (bak)steen en hout. Bij modernistisch erfgoed kan de veroudering van staal,
beton en composieten juist negatief werken.
Het verschillende karakter van beide soorten
erfgoed berust echter op meer verschillen.
Ten eerste is er sprake van een snellere veroudering van de gebouwen. Niet alleen fysiek in
de vorm van materialen, maar ook cultureel en
functioneel gezien. Dit maakt het behoud van
modernistisch erfgoed meer dringend dan bij
traditioneel erfgoed. De afstand in tijd is vaak
te kort om de werkelijke maatschappelijke
relevantie van dit soort erfgoed te begrijpen en
te accepteren.1
Dit begrijpen en accepteren is meteen een
tweede aspect. Het grote publiek heeft vooral
negatieve associaties met modernistische
architectuur. Niet alleen vanwege de veroudering, maar ook vanwege de afwezigheid van
een menselijke maat, het comfort en welzijn.2
De achterliggende gedachte of het bijzondere
concept van een project wordt niet geaccepteerd of niet begrepen. Dat terwijl juist deze
gedachte of dit concept maatgevend is voor de
maatschappelijke relevantie van modernistisch
erfgoed. Hierdoor wordt modernistisch erfgoed
vaak begrepen als een speeltje voor vaklui of
elites.3
Met het erkennen van het belang van het concept of het idee achter een plan is het ook de

vraag of de fysische verschijning hiervan altijd
in tact moet blijven. Wanneer niet de materialen het concept of het idee uitdragen kan een
ander materiaal hiervoor in de plaats gebracht
worden zonder dat het concept aangetast wordt.
Ook kan de uitgebreide documentatie van een
gebouw reden zijn om dit gebouw niet in fysieke
zin te laten staan, maar voort te laten leven op
papier of in een 3D-model.
5.2 Waardebepaling Riphahn ensemble
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de waarde van modernistisch erfgoed vaak niet enkel gebaseerd
is op zichtbare elementen in het gebouw, maar
veel meer op onzichtbare aspecten zoals historie, cultuur, ontwerpidee/concept en of associaties met een bepaalde tijd of gebeurtenis. Ook
bij de Hahnenstrasse is dit het geval. De straat
kan intuïtief gezien interessant of verschrikkelijk
gevonden worden. Het verhaal achter de straat
is bijzonder.
Dit verhaal bestaat allereerst uit de architect
Wilhelm Riphahn. De rol die deze man gespeeld
heeft bij de (weder)opbouw van Keulen is indrukwekkend. Voor de Ost-West-Achse en de
Hahnenstrasse geldt dit nog sterker. Het stedebouwkundig concept waarvan slechts in de Hahnenstrasse een stukje is boven komen drijven
was zeer ambitieus en is symbolisch voor de
tijdsgeest van euforie en geloof in de toekomst
die na de oorlog heerste.
Hiermee komt ook het tweede aspect naar
voren. De Hahnenstrasse is niet alleen een van
de hoogtepunten in de carrière van Wilhelm
Riphahn, maar ook in het collectieve geheugen
van Keulen. De straat markeert een moment
van omslag. Afbeelding 3.1 laat zien dat juist de
bouw van de paviljoens en de hoogbouw letterli-
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jk de eerste stenen zijn geweest in de wederopbouw van Keulen.
De gebouwen die uit deze eerste stenen gebouwd zijn, zijn bijzondere ontwerpen. Dit lijkt
niet direct voort te komen uit de fysieke verschijning, maar veel meer uit het niet-zichtbare
aspecten van het gebouw die hierboven benoemd zijn. Fysiek gezien lijkt enkel het ensemble van laagbouw met daarachter hoogbouw
uniek te zijn. Het behouden van laagbouw lijkt
daarom noodzakelijk te zijn om het fysieke
van het oorspronkelijke concept zichtbaar te
houden. Het materiaal en de exacte verschijningsvorm kan hierbij aangepast worden zonder
dat het concept verloren gaat. Dit geeft dus
mogelijkheden voor de sloop van de paviljoens
en vervangende nieuwbouw.
Het behouden van het modernistische karakter van het gebied is belangrijk om de nietzichtbare aspecten van het gebied te vertellen.
Nieuwbouw is dus mogelijk zolang dit karakter
vastgehouden wordt.
In hoofdstuk 3 is het ‘Vintage restaurant’ (zie
afbeelding 5.3) al aan bod gekomen. Het feit
dat het restaurant gebouwd is in een periode waarin meer geld beschikbaar was voor
ontwerp en constructie lijkt er aan bij gedragen
te hebben dat het restaurant fysiek gezien nog
in goede staat is. Blijkbaar heeft men de verschijning ervan door de jaren heen dusdanig
gewaardeerd, dat het restaurant de gebruikers
heeft kunnen dwingen tot gedegen onderhoud.
Omdat de verschijning van het restaurant
ook nu nog gewaardeerd wordt, en bovendien
het programma nog prima voldoet, is er geen
reden om dit restaurant te slopen. Dit gedeelte
zal dus behouden worden.
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06. Conclusie
		

In de hoofdstukken 3 tot en met 5 is antwoord
gegeven op de subvragen die in hoofdstuk 2
aan bod gekomen zijn. Met behulp van deze
hoofdstukken kan de hoofdvraag van dit verslag beantwoord worden. Deze vraag luidt:
“Hoe kan nieuwbouw in de Hahnenstrasse
zorgen voor een impuls op het gebied van de
ruimtelijke beleving en programmatische invulling, zonder hierbij de historische waarde en
de rol langs de Ost-West-Achse uit het oog te
verliezen?”
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Deze vraag bevat een aantal aspecten. Ten
eerste zal het uiteindelijk ontwerp bestaan uit
nieuwbouw die de bestaande paviljoens, met
uitzondering van het ‘Vintage’ restaurant, zal
vervangen. In hoofdstuk 3 staat beschreven
dat door veroudering en nieuwe eisen nieuwbouw noodzakelijk is. In hoofdstuk 5 is toegelicht dat dit niet per definitie ten koste hoeft
te gaan van de historische waarde. Omdat
een groot deel van de waarde bestaat uit niet
zichtbare elementen zoals de rol van Riphahn
in Keulen, het moment waarop de Hahnenstrasse tot stand gekomen is en de betekenis
van de bouw in de periode na de oorlog, hoeft
niet de gehele straat authentiek te blijven om
het verhaal te kunnen vertellen. Wat echter
typerend en uniek is voor de Hahnenstrasse
is de laagbouw met daar achter hoogbouw, dit
zal in ieder geval in morfologie moeten blijven
bestaan. Dit betekent ook dat de hoogbouw
zichtbaar moet blijven vanaf de Hahnenstrasse.
De programmatische invulling spreekt voor
zich en moet enkel verder ingevuld worden.
Afhankelijk van volumes en oppervlaktes kan
een specifiek programma bepaald worden.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de
overlast die de relatie met de Hahnenstrasse
veroorzaakt. De historische waarde van deze
relatie maakt dat enkel afstand nemen van de
Hahnenstrasse op welke manier dan ook, zoals
dat op ander plaatsen langs de Ost-West-Achse
gebeurt, onmogelijk is. Een ander aspect dat het
programma met zich meebrengt is de geringe
economische mogelijkheden van een groot deel
van de toekomstige gebruikers.
Voor de ruimtelijke beleving is het belangrijk
dat de rol van de voetganger in het gebied
erkend wordt. Deze voelt zich niet lekker bij
de onmenselijke maat van de hoogbouw, het
hoogteverschil tussen hoogbouw en paviljoens
en de enorme diepte van de Ost-West-Achse.
Naast het feit dat er een voetgangerswereld in
het gebied moet ontstaan, is het ook nodig dat
de schaal, het schaalverschil en de diepte verkleind worden.
De rol van de Hahnenstrasse naast de Ost-WestAchse kan gezien worden als één deel van een
verzameling gebouwen en plaatsen die OstWest-Achse heet. Om dit te benadrukken dient
het gebied beter als één geheel gedefinieerd te
worden.
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07.

		

Ontwerp

Van theorie naar praktijk
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In dit hoofdstuk wordt het uiteindelijke ontwerp
uitgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de conclusie die getrokken is in hoofdstuk 6. Nadat in
de eerste twee paragrafen het concept en het
programma toegelicht zijn, wordt aan de hand
van plattegronden en doorsnedes duidelijk
gemaakt op welke manier bepaalde bevindingen invloed gehad hebben op het ontwerp. In
de bijlage zijn vervolgens alle plattegronden,
doorsnedes en sfeerimpressies te vinden.
7.1 Uitgangspunten
Uit de conclusie zijn een aantal aspecten naar
voren gekomen die van belang zijn voor het
ontwerp. Het eerste aspect is de terugkeer van
een strook laagbouw na sloop van de paviljoens. Deze strook moet de Hahnenstrasse
begeleiden en de mogelijkheid bieden om
de hoogbouw achter deze strook te zien. Dat
betekent dat eventuele bebouwing tussen deze
strook en de hoogbouw in dit zicht niet mag
blokkeren. Er zijn vele manieren waarop dit
kan: transparantie, laagbouw, blokken, etc.
Een ander aspect is het toevoegen van een
voetgangerswereld. Deze wereld moet voldoen
aan de eisen van de passant, de gebruiker van
het gebouw, de toerist en de buurtbewoner.
De passant wil vooral snel van A naar B, als
het even kan over een veilige en prettige route;
de gebruiker van het gebouw wil vooral zo min
mogelijk overlast ervaren, de toerist wil zoveel
mogelijk de oorspronkelijke Hahnenstrasse
ervaren en de buurtbewoner wil een aangenaam verblijfsgebied.
Verder is het belangrijk dat het de Hahnenstrasse als een ensemble ervaren gaat worden.
Dit kan door de relatie tussen beide straatzijdes te versterken. Het terugplaatsen van pavil-

joens is hier een belangrijk aspect in.
De voetgangerswereld, de manier waarop de
hoogbouw in het zicht kan blijven en de manier
waarop een relatie gezocht kan worden met de
andere zijde van de straat zijn onderzocht met
behulp van ruimtelijke modellen. Ook is met
behulp van deze modellen een gevoel voor de
schaal opgedaan. Uiteindelijk is hier morfologisch concept uit voortgekomen. Dit concept
bestaat uit twee stroken parallel aan de Hahnenstrasse. Deze stroken vormen de voetgangerswereld. De stroken geven een doorsnede
die het gebied tussen de Hahnenstrasse en de
hoogbouw verdeeld in minimaal 4 verschillende
ruimtes (zie masterplan afbeelding 2.14). Dit
biedt volop potentie voor de verschillende belangen van de eerder genoemde doelgroepen.
Loodrecht op deze stroken zijn 4 blokken en
twee torens geplaatst. Deze blokken zijn dusdanig georiënteerd en geproportioneerd dat er
voldoende zicht blijft op de achtergelegen hoogbouw en er bovendien een relatie ontstaat met
de tegenovergelegen bebouwing.
Vanuit de bestaande stedelijke situatie biedt het
gebied een aantal aanknopingspunten om de
dieptewerking van de Ost-West-Achse af te zwakken en de relatie tussen de straatzijdes te vergroten. Ten eerste zijn dit de bestaande straten
aan de oost- en westzijde van het Riphahn
ensemble. Door deze straten te accentueren
neemt de dieptewerking van de Ost-West-Achse
af. De straat aan de westzijde wordt al geaccentueerd door hoogbouw, aan de oostzijde zal één
van de vier eerder genoemde blokken dit gaan
doen (zie afbeelding 7.3). Daarnaast geeft de
bestaande hoogbouw de mogelijkheid voor twee
nieuwe routes. Zoals in afbeelding 7.5 te zien is
kent de hoogbouw twee bestaande doorgangen.
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Deze doorgangen kunnen benut worden voor
twee nieuwe dwarsstraten op de Ost-WestAchse waardoor ook deze straten bijdragen
aan het verminderen van de ervaring van de
diepte. Deze straatjes worden geaccentueerd
door de eerder genoemde torens. Verder wordt
de communicatie versterkt door het plaatsen
van een pleintje tegenover het al bestaande
plein ‘Pastor-Könn-Platze’ (afbeelding 7.3).
Over het algemeen kan gesteld worden dat het
verkleinen van de grote schaal, het schaalverschil tussen laag- en hoogbouw en de dieptewerking van de Ost-West-Achse belangrijke
punten zijn in het ontwerp en steeds weer
terug zullen keren.
7.2 Programma
Parkeergarage met 57 parkeerplaatsen
2 grote expositieruimtes 				
108m2
1 middelgrote expositieruimte
		
53m2
2 kleine expostieruimtes				20m2
2 vergaderruimtes					70m2 en 50m2
6 grote studio’s 					70m2
4 middelgrote studio’s				40m2
16 kleine studio’s					20m2
3 vloeren met flexibele werkplekken		
95m2
2 auditioriums, elk 108 zitplaatsen
Restaurant (Vintage restaurant + uitbreiding)
1000m2				
Receptie, kantoor en personeelsruimtes		
243m2		
Opslag							55m2		
Foyer (inclusief keuken)				210m2
Kantine (inclusief keuken)				280m2
Reproshop						160m2
Centrum voor workshops				280m2
Bibliotheek						345m2
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7.3 De voetgangerswereld
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De voetgangerswereld bestaat uit twee parallel aan de Hahnenstrasse lopende stroken. De
strook die direct naast de Hahnenstrasse gelegen is heeft dezelfde hoogte als de paviljoens
van het Riphahn ensemble. Hierdoor blijft de
originele morfologie van de Hahnenstrasse in
tact. De tweede strook is één verdieping hoger.
Hierdoor ontstaat er diepte in het gebied en
krijgt de afstand tussen de lage paviljoens en
de hoogbouw een tastbare maat.
De richting in de voetgangerswereld wordt
veranderd door twee routes loodrecht op
de Hahnenstrasse aan de twee bestaande
straten toe te voegen. Deze routes lopen door
bestaande openingen in de hoogbouw van het
Riphahn ensemble. De oostelijke route loopt
over een nieuw gecreëerd plein dat tegenover
het bestaande plein ‘Pastor-Könn-platz’ ligt. Dit
draagt bij aan de communicatie tussen beide
straatzijdes. Op dit nieuwe plein bevindt zich,
gelegen in de zuidelijke strookbebouwing, de
hoofdingang van het gehele complex. Via deze
ingang is de strook naast de Hahnenstrasse
bereikbaar. Deze strook bestaat uit een expositieruimte en verbindt de overige delen van het
complex met elkaar. Door deze verbindingsroute kunnen delen van het gebouw afzonderlijk functioneren, maar kan het gebouw ook als
één groot geheel functioneren en dienen voor
bijvoorbeeld kleine congressen.
De expositieruimteruimte is daarmee erg belangrijk voor het functioneren van het gebouw.
Ook voor voetgangers op de Hahnenstrasse is
de expositieruimte belangrijk. Doordat de grote
glazen puien de strook transparant maken,
wordt de diepte van het gebied zichtbaar. Dit
wordt nog eens versterkt door de centraal in

het complex liggende patio’s. De patio’s worden
benut als buitenexpositie. Op het dak van de
strook aan de Hahnenstrasse bevindt zich een
route die toegang verschaft tot de bibliotheek,
het centrum voor workshops en de reproshop.
Tevens dient de route, met het oog op toeristen
die het gebied doorkruisen, als uitkijkpunt over
de Ost-West-Achse. Hiermee dient de strook als
een veilige punt om het modernistische erfgoed
en het vele verkeer te aanschouwen. Dit gevoel
van veiligheid wordt versterkt doordat delen van
het dak voorzien worden van gras. Tevens sluit
dit gras aan bij de toekomstige groene trambaan
en het tegenover gelegen groen.
Naast de hoofdingang, bevinden zich ook studio’s in de meest zuidelijke strookbebouwing.
Doordat in de twee onderste lagen van de
bestaande hoogbouw ook studio’s gevestigd
worden, ontstaat er een straat met aan beide
zijdes studio’s (zie afbeelding 7.5). De parkeerplaatsen die oorspronkelijk in deze lagen
gevestigd waren, zijn verplaatst naar de kelder
van de nieuwbouw die, met uitzondering van de
patio’s en de expositieruimte, als parkeergarage
dient. De zuidelijke strookbebouwing wordt ter
hoogte van de patio’s onderbroken, hierdoor is
het mogelijk om vanuit de straat met studio’s op
een snelle manier het complex te bereiken en
gebruik te maken van de functies in het complex. Bovendien breken deze openingen met de
eenzijdige richting van de straat.
In de doorsnede van afbeelding 7.6 zijn de
verschillende lagen aangegeven. Deze lagen
staan met elkaar in verbinding en vormen een
routing waar kunst, cultuur en werken hand in
hand gaan. Zodoende is de route niet enkel
een functionele verbinding, maar is het ook een
sociale verbinding waar buurtbewoners, gebruikers van het complex, toeristen en passanten
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elkaar kunnen ontmoeten. De ruimtelijkheid
van het gebouw zorgt er voor dat de verschillende onderdelen van het gebouw niet alleen
qua routing, maar ook visueel met elkaar in
verbinding staan. Hierdoor wordt het contact
tussen de verschillende doelgroepen vergroot.
Daarnaast draagt dit bij aan de sociale veiligheid van het gebouw en de ruimte er omheen.
Hierdoor wordt de kwaliteit van het gebouw als
voetgangerswereld vergroot.
Stroken op kleinere schaal
Eerder werd al benoemd dat de verschillende
gebruikers van de Hahnenstrasse, het gebouw,
toeristen en de buurtbewoners verschillende
belangen hebben. Om deze verschillende
belangen te behartigen is de doorsnede van
het nieuwe complex ingedeeld in een aantal
verschillende gebieden. De sfeer in het gebied
is in te delen in drie delen. Het eerste deel, in
de doorsnede van afbeelding 7.6 aangegeven
met 1, grenst aan de Hahnenstrasse en is
vooral een functionele route van A naar B.
Door glazen puien in de strookbebouwing staat
deze route constant in contact met de atria. De
loodrecht op de Hahnenstrasse lopende routes
geven de mogelijkheid te ontsnappen aan de
overlast van de Hahnenstrasse. De vormgeving
van de gevel grenzend aan de Hahnenstrasse
is gebaseerd op de oorspronkelijke paviljoens.
De verspringende lijn van het dakvlak is teruggebracht met behulp van de gevelopeningen
(zie afbeelding 7.7 en 7.8). Deze verspringende
lijn komt overigens ook terug in de gallerijen
van de oorspronkelijke hoogbouw. Verder is
ook de verdeling in vlakken met een verschillende breedte teruggebracht. De gevel is
opgetrokken uit een beige baksteen. Deze

kleur komt veelvuldig voor in de straten van Keulen. Daarnaast is baksteen een materiaal dat in
het Riphahn ensemble niet voorkomt. Hierdoor
is het duidelijk wat authentiek is, en wat niet.
Verder is ook de mate van detail die een gevel
van baksteen kent van belang. Voegen,kozijnen,
lateien en de stenen zelf zorgen voor een hoge
mate van detail die aansluit bij de perceptie
van de voetganger, maar voor de automobilist
onopgemerkt blijven. Hierdoor accomodeert de
strook met zowel de wereld van de voetganger
als de wereld van de auto.
Het tweede gebied bestaat uit het dak van de
strookbebouwing, de atria en de gallerij. In
de doorsnede van afbeelding 7.6 is dit gebied
aangegeven met de nummers 2,4, en 5. Ook de
binnexpositie, aangegeven met nummer 3 in de
doorsnede, kan beschouwd worden als onderdeel van dit gebied. Dit gebied verbindt alle delen van het gebouw en vormt zodoende het hart
van het gebouw. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit expositieruimtes waar zowel de gebruiker
van het gebouw, de buurtbewoner, de toerist als
de passant van kunnen genieten. Het hart van
het gebouw bestaat uit geplatoniseerd vuren.
Dit zorgt ervoor dat er een duidelijk verschil is
tussen de harde buitenkant die grenst aan de
Hahnenstrasse en een zachte binnenkant dat
een geheel ander karakter kent. Daarnaast geldt
ook voor hout dat het een materiaal is dat niet
voorkomt in het Riphahn ensemble. Zodoende
blijft duidelijk wat authentiek is, en wat niet.
Het derde gebied bestaat uit een straat met studio’s. Dit gebied is in de doorsnede aangegeven
met de nummers 7,8 en 9. In deze straat is
vooral aansluiting gezocht met de bestaande bebouwing. Deze bebouwing is vooral functioneel
en symetrisch vormgegeven. Om de eenheid in
het gebied te behouden is dit ook teruggebracht
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in de nieuwbouw. De gevelopeningen zijn sober
en functioneel aangebracht. De straat met
studio’s vormt, net als de voorgevel, een grens
tussen de buitenzijde van het complex en het
interne hart. Daarom is ook deze gevel uitgevoerd in baksteen.
7.4 Blokken
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In paragraaf 7.1 zijn de blokken die boven op
de stroken staan al kort aan bod geweest. De
blokken hebben tot doel het verkleinen van
de schaal, het schaalverschil en de diepte
van de Ost-West-Achse. De blokken hebben
een breedte van ongeveer 10 meter en de
onderlinge afstand is ongeveer 14,5 meter.
Ter hoogte van het plein is de afstand tussen
de blokken ruim 25 meter. Deze afstanden en
breedtes zorgen ervoor dat er voldoende zicht
blijft op de hoogbouw. Het meest oostelijke
blok is het grootste en herbergt twee auditoriums. Door zijn volume accentueert het blok de
bestaande doorgang van de Hahnenstrasse
naar de Marsilstein. Dit draagt, net zoals de
loodrechte oriëntatie van de blokken op de
Hahnenstrasse, bij aan het verminderen van
de dieptebeleving. Bovendien communiceren
de blokken hierdoor met de overzijde van de
straat. Vanaf het meest oostelijk blok nemen
de blokken naar het westen toe in hoogte af.
Vanuit het westen gezien nemen de blokken in
de lengte steeds af. Het tegengesteld afnemen
van de lengte en hoogte zorgt ervoor dat de
proporties van de blokken steeds veranderen.
Het gevolg is dat aan de zijde van de Hahnenstrasse een dynamisch beeld ontstaat. Op deze
manier komt de dynamiek van de straat terug
in het ontwerp. De zuidzijde van de blokken

bestaat juist uit een beeld dat zich regelmatig
opbouwt naar het oostelijke blok en het plein
waaraan de hoofdingang van het complex zich
bevindt. Dit is gedaan om mee te gaan in het
regelmatige karakter van de bestaande hoogbouw om zodoende één straatbeeld te creëeren.
Het beeld dat hierdoor ontstaat is goed te zien
in afbeelding 7.10 en de sfeerimpressie van
afbeelding 8.31.
Om de stroken onder de blokken van voldoende
licht te voorzien is er ter plaatse van de ontmoeting tussen blok en strook een hap uit de blokken
genomen. Tevens breekt dit de blokken in zowel
het exterieur als het interieur. De plattegrond
van afbeelding 7.9 laat zien dat de blokken de
ruimte tussen beide stroken verdelen in twee
aparte patio’s. Deze patio’s voorzien de expositieruimte van licht en dienen tevens als buitenexpositie.
materialisatie
De blokken bevinden zich tussen de kleine
schaal van de voetganger en de grote schaal van
de auto. Hiermee is er zowel behoefte aan detail
als aan abstractie. Dit is teruggebracht in het gebruik van semitransparante kunststof panelen.
Deze panelen geven in eerste instantie een abstract beeld, maar door beter te kijken kunnen
de contouren van het interieur waargenomen
worden. In de avond wordt dit effect versterkt.
Doordat de binnenzijde lichter is dan de buitenzijde zal het interieur nog beter zichtbaar worden.
Bovendien draagt dit bij aan de oorspronkelijke
beleving van de Hahnenstrasse waarin licht een
belangrijke rol speelde (zie afbeelding 5.1 en
8.1).
Verder is kunststof een materiaal dat in
het Riphahn ensemble niet op deze manier
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voorkomt. Hierdoor blijft wederom duidelijk
wat authentiek is en wat niet. Samengevat kan
dus gesteld worden dat de blokken niet alleen
qua morfologie, maar ook in materiaal een
overbrugging vormen tussen de wereld van de
voetganger en de wereld van de auto.
7.5 Stroken en blokken samen
In voorgaande paragrafen zijn de stroken en
blokken apart besproken. Dit neemt niet weg
dat zij samen een gemeenschappelijk doel
hebben. Dit doel is het verkleinen van het
schaalverschil tussen de hoogbouw en de
paviljoens, de Hahnenstrasse tot een gebied
maken en de historische waarde van het gebied zichtbaar houden.
Het schaalverschil wordt door het ensemble
op drie manieren verkleind. Ten eerste door de
hoogtelijn trapsgewijs toe te laten nemen. In
eerste instantie gebeurt dit door de stroken,
maar ook de blokken doen mee met dit spel.
Ook in de diepte zijn er verschillende lagen
toegevoegd. Waarbij wederom zowel de stroken
als de blokken een rol spelen. Tot slot wordt
ook de schaal van de lengte beïnvloed. Ook
hierbij speelt de afwisseling van blokken en
stroken een rol. De manier waarop de stroken
en blokken samenwerken zijn is weergegeven
in de afbeeldingen 7.11 tot en met 7.13.
Om de Hahnenstrasse tot één gebied te maken
is het ontwerp er op gericht te breken met
de eenzijdige richting van het gebied door
loodrecht op de Hahnenstrasse een aantal
aspecten te veranderen. Dit is gedaan door het
veranderen van de routing, de oriëntatie en het
zicht.
Samen zorgen de blokken en stroken voor
een enorme gelaagdheid en ruimtelijkheid in

het gebied. Deze gelaagdheid en ruimtelijkheid
maken afstanden overbrugbaar en verkleinen de
schaal in het gebied. Bovendien wordt sociale
interactie gestimuleerd waardoor een sociaal
veilige omgeving ontstaat. Dit alles maakt de
nieuwbouw aan de Hahnenstrasse tot een aangenaam voetgangersgebied. Door de morfologie
van de blokken blijft de oorspronkelijke hoogbouw zichtbaar. Samen met de materiaalkeuze
van zowel de strookbebouwing als de blokken
draagt dit bij aan de beleving van de automobilist. Hierdoor is een nieuw gebied ontstaan waar
zowel de automobilist als de voetganger zich
prettig voelt. Het nieuwe programma zal het
gebied weer levendig maken. Dit alles zal leiden
tot een herwaardering van de Hahnenstrasse die
past bij de bijzondere historie van de straat.
In het volgende hoofdstuk is aan de hand van
plattegronden, doorsnedes, aanzichten en sfeerbeelden het ontwerp uitgewerkt. Hierbij keert
de gelaagdheid en ruimtelijkheid zowel in het
interieur als exterieur steeds weer terug. Ook de
sociale interactie en de verschillende sferen in
de doorsnede wordt duidelijk gemaakt.
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Richting

Diepte

Oriëntatie

Hoogte

Routing

Lengte

Zicht
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