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1 SAMENVATTING

"De stad is de plaats van de ontmoetingen en van de vele uiteenlopende
onverwachte gewaarwordingen. "Gyorgy Konrad

Het is stil in de openbare ruimte. Het wonen is een naar binnen gekeerde aangelegenheid geworden,
het directe buiten is leeg. Wonen en openbaarheid zijn helemaal van elkaar losgekoppeld.
De globale wereld waar we in Ieven staat in het teken van de mobiliteit. Hierdoor is de notie van
plaats opgeheven. De netwerkstad kent enkel capsules. Positie en reistijd zijn de maatstaven waar
mee gemeten wordt, aileen de kortstondige belevenis telt nog. Vluchtig en nietszeggend. Een stad
zonder identiteit, waar elke gelaagdheid is opgeheven. Een gevolg van de enclavevorming is sociale
uitsluiting. De mens komt niet meer in aanraking met de ander.
Kan men deze stad nog bewonen?
Aan de Lage Fronten in Maastricht wordt binnen dit afstuderen een gebouw ontworpen waar wonen
en openbaarheid weer samen komen. Om dit te realiseren bevat het antwerp woningen en culturele
functies. De ander wordt weer in nabijheid gebracht in gemeenschappelijke atria. Ontmoetingen en
onverwachte gewaarwordingen zijn hier mogelijk.
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2 INLEIDING
We Ieven tegenwoordig in een globale wereld waarin afstanden geen enkele belemmering meer
vormen. We hebben contact met mensen aan de andere kant van de wereld, en we kunnen de hele
wereld ons huis naar binnen halen. De relatie tussen ruimte en tijd is hierdoor opgeheven. Een
vertakking van netwerken omsluit de hele wereld. Geografische en lokale werkelijkheid worden
losgekoppeld van de stedelijke identiteit.
De gevolgen hiervan op lokaal niveau zijn een versplintering van het gebied, de stad, en het
landschap. De isolatie en enclavevorming die hieruit voortkomen, betekenen het einde voor de
stedelijkheid. Het publieke domein verschraald, de omgang met de ander verhard en het wonen is
helemaal naar binnen gekeerd. Dit leidt tot gated communities en probleemgebieden.

Doelstelling
"De stad is de plaats van de ontmoetingen en van de vele uiteenlopende onverwachte
gewaarwordingen."

De prikkel die de aanleiding is geweest voor dit afstudeerproject is mijn fascinatie voor de stad en het
publieke domein hierin. Hierbij wil ik verwijzen naar bovenstaand citaat van de Hongaarse schrijver
Gyorgy Konrad: Hij omschrijft de stad als plek waar men steeds nieuwe ervaringen opdoet.
Een van de grote uitdagingen waar de ontwerpers tegenwoordig voor staan is de omgang met de
openbare ruimte. Het publieke domein is aan veranderingen onderhevig. Het is stil geworden in de
openbare ruimte. Deze staat enkel in teken van de mobiliteit. Dit heeft ook invloed gehad op het
wonen. De woonomgevingen kenmerken zich veelal door een gebrek aan publiek Ieven. De stilte is
een onderdeel geworden van het wonen.
Is een dergelijke stad nog echt te bewonen? Of zijn we aileen nog maar een reiziger?
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Een korte rondgang door het stedelijke veld voert langs verstilde vinexwijken waar ik de straat voor
me aileen heb, files voor de woonboulevard waar de mensen naargeestig op zoek zijn naar het beste
koopje: ogen aileen gefocusseerd op de producten, grate vermaakcentra langs de snelweg, parkeren
voor de deur. Inkopen aan de rand van de stad, grate winkel, nog grotere parkeerplaats. Ik ben er
sneller dan in de binnenstad, al is dat eigenlijk dichterbij. De binnenstad, in het weekend beter te
mijden. Treintjes rijden de mensen rond, de stad in een uurtje. Alles gezien, maar eigenlijk als in een
film. Aileen is het daar vaak zonniger.
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Inzet
Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen. De inspiratie voor dit project ontstond
mede door deelname aan het atelier "Dutch Dressing", waarin het thema bewonen centraal stand.
Op deze plek wil ik in het bijzonder Jan Westra, Maarten Willems en Hans Snijders bedanken voor de
zitting in mijn afstudeercommissie.
Tenslotte wil ik mijn familie bedanken voor hun steun en vrienden voor hun onvoorwaardelijke
aandacht en hulp.

De inzet van dit afstuderen is een antwerp aan de Lage Fronten in Maastricht waar wonen en publieke
ruimte samengebracht zijn. Verschillende verhaallijnen worden hier met elkaar verweven.
Door wonen en publieke functies bij elkaar te brengen ontstaat een gebouw waar een openbare
ruimte kan ontstaan die verschillende manieren van gebruik mogelijk maakt. Het wonen wordt
hierdoor niet meer aileen een in zichzelf gekeerde aangelegenheid . Het "buiten" van het wonen is hier
niet meer leeg.
Doordat hier een verweving van verschillende netwerken plaatsvindt, is het gebouw geen enclave,
maar een plek waar de ander in nabijheid wordt gebracht. De confrontatie met het andere is hier
mogelijk.
Om deze verweving tot stand te brengen bevat het gebouw naast wonen oak culturele functies, zoals
beeldende- podiumkunsten, een museum en bijbehorende activiteiten zoals lunchen en dineren.
Hierdoor wordt het gebouw aantrekkelijk voor zowel bewoners als bezoekers. De vraag hierbij is hoe
deze verweving, dit in nabijheid brengen, vormgegeven kan worden.
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3 ANALYSE
Om te komen tot een aanzet hoe het antwerp kan bijdragen aan het tegengaan van de woonstilte, het
verschralen van het publieke domein, en daardoor het einde van de stedelijkheid, zal ik in het eerste
deel kijken naar de ontwikkelingen die de stad heeft ondergaan en welke invloed deze ontwikkelingen
gehad hebben op het publieke domein en het wonen.
In het tweede deel ga ik nader in op de huidige situatie. Hoe is de stand van zaken en welke
ontwikkelingen zijn hierin te onderscheiden.
Deel 1
Het eerste deel betreft de veranderingen die de stad heeft ondergaan in de moderniteit, door het idee
van maakbaarheid en vooruitgang. Deze veranderingen hebben uiteindelijk geleidt tot het verval van
het publieke domein.
De stad is een veel beschreven fenomeen. De filosoof Walter Benjamin nam de stad als onderwerp in
zijn "passagenwerk". De stad van de 19e eeuw, gezien vanuit de ogen van de flaneur. Deze stad heeft
een identiteit voortgebracht die helemaal opging in het publieke bestaan. Het bruisende chaos van het
publieke Ieven op straten en pleinen, daar was het de flaneur om te doen. De kenmerken van de
grootstedelijke ervaring waren een opgaan, verloren gaan in de stedelijke massa, en het "doelloos
dwalen door een op iedere straathoek van perspectief veranderende omgeving" 01 • Het dwalen als een
labyrintische ervaring. De scheiding tussen openbaar en prive is hier opgeheven waardoor de identiteit
van de flaneur helemaal is opgegaan in het publieke Ieven.
De opkomst van de massacultuur echter, brengt een verandering van het stedelijke Ieven met zich
mee. De massa zorgt oak voor een opkomende anonimiteit. "op straat vormde zich een
hooggeconcentreerde menigte, waarin niemand, oak de criminele figuren niet, hoefde te vrezen om
sporen achter te Iaten. Deelnemen aan de metropool werd een hachelijke zaak, wie is te vertrouwen
en wie niet." 02
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De stad wordt gezien als een plek van angst. Deze angst slaat om in een herwaardering voor de
familie. Geborgenheid van de familie ten opzichte van de anonimiteit van de stad. De waning wordt
gezien als de "safe place", de veilige thuishaven. Deze herintreding in de intieme samenleving is
volgens Richard Sennet een van de oorzaken van het verloren gaan van het publieke domein. Hij
omschrijft dit dan oak als de "tirranie van de intimiteit" 03 . De mens is hierdoor verleerd hoe hij zich
moet gedragen in de openbare ruimte.
Een ongeremd geloof in de techniek en de maakbare samenleving van het modernisme leiden tot
functiescheiding en een teruggang naar de subburb. Dit werd gezien als de oplossing voor de
problemen van de grate stad (ongezond en anoniem). De woningen waren als machines ontworpen,
voor de noden van de moderne mens. Uitgangspunt hierin was dat de mensen geleerd moest worden
hygienisch en rationeel te wonen. Wonen in het groen en in de frisse Iucht. De mobiliteit maakten het
mogelijk om het wonen en het werken, maar oak het recreeren op afstand van elkaar te plaatsen.
Door deze zoneringgedachte van de ClAM congressen is de openbare ruimte enkel nag in teken van
de mobiliteit komen te staan. "De belangrijkste grondslagen van de stedenbouw zijn: een juiste keuze
voor de situering en de grootte van de aparte gebieden voor Werken, Wonen, Recreatie en Verkeer;
ontwikkeling en planning van deze gebieden naar de hun eigen wetten en eisen."
De mobiliteit als ideaal van een vrije en maakbare samenleving waarin aile verschillen zijn opgeheven
(collectief denken). Snelheid en zelfbepaling zijn zo verstrengeld geraakt dat ze niet meer te
onderscheiden zijn. Uiteindelijk is er aileen maar bewegingsvrijheid.
Daar waar de mobiliteit ervoor gezorgd heeft dat het besef van afstand irrelevant wordt, daar heeft de
opkomst van de informatie technologie ervoor gezorgd dat de wereld juist kleiner wordt. De wereld
wordt virtueel, en het wonen wordt hierdoor naar binnen gekeerd. We hoeven onze waning niet meer
te verlaten om in contact te staan met de wereld.

10

'Mijn nieuwe identiteit is globaal van aard,
grenzeloos, en tot nog toe zonder enig
ruimtelijk aanhechtingspunt. Het is een
identiteit, jazeker. Maar vraag me niet
waar ik woon."

Rene Boomkens
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DEEL 2

De stad
In de huidige tijd spreken we van begrippen als "netwerkstad", "stedelijk landschap" "tapijtmetropool"
of "generische stad".
AI deze begrippen duiden op een versplintering van de stad, van de samenleving. De samenhang van
de verschillende delen van de stad is te vinden in het netwerk. Het stedelijke veld kan gezien worden
als een naast elkaar bestaan van een groot aantal netwerken. Zo zijn er netwerken van
verkeersstromen, financiele stromen, informatica. Maar ook kleinschaligere netwerken, iedere persoon
heeft een eigen netwerk opgebouwd met voor hem/haar relevante plekken. De opkomst van deze
netwerken is van invloed op de beleving van tijd en ruimte en op de sociale structuur.
Het netwerk is opgebouwd uit capsules. Capsule stamt af van het Latijnse capsa, dat container of
doos betekent, en is afgeleid van capere, dat vasthouden, omvatten betekent. Een capsule kan dus
gezien worden als een element dat iets omsluit. Maar daardoor tegelijkertijd ook uitsluit van het
groter geheel. Capsules kunnen zowel individueel als groepsgebonden zijn. Enerzijds is een waning
een capsule, maar ook industrieterreinen, pretparken, woongebieden (een vinexwijk als voorbeeld),
vliegvelden en shoppingmalls. De capsules zijn gesitueerd op de verschillende knooppunten van het
netwerk. Tussen deze verschillende knooppunten staat de mobiliteit. Mobiliteit, gebaseerd op
snelheid, houdt aile plekken op een gelijke afstand. Afstand kunnen we zien als: "het naast elkaar
bestaan van dingen zonder bemiddeling. Er is geen kwalitatief begrip van onderlinge betrekkingen
(anders dan een plein dat toch de notie van een centrale ruimte in zich draagt), slechts een
kwantitatief gegeven: positie, reistijd " 05 Uiteindelijk is de notie van plaats niet meer relevant binnen
het netwerk.
De infrastructurele werken die als een netwerk fungeren worden binnen deze stad zo ontwikkeld dat
de regionale plekken met elkaar gekoppeld worden. Te denken hierbij aan het snelwegnetwerk, maar
ook het luchtverkeer. De lokale plekken worden echter ontkoppeld. Het netwerk en de capsulering
werken zo ontrafeling en versplintering van de stad in de hand.

12

In de netwerkstad is de identiteit van de bewoner volledig in het teken van de snelheid komen te
staan. De bewoner gebruikt de stad
Ia carte".
"People increasingly use space Ia carte, frequently those exact events. Festivals, schools and shops
that conform their identity and avoiding other places. This means that different groups in society
follow different path through space and time. The public space turns out, in reality, barely to function
as a public domain: rather it is a transit zone between enclaves of different variations on" our kind of
people"" 06

a

"a

Het publieke Ieven binnen het netwerk verplaatst zich naar de geprivatiseerde ruimten binnen het
stedelijke veld. De winkelcentra en de uitgaansgebieden. Doordat deze gebieden echter geen deel
meer uitmaken van de grotere netwerken blijven zij ge'lsoleerde enclaves. Hierdoor vormen zij een
bedreiging voor de stedelijkheid. Stedelijkheid staat uiteindelijk in het teken van een overlappend en
multifunctioneel ruimtegebruik.
De sociale ontrafeling die hierdoor plaatsvindt, leidt uiteindelijk tot de vorming van "gated
communities" en probleemgebieden. Bepaalde plekken worden liever vermeden omdat zij worden
geassocieerd met onveiligheid en criminaliteit.
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De homogene massa

Gated Community
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"Manuel Sola de Morales: ziet hierbij juist "de verstedelijking van het private domein't07 als nieuwe
uitdaging Een verweving van dergelijke centra met het openbare domein, met de netwerken van
alledag.
Bij het ontwerp van nieuwe stedelijke gebieden of bij een herstructurering ligt het belang erin
verschillende netwerken met elkaar te verweven. De verschillende functies in het stedelijk veld
moeten niet van elkaar losgekoppeld worden. Maar het belang ligt er juist in dat binnen de
knooppunten meerdere netwerken samenkomen. De functies moeten opgenomen worden in de
dagelijkse structuren. De publieke ruimte krijgt hierdoor een betekenis. Hierbij ligt het belang er wei in
een aansluiting te vinden tussen de openbare ruimte en de geprivatiseerde ruimte.
De loskoppeling die heeft plaatsgevonden tussen de stedelijke identiteit en de geografische en lokale
werkelijkheid leiden tot gebrek aan authenciteit van de steden. De generische stad is dan ook een
stad zonder identiteit. De geprivatiseerde ruimten, de capsules komen steeds meer in teken van
massa-consumptie en massa-cultuur te staan . Deze plaatsen staan hierdoor helemaal in teken van de
beleving en spektakel, het begrip "pretparcdiscours" 08 .vat dit heel duidelijk samen. Dit vormt een
gevaar voor de historische binnensteden en structuren binnen het stedelijke veld. Indien zij niet meer
opgenomen worden in de netwerken van alledag, de lokale netwerken, komen zij ook enkel nog in
teken van het vermaak te staan. Ze verworden tot openluchtmusea. Waar enkel nog de toerist, de
sightseer, te signaleren is. Echter leveren zij niet meer direct een bijdrage aan de identiteit van de
stad. Zoals reeds Koolhaas zegt is de generische stad een stad zonder identiteit, een stad zonder
geschiedenis en zonder lagen.
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Hetwonen
''De kern van het sociale Ieven in de moderne suburb speelt zich niet meer op straat at maarin de
private en de co//ectieve woondomeinen. Het publieke Ieven speelt zich elders in hetstedelijke veld af."
09

Dit citaat kaart een van de grootste problemen van het huidige wonen aan. De totale loskoppeling van
het publieke en het private bestaan.
Wonen is meer dan aileen een rationeel vraagstuk. Het is meer dan aileen een zoektocht naar de
geoptimaliseerde woonmachine. Wonen beperkt zich niet aileen tot de prive waning, maar strekt zich
uit. Ik wil dan hier oak spreken van de stad bewonen.
Daar waar het wonen eens een inschrijving, een plaats bepalen in een gemeenschap was, is dit
natuurlijk al lang niet meer zo.
Het wonen is een individuele aangelegenheid geworden. Geen integratie meer in de wereld om je
heen, maar een naar binnen gekeerd zijn. De capsule verbeeldt het huidige wonen in optima forma.
De waning als centrum binnen je eigen belevingswereld.
Het wonen is een voortdurend op reis zijn uiteindelijk gestuurd door een "shelter within myself where
my ego alone resides". 10 De waning, als een tijdelijk onderkomen, als gebruiksvoorwerp, plaatst de
mens in een positie waarin hij wordt geconfronteerd met zijn aileen zijn.
Zonder de shock en de beleving is zijn bestaan leeg. In de beweging gelooft hij de bewegingen van
het bestaan te traceren.
Walter Benjamin plaatst de moderne ervaring tegenover de traditionele ervaringswijze. Beleving en
shock momenten versus duurzame ervaring. De beleving uit zich in een filmische ervaring van de
stad. Het is voorbijgaand en passief. Het bewonen van een stad is echter gebaseerd op herkenning.
De stedelijke ervaring van de onverwachte gewaarwordingen is oak aileen mogelijk binnen het
gekende.
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De plaatsloosheid waar het wonen in beland is heeft ervoor gezorgd dat herkenning is omgeslagen in
verassing. In een stad waar geen enkele herkenning meer aanwezig is, is de bewoner nomaad en de
waning een hotelkamer. De mens is niet meer dan een toerist, dan een bezoeker. Maar is een
dergelijke stad bewoonbaar?
In de suburbane werkelijkheid is de ervaringsloosheid een feit geworden. De noodzaak naar
belevenissen en shockmomenten, consumptie, heeft gezorgd voor een inwisselbaarheid van de unieke
identiteiten. Een gezuiverde identiteit, waarbinnen al het vreemde op afstand wordt gehouden.
Hiermee komen we aileen in aanraking in de virtuele wereld. Angst voor het vreemde en onbekende
ontstaat.

Het stedelijke wonen, als zijnde het individuele, wil ik echter zien in relatie met de openbaarheid, in
relatie met het publieke domein. Hier is het mogelijk temidden van anderen, vreemden de eigen
identiteit te tonen en te vormen. Deze relatie is daar mogelijk waar publiek en prive samenkomen
wonen en openbaarheid worden hier met elkaar verknoopt. Richard Sennet spreekt hier oak wei over
zwakke grenzen. Hier komt de wisselwerking tussen individu en collectief tot stand. Dit is geen vaste
plek, zoals dat in een gemeenschap het geval was, maar het is een meer dynamische samenhang.
In deze gebieden wordt het stedelijke karakter ervaarbaar. In dit publieke domein is de culturele
mobiliteit 11 Mogelijk. Hier kan de stad open en onvoorspelbaar worden.
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Rome, Kaart van Giambattista Nolli
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De openbare ruimte
De kaart van de Italiaanse cartograaf Giambattista Nolli over de stad Rome heeft vervaardigd heeft
een bijzondere weergave van de openbare ruimte. De kaart geeft de openbare en de private ruimten
binnen de stad aan. Behalve de openbare straten en pleinen zijn in deze plattegrond ook de publieke
ruimten in gebouwen aangegeven.
Hierin wordt duidelijk dat de openbare uit verschillende sferen bestaat. Het verblijf wordt binnen deze
ruimte configuraties mogelijk. Het is een vloeiende ruimte die ook niet direct een bepaalde manier van
gebruik vooruitzet. Doel en richting van het gebruik zijn echter uiteenlopend. De manier waarop deze
ruimte gebruikt gaat worden is hierdoor niet helemaal te voorspellen. Hier is het mogelijk dat
confrontatie met de ander tot stand komt.
Door de aanwezigheid van zowel openbare als de prive gebieden (de zwarte gebieden) kunnen
openbaarheid en prive hier met elkaar verknoopt worden.
Doordat de openbare ruimten niet direct een bepaald gebruik vooruit stellen is het hierbinnen ook
mogelijk dat de verschillende groepen hier hun eigenheid behouden. De verschillende groepen kunnen
hier naast elkaar bestaan en hun identiteit tonen. In de gefunctionaliseerde, en geprivatiseerde
ruimten van tegenwoordig is dit veelal niet mogelijk.
Tevens geeft deze kaart de verknoping weer tussen de officiele openbare en de geprivatiseerde
openbare ruimten. Binnen deze verweving ligt hierbinnen ook de mogelijkheid voor nieuwe stedelijke
ruimten en ervaringen. Daarvoor zouden zich deze wei door een meer open karakter moeten
kenmerken. Vooral ook voor woongebouwen ligt hier mogelijkheid om een extra dimensie aan de
stedelijke ervaring te kunnen toevoegen . Juist door combinatie met andere functies, openbare
functies kunnen hier ook ervaringen ontstaan. de combinatie maakt dit mogelijk, verschillende
kleinschalige activiteiten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Juist kleinschalige cultuur kan dit
bewerkstelligen . Het interieur van een gebouw kan door het multifunctionele karakter verschillende
activiteiten in zich opnemen. Deze activiteiten zijn echter tot op een bepaalde hoogte onvoorspelbaar.
Juist dit maakt het wonen in een dergelijk gebouw tot een onverwachte gewaarwording.
Tevens zit hier de spanning van het stedelijk Ieven in. Deze ruimten staan niet aileen in teken van de
kortstondige beleving.
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Uitgangspunten ontwerp
Het bewonen is nog mogelijk. De stedelijkheid kan nog ervaren worden. Onderstaand een aantal
uitgangspunten om dit te realiseren.
Het antwerp kan gezien worden als een knooppunt tussen een aantal netwerken. Prive en
openbaarheid worden met elkaar verknoopt. De woonstilte wordt hierdoor opgeheven. De verweving
van lokale en bovenlokale netwerken (het wonen en de verschillende functies) zorgt dat
enclavevorming en isolatie wordt tegengegaan .. Hierdoor is ook de notie van de plaats weer van
belang. Zowel het wonen als de functies zijn niet enkel meer capsules in het netwerk.
Het gebouw wordt in het Ieven van aile dag opgenomen, de identiteit van het gebied wordt versterkt,
hierdoor staat het gebouw niet meer enkel in het teken van beleving, maar wordt ook ervaring en
herkenning mogelijk. Hierdoor wordt het bewonen mogelijk.
Door het wonen en de verschillende functies bij elkaar te brengen in een gebouw wordt ook de
publieke ruimte binnen het gebouw tot een plaats waar groepen met verschillende intenties op elkaar
kunnen treffen. waar de ander in nabijheid wordt gebracht. Een plek van onverwachte
gewaarwordingen. Door de aanwezigheid van de verschillende groepen en functies is het nooit
helemaal te voorspellen hoe de ruimte gebruikt gaat worden. van belang is hierbij wei dat er
verschillende sferen, verschillende ruimteconfiguraties bestaan, waardoor zowel de bewoners als de
bezoekers hun eigenheid kunnen bewaren.

19
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DE LOCATIE

Locatie
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Binnenstad

Maastricht
Maastricht "Mosa Trajectum" , ruim 2000 jaar geleden gesticht door de Romeinen, is een van de
oudste steden van Nederland. De geschiedenis is overal in de stad af te lezen. Oude stadsmuren,
Romeinse opgravingen, vestingwerken. Naast de rijke historie profileert Maastricht zich echter oak als
onder meer studenten stad, culturele stad en bourgondische stad en natuurlijk een toeristen stad.
De stad Maastricht ziet zichzelf als een vertrekpunt voor de vermoeide stedeling die zowel de stad als
het landschap nodig heeft om te herstellen.
Als een van de grate uitdagingen voor de komende tientallen jaren ziet Maastricht het behoud en
verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de stad. De stad heeft haar
fysieke grenzen bijna bereikt. Uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen blijft het adagium
"compacte stad in een we ids landschap".
De stad benadrukt het belang, van behoud van eigen identiteit:
"Maastricht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkstad. Autonome krachten zoals
individualisering, informalisering, internationalisering, informatisering en intensivering oefenen een
steeds grotere invloed uit op Maastricht en haar inwoners. Er moet echter voor gewaakt worden dat
dit niet ten koste gaat van de Maastrichtse identiteit." 12
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Groen natuur en landschap
"Maastricht is een stad in een dal. Stad en landschap vormen een eenheid, de stad is gegroeid door
zich te voegen in het landschap. In dit landschap zijn relicten te vinden van de eeuwenoude
vestingwerken. De rivier en sporen van het landschap vormen een structurerend kader. Landschap en
natuur dringen in de vorm van groene wiggen diep door tot het binnenste van de stad, en het is dan
oak bijna overal voelbaar aanwezig. De groenstructuur van lanen, parken en vestingwerken is nauw
verweven met het recreatieve netwerk van pleinen en straatjes in de oude binnenstad en vormt een
wezenlijk onderdeel van de historisch gegroeide ruimtelijke en sociale structuur. Waardevolle
natuurgebieden liggen als een groene ring om de stad en vormen een wezenlijke aanvulling op de
kwaliteit van de leefomgeving. Het streven is er op gericht om de groene wiggen die de stad insteken
te behouden en te versterken." 13

Economische structuur
Begin 19e eeuw ontwikkelde Maastricht zich tot een industrie stad. Vooral bekent vanwege de
keramische fabrieken.
Tegenwoordig is de stad echter getransformeerd van industriele, naar een "kennis en diensten" stad.
Hierdoor beschikt de stad over een groat aantal industriele bouwwerken die de afgelopen jaren zijn
opgedoekt. Maastricht ziet hier de mogelijkheid, deze tot nieuwe centra van de stad te ontwikkelen.
Oak het Belvedere plan beschikt over een aantal industriele bouwwerken, zoals het Sphinx terrein en
het al gerealiseerde Bassin.
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Demografie
Maastricht heeft een bevolkingscijfer van 121000 inwoners. Twee demografische processen zijn te
herkennen in de stad . Het proces van vergrijzing en ontgroening is meer dan gemiddeld. Hiervoor
worden twee oorzaken gezien:
De sociaal- culturele voorzieningen hebben voornamelijk een binding met de cultuurhistorie en zijn
daardoor vooral een trekpleister voor senioren. De bestaande voorzieningen sluiten naadloos aan op
hun verwachtings- en bestedingspatroon.
Doordat de nadruk in Maastricht in mindere mate op hoog geschoold werk ligt vertrekt een groat deel
van de afgestudeerden en hager opgeleiden weer uit de regia. De omwenteling naar een
kenniseconomie moet hier echter verandering in kunnen brengen.
Daarnaast krijgt Maastricht oak te maken met een tweede demografische omvorming: Reeds 57% van
de 69.000 huishoudens bestaat uit een persoon. De rol van Maastricht als studentenstad, evenals een
daling van het aantal huishoudens met kinderen speelt hierin een rol.

Cultuur
Cultuur (toerisme, vrijetijdsbesteding, cultuur en sport) is voor Maastricht een belangrijk aspect. Het
wordt gezien als een belangrijke vestigingsfactor voor creatieve en innovatieve groepen bewoners en
nieuwe bedrijvigheid. In het transformatieproces richting kennis- en dienstenstad blijkt cultuur een
onmisbaar element.
De culturele elementen die daarbij een rol spelen zijn: professionele kunsten, kunstonderwijs,
amateurskunsten en een brede volkscultuur enerzijds en uitgaansmogelijkheden, evenementen en
sportvoorzieningen voor jong en oud, daarnaast een aantrekkelijke natuur- en landschappelijke
inrichting van de stad en haar omgeving.
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Maastricht en omgeving in de toekomst
"Zuidelijk Limburg van 2030 kunnen de steden als een stedelijk geheel worden opgevat, waarbij
ieders verscheidenheid en identiteit herkenbaar zijn. Er zal een regio van miljoenen inwoners
ontstaan, die geen rekening meer houdt met de landsgrenzen. Er moet hierbij zeer zorgvuldig worden
omgegaan met de grenzen tussen stad en landschap. Een verdergaande uitbreiding van het stedelijke
gebied zal ten kosten gaan van de kwaliteiten van het buitengebied." 14
Dit is de toekomstvisie van de stad voor 2030. Maastricht wordt opgenomen in een verstedelijkt
landschap. Hierbij moet er echter voor gewaakt worden dat de binnenstad geen openluchtmuseum
wordt, maar dat het stedelijke weefsel en haar historische elementen opgenomen blijven in het
dagelijkse Ieven van de bewoners. Ook Belvedere kan meewerken aan een verknoping van de
verschillende netwerken.
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Belvedere
Aan de noord zijde van Maastricht zijn in de 18e eeuw de Hoge en de Lage Fronten gebouwd.
Vestingwerken ter verdediging van de stad. De Lage Fronten maken onderdeel uit van een grater
herontwikkelingsgebied: het Belvedere plan. De Lage Fronten maken deel uit van het deelgebied
Frontenkwartier. In dit gedeelte is mijn antwerp gesitueerd.
Dit herstructureringsplan heeft een verwachte looptijd van 25 jaar en omvat circa 280 hectaren. De
stad Maastricht leunt bijna tegen de eigen grenzen aan. Uitbreiding en verdere ontwikkeling is dan
aileen mogelijk door inbreiding. De stad wordt dan oak aangeduid als "compacte stad in een weids
landschap". Belvedere is een gebied met vele gezichten. De overzichtelijkheid van de andere delen
van de stad is hier niet terug te vinden. Het gebied heeft weinig samenhang met de rest van de stad;
het ligt min of meer in het verborgene, hoewel het zeker oak zijn eigen kwaliteiten heeft. Het gebied
roept momenteel een 'ver weg gevoel' op, terwijl het in werkelijkheid dicht tegen de binnenstad
aanlicht.
De kansen die het gebied heeft worden momenteel nag niet benut. Het Masterplan Stedenbouw,
ontwikkeld door Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen bv, dat voor het gebied ontwikkeld
is, is vooral een raamwerk, dat het totale gebied in deelgebieden ontleedt en dat uitzicht biedt op een
toekomstige structuur, die het gebied meer samenhang geeft. Hier bij is het plan opgedeeld in een
aantal deelgebieden, die elk een eigen kwaliteit, identiteit en karakter hebben. Een kart overzicht:
Bellevue (en de Belvedere berg) ligt boven de grillige en langgerekte Steilrand aan de uiterste
westkant van het gebied. Het is vanuit de rest van Belvedere zichtbaar en biedt een weids uitzicht
over het gebied, de stad en de verre omgeving.
Bosscherveld is een vlak en uitgestrekt terrein dat aan de westkant omhoog kijkt naar de Steilrand
en aan de oostkant naar de spoordijk.
Boschpoort (en de kanaalzone) vormt een aaneenrijging van schiereilanden met als westelijke
begrenzing de spoordijk en de Zuid-Willemsvaart en als Noorderlijke begrenzing de Maas.
Frontenkwartier ligt aan weerszijden van de historische vestingwerken.
Binnensingel vormt de directe overgang van het stadshart naar de rest van Belvedere.
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Huidige situatie
Het Frontenkwartier is een schakel waar aile lijnen uit het plan Belvedere samenkomen. Kenmerkende
elementen in dit gebied zijn de Hoge en de Lage Fronten. Groengebieden met een cultuurhistorische
waarde door de oude vestingwerken. Deze zijn echter in de loop der jaren door tal van ingrepen uit
elkaar getrokken. De drukke Cabergerweg snijdt dwars door de eens aan elkaar geschakelde natte
Lage Fronten en de droge Hoge Fronten.
Doordat de vestingen al heel lang niet meer in gebruik zijn heeft de natuur zich er geleidelijk in
kunnen nestelen. Bij de muren, diep gelegen sleuven en het water is dan ook een biotoop voor
zeldzame planten en dieren ontstaan.
Momentaan zijn vooral de Lage Fronten een weinig toegankelijk en onaantrekkelijk gebied met een
verloederd karakter. Grote delen liggen braak, of zijn bestemd voor industrie. AI met al kan de
Maastrichtenaar hier niet van genieten, en het gevoel van onveiligheid is dan ook navenant hoog.
De Hoge Fronten zijn een beschermd wandelgebied waar tevens rondleidingen gegeven worden door
de kazematten.
Het gebied zelf kenmerkt zich door een zeer ruw en natuurlijk karakter. De natuur heeft er zijn gang
kunnen gaan, en de invloed van weer, natuur en de mens heeft ook invloed gehad op de staat van de
wanden. Dit ruwe en natuurlijke karakter is een heel belangrijk sfeerkenmerk van het gebied.

Het masterplan
Voor dit bij de bevolking in onmin geraakte gebied moet het Masterplan veranderingen brengen. De
potenties die dit gebied heeft moeten door de bevolking weer benut kunnen worden. De
aaneenschakeling van de Hoge en Lage Fronten is een van de belangrijkste realisatiepunten binnen
het antwerp van het Frontenkwartier. Hier ontstaat dan het Frontenpark. Random dit park schuiven
groen, water, infrastructuur, cultuurhistorie en bebouwing ineen. Het Frontenpark wordt gezien als
het centrale element in de groenstructuur. Een van de doelstellingen hierbij is het inspelen op de
spanning tussen de rustige parkzones en de drukke stad.
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Een van de maatregelen die wordt genomen in het masterplan om de verbinding tussen de Hoge en
de Lage Fronten te optimaliseren is het verschuiven van de Noorderbrug naar de noordzijde van het
Frontenpark. Hierdoor wordt de Cabergerweg ontlast.
Daarnaast is het natuurlijk oak van belang dat de twee gedeelten optisch en fysisch meer met elkaar
verbonden worden. Om het wandelgebied door te trekken wordt de verbinding op grachtniveau
gerealiseerd door middel van een ondertunneling van de Cabergerweg. Naast wandelaars kunnen oak
schaapkuddes de oversteek door deze droge gracht maken. Deze droge gracht maakt de verborgen
wereld van de beide fronten in het voorbijgaan wei zichtbaar.
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Analyse
Bebouwing
"De bebouwing van het Frontenkwartier ligt ter weerszijden van het Frontenpark. Aan de noordkant
knikt en vouwt de bebouwing met de grate parkruimte mee. Naar het westen loopt de bebouwing uit
op het voormalige schootsveld, in het oosten zet hij zich noordwaarts voort langs de spoordijk annex
groenstrook. Aan de zuidkant is de bebouwing langs de parkrand minder expressief vormgegeven. De
bebouwing volgt een rechte lijn, zodat de karakteristieke kniklijn van de bolwerken maximaal tot zijn
recht komt. De bebouwing wordt regelmatig door groene schakels onderbroken, die ruim doorzicht
bieden van de Frontensingel naar het Frontenpark"

15

De lengterichting van het park, van de dieper gelegen structuren, wordt door de bebouwing
benadrukt.

Wonen, masterplan
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D

Kantoren en retail, masterplan

•

Retail , bestaand

D
D

Wonen, Bestaand
Herontwikkelinq industriele qebouwen

Infrastructuur
Het Frontenpark wordt aan de Noordzijde begrensd door het verlengde van de Noorderbrug,
onderdeel van de binnensingel en aan de zuidzijde door de Frontensingel. Aan de oost en de
westzijde liggen twee ontsluitingswegen naar de stad, die direct uitkomen op enerzijds het Vrijthof, en
anderzijds de Markt- Bassin.
Doordat de Noorderbrug zich doorzet tot aan de Cabergerweg, kan de infrastructuur van het
Frontenpark ongehinderd doorgezet worden naar het achtergelegen gebied. Hierdoor ontstaat een
doorgaande verbinding van het Frontenpark naar het Stijlrandpark.
Het Frontenpark moet in toekomst een toegankelijk gebied worden. Door de aanwezigheid van de
gracht moet een oplossing gevonden worden om het park oak in N-Z richting te kunnen doorkruisen.

Frontenpark

Bassin

Markt

Vriithof
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Groenstructuur
Binnen het masterplan worden de verschillende groengebieden met elkaar verweven tot een
doorlopend gebied. De grachten worden zo aaneengesmeed tot een langgerekt natuurpark. De
verschillende cultuur historische elementen vormen een integraal onderdeel in deze structuur. Zij zijn
tevens structuurbepalend.
Binnen het ontwerp van de groenstructuur zijn er twee uitersten die met elkaar in verband worden
gebracht. De dynamiek van de stad en de lage dynamiek van de natuur.
Het groengebied is geen ge·isoleerd gebied, maar vindt in het noorden aansluiting op het Stijlrandpark,
Fort Willem en de omringende schootsvelden.
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Cultuurhistorie
De Lage Fronten zijn vestingwerken uit de 18e eeuw. In tegenstelling tot de Hoge Fronten hebben de
Lage Fronten natte grachten. Dit door de lagere ligging van het gebied. De grachtenwand is voor een
groat deel behouden gebleven. Dit komt mede oak door het feit dat de Fronten in oorlogstijd nooit
aangevallen zijn. Oak de waterstructuur is hier nag aanwezig, dit water staat nag in verbinding met
de Maas, via het Bassin, en loopt oak verder door naar het noorden. Aan de westzijde van het
Frontenpark is de oorspronkelijke structuur echter verloren gegaan, dit door de vele ingrepen door de
jaren heen in verband met de industriele ontwikkelingen .
In het masterplan volgt het nieuwe stuk van de natte gracht geen historisch trace. Hier wil ik een
wijziging aanbrengen in het bestaande masterplan. In dit antwerp wordt wei het historische trace van
de gracht aangehouden. Hierdoor blijft de structuur van de vestingen behouden en worden de
vestingen als dergelijke over het hele gebied heen een duidelijk ervaarbaar element. Belangrijk hierbij
voornamelijk de lijn van het verloop, en niet zozeer de wand als element.
Naast de grachtenwanden zijn oak nag een aantal bastions en ravelijnen bewaard gebleven . Direct
grenzend aan de locatie van mijn antwerp ligt ravelijn a. Dit element markeert nu tevens het einde
van de bestaande wand. In het park is het waarneembaar als een tweelaags gebouw.

vestingwerken anna 1867

vestingwerken anna 2.000

vestingwerken nieuw
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Potenties
De potentie van dit gebied ligt in het feit dat hier een groat aantal netwerken, stromen samenkomen.
Zowel lokale als bovenlokale netwerken kunnen hier met elkaar verknoopt worden. De locatie biedt
mogelijkheden voor culturele functies door de centrale ligging ten opzichte van stad, Belvedere en de
binnensingel. Deze functies en de aanwezigheid van de vestingen maken dit tot een aantrekkelijk
gebied voor bezoekers. Het gebied wordt hierdoor echter oak zeer aantrekkelijk voor bewoners. Het
park heeft de potentie tot verblijfsgebied, en verbindt de binnenstad met het Belvedere gebied.
Maar daarnaast is het oak een knooppunt tussen verschillende sferen. Stad, natuur en cultuurhistorie
grijpen hier direct in elkaar.
De gelaagdheid van de plek die hier tot stand kan komen is zeer belangrijk. De cultuurhistorische
waarde van dit gebied wordt momenteel niet benut. Het antwerp kan als een katalysator werken voor
dit gebied. De historische elementen worden in de leefwereld van de bewoner opgenomen waardoor
musealisering wordt tegengegaan. Het gebied heeft een eigen identiteit, het is authentiek, geen
kopie. Hierdoor is het begrip "plaats" van toepassing.
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5 ONTWERP
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Plaatsing gebouw
Voor de plaatsing van het volume binnen het park zijn een aantal uitgangspunten van belang:
•

•

Het aaneenschakelen van de Hoge en de Lage Fronten, zodat dit als groengebied, parkgebied
weer een eenheid gaat vormen. Van belang hierbij is oak dat het park optisch als een doorlopend
groengebied gaat werken.
De verankering van het gebouw met de cultuurhistorische elementen. Enerzijds vanwege de
spanning tussen de oude structuur en de nieuwe functies die zo ontstaan . De historische
elementen worden opgenomen in de alledaagse structuren van de stad. Anderzijds krijgen de
functies zo een duidelijke plaats binnen het stedelijke veld.

•

Het gebouw als element in het park. Het is onderdeel van het park, maar kan noch bij de
bebouwing van het Frontenkwartier, noch bij de bebouwing van de stad gerekend worden. Het
gebouw is juist met de elementen in het park verweven.

•

De spanning tussen de rustige parkzones en de drukke stad moet in de plaatsing van het gebouw
tot uitdrukking komen.

•

Om de verbinding tussen de stad en het Stijlrandpark, door het Frontenpark, mogelijk te maken is
een nieuwe verbinding noodzakelijk. De huidige route over de Cabergerweg is niet aantrekkelijk.
De veiligheid van het park verhogen, door aanwezigheid van het wonen blijft het gebied oak 's
avonds aantrekkelijk.

•
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Het antwerp is opgebouwd uit een 3 tal verschillende elementen:
De volumes, het plein en de route. Deze elementen samen zorgen voor de verweving van het gebouw
met het gebied, maar geven de openbare ruimte random het gebouw oak een extra dimensie.
Twee separate volumes worden geschakeld door een verhoogd plein (dit koppelt de twee volumes
onderling), dat in de gracht naar binnen steekt. Het plein is een uitbreiding van de publieke ruimte
binnen het gebouw, maar oak een extra element binnen het park. Een nieuwe N-Z route door het
park doorsnijdt het geheel (tussen de twee gebouwvolumes door). Komend vanuit de stad wordt zo
een verbinding gelegd door het park heen naar het Stijlrandpark. Deze route neemt het gebouw en
het plein op in het park. Het plein wordt daardoor het centrale punt, het kruispunt van de
verschillende routes. Onder het verhoogde plein worden de twee gebouwvolumes met elkaar
verbonden.
De opening tussen de twee delen is zo geplaatst dat deze in het verlengde ligt van de doorbreking
van de bebouwing. Waardoor de openheid van het park benadrukt blijft. De route wijkt echter af van
deze zichtlijn, en neemt het langzame karakter van het park op.
Komend over de brug, of vanuit het Stijlrand park lijkt het gebouw een poort naar het achterliggende
gebied.
Door een verspringing van de twee volumes ten opzichte van elkaar komen een aantal nieuwe routes
tot stand. Deze routes hebben als snijpunt het plein. Door deze verspringing worden oak de entrees
de volumes benadrukt.
Het antwerp gaat een directe relatie met de gracht aan. Dit enerzijds door het plein, dat in de gracht
naar binnen steekt, de brug over de gracht heen, maar oak door de volumes zelf. Een volume staat
aan de gracht. De (nieuwe)wand van de gracht vormt hier een onderdeel van het gebouw. Een
belangrijk uitgangspunt hier is dat de dikte van de wand ervaarbaar blijft. Naast het gebouw is een
insnede in de wand waardoor het mogelijk is het parkniveau te bereiken.
Oak ravelijn a wordt opgenomen in het antwerp, doordat het in de beeldentuin naar binnen steekt.
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Onder het maaiveld van het park is een parkeerplaats opgenomen . Deze is toegankelijk vanaf de
noordkant van het park.
Hierdoor wordt het antwerp werkelijk een knooppunt. Het is meer dan aileen een samenkomst van
een aantal routes, het is oak een overlapping van verschillende groepen, en van verschillende
functies. Het plein hoort bij het gebouw, maar het is oak een onderdeel van het park.
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Twee volumes in het park, groenstructuur loopt door
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Verbinding stad en Belvedere, gebouw is centrale punt
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Plein steekt gracht naar binnen, nieuwe routes ontstaan
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Toevoeging extra elementen: toegang vanuit gracht, beeldentuin, parkeren

42

43

Ontwerp gesitueerd in Frontenpark
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Het gebouw
Daar waar veel gebouwen in het stedelijk veld gekenmerkt worden door het feit dat ze beschouwd
kunnen worden als een capsule, losgekoppeld en naar binnen gekeerd zijn, staat dit gebouw juist in
het teken van overlapping en verweving.
Woongebouwen hebben vaak geen koppeling met de openbare ruimte wordt, dit gebouw wordt
echter gekenmerkt door een verweving van het interne en het externe publieke domein. Dit wordt
doorgetrokken in het gebouw. Hierdoor wordt het gebouw opgenomen in de openbare structuur van
Maastricht.
Dit publiek domein komt in het gebouw naar voren in de vorm van atria. De routing draait random de
atria omhoog. De verschillende publieke functies worden vanuit deze routing ontsloten. Deze zijn
hierdoor verspreid door het hele gebouw. De keuze om de functies niet enkel op de begane grand te
situeren, zoals dit veelal het geval is, komt voort uit het idee van stedelijkheid ervaren. Als een flaneur
dwalen door het stedelijk veld is oak hier mogelijk. De wisselwerking tussen prive en openbaar krijgt
een andere dimensie door de gemeenschappelijke atria. Hier worden bezoekers en bewoners in
nabijheid van elkaar gebracht.
De bewoners hebben hun eigen prive domein, waar ze zich volledig kunnen terugtrekken. Eenmaal
buiten de deur, worden ze opgenomen in de openbaarheid. De waning is niet enkel meer een
willekeurige plek binnen de netwerkstad Maastricht, bepaald door de meest optimale ligging ten
opzichte van de ontsluitingswegen. Het wonen wordt gekoppeld aan een plaats.
Door de verweving van het gebied met de stad, Belvedere en anderzijds het Frontenpark wordt het
gebouw niet enkel een filmische ervaring. Het ervaren van het gebied, de herkenning, wordt mogelijk.
Dit maakt een rondgang tot een onverwachte gewaarwording.
Verschillende sferen in het gebouw, kunnen meerdere manieren van gebruik in zich opnemen. Van
belang hierbij is dat de bewoners en de bezoekers hierbij elk een eigen route hebben binnen de atria,
gekoppeld op een aantal plaatsen. De aanwezigheid van de ander wordt hierdoor benadrukt. De beide
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groepen worden niet gelijkgeschakeld doordat de ruimte slechts een manier van gebruik kent. De
bewoners hebben een eigen entree van waaruit het mogelijk is op een vlugge route naar de waning te
gaan. Zander hierbij het publieke gedeelte direct te betreden. IVlen heeft echter wei steeds zicht op de
publieke atria. Tevens bestaat de mogelijkheid de publieke route te benutten.
Door de aanwezigheid van de verschillende functies, wordt de publieke ruimte hierbij oak tot een plek
om te verblijven.
Ik wil het gebouw dan oak zien als een stad in een stad.

In blauw weergegeven de woningen en in geel de functies
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De publieke route in het gebouw, is de uitholling van het massieve blok. In dit massieve gedeelte zijn
aile culturele functies en het wonen ondergebracht.
Aan de buitenzijde zijn de massa's eveneens op een aantal plaatsen ingesneden. Dit ter plekke van
entrees en buitenruimtes. Er is bewust geen enkele uitstulping gemaakt. De entrees worden
benadrukt, maar eveneens worden de elementen, route, volumes en plein met elkaar verweven.
De twee volumes zijn op de begane grand met elkaar verbonden, hierdoor wordt de route over het
plein benadrukt. Random het plein gelegen zijn de verschillende entrees voor het publiek. Dit maakt
het gebouw geen eindpunt van een route, maar wordt het onderdeel van de route.
De entrees van de bewoners liggen aan de buitenzijden van het gebouw, hier bevindt zich oak het
verticale verkeer van de bewoners. Zij kunnen zo direct naar hun waning gaan. De woningen worden
niet op elke verdieping ontsloten. Wei is elke ontsluitingsstraat aangesloten op de publieke route.

-

47

Culturele functies
Het programma van het gebouw bestaat uit een combinatie van culturele functies en wonen. Enerzijds
is "cultuur" een van de speerpunten van verdere stedelijke ontwikkeling. Kunst en cultuur zijn een
motor hiervoor. Cultuur is een hot item geworden, dat veel verschillende uitingen kent. De uiting en
beleving van cultuur is daarbij aan het veranderen . De theaters en musea worden opener, het is niet
meer aileen een museum, maar oak een cafe, een winkel, een bibliotheek. Deze functies zijn
gedwongen hun aantrekkelijkheid te verhogen door de organisatie van evenementen die het klassieke
domein ver te buiten gaan. Een laagdrempelige toegang vormt hierbij een belangrijke eis.
De keuze om laagdrempelige en kleinschalige cultuur in dit antwerp te integreren worden deze
functies niet aileen gedomineerd door spektakel en vermaak, waarbij het gebouw uiteindelijk niet
meer wordt dan een beeld, een decor, maar hebben de functies oak een betekenis voor de omgeving,
door de laagdrempelige toegang wordt het gebouw opgenomen in de dagelijkse structuren. Een
lunchlezing, de krant lezen of een onverwachte muziekopvoering zijn de mogelijkheden. Hiervoor van
belang is dan oak dat naast cultuur andere laagdrempelige functies zoals een brasserie zijn
opgenomen.
Daarnaast is oak hier gekozen voor een cross-over van verschillende cultuur uitingen, een
kunstencentrum, en een museum, waardoor niet aileen beleving maar oak uitwisseling tot de
mogelijkheden behoort. Het is niet puur consumeren van cultuur maar oak actief deelnemen.
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>Wonen > Expositie > Dans > Theater > Muziek > Wonen >
Literatuur > Performance >Wonen > Lunchen > Dineren >
Wandelen > Informatie >Wonen. > Lezen > Relaxen
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In het ontwerp is naast het wonen een breed scala aan culturele functies opgenomen. Hierdoor is er
elke dag iets te beleven, te zien, te horen op het gebied van voorstellingen, tentoonstellingen,
cursussen of lezingen.
Het info centrum:
Dit biedt informatie over de stad Maastricht. Natuurlijk over de vestingwerken, maar ook over de
recentere tijd . Hierbij valt te denken aan de industriele geschiedenis van Maastricht, vooral bekend
door de keramische producten van Sphinx.
Daarnaast is dit centrum ook het startpunt voor rondleidingen door de Hoge Fronten. De eerste uitleg
over de Fronten kan hier gegeven worden.
120m2
Het museum:
Een museum voor moderne en hedendaagse kunst, Tevens een podium voor jonge kunstenaars uit de
euregio. Het museum is aangevuld met een museumshop en een beeldentuin
1000 m2
Het kunstencentrum:
Een platform voor kunstenaars op

het gebied

van

podiumkunsten

en

beeldende

Theatervoorstellingen, dans, performances en muziek, lezingen, tentoonstellingen en workshops.
Kunst in de ruime zin van het woord, van dans tot muziek, van literatuur tot architectuur.
De ruimtelijkheden.
Theaterzaal:
Dit betreft een vlakke vloer theater, ook te beschouwen als een polyvalente zaal.
300m 2
De balletzaal:
Beschikt over over 2 verdiepingen. Dans, performances, muziek, maar ook cursussen.
360m 2
De workshopruimten: 130m2
De expositie:
Beschikt over 2 verdiepingen
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kunst.

Wisselende exposities: te denken valt aan werk van afstudeerders van de kunstacademie, de
academie van bouwkunst en exposities op gebied van architectuur. Maar ook de plek voor
performances.
360m 2
Het cafe:
1\Jagenieten van een voorstelling, of museumbezoek maar ook voor een rustpauze tijdens een
wandeling. Tevens het podium voor live muziek. Ruime openingstijden, men kan het zien als
uitbreiding van de woonkamer. Het ruime terras op het plein biedt ook bij mooi weer een lunchplek bij
de Lage Fronten.
230m 2
Restaurant:
Culinair genieten op hoogte. Met uitzicht over Fronten en stad. Hoog boven de stad genieten van de
rust met een heerlijk eten erbij. Ook de plek voor lunchlezingen. Tevens een dakterras met uitzicht
over de stad.
420m 2
Centrum voor cultuur:
Centrum voor de verschillende organisaties die gevestigd zijn in het gebouw. Kantoor en vergaderen.
124m2
Het atrium:
De openbare ruimten van het gebouw kunnen verschillende functies in zich opnemen. Het is zowel het
entree gebied als de foyer van de verschillende functies. Hier kunnen ook een groot aantal activiteiten
plaatsvinden.
Parkeren:
Het parkeren bestaat uit 32 parkeerplaatsen en 2 muva
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Wonen
Het antwerp omvat 24 woningen varierend van 80 tot 190 m2. Deze woningen zijn onder te verdelen
in een aantal typologieen, en combinaties hiervan.
Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat een waning tegenwoordig op veel verschillende manieren
gebruikt moet kunnen worden. Het "bewonen bestaat niet meer". De samenstelling van de
huishoudens is gevarieerd. Zo neemt het aantal eensgezins huishoudingen steeds meer toe. Dit is ook
in Maastricht het geval. Bij de structuur van een waning wordt hier echter veelal geen rekening mee
gehouden en wordt nog steeds vastgehouden aan de waning van het kerngezin.
" Het design past zich aan, aan de mode, maar plattegrond en functionaliteit blijven in grate mate
hetzelfde. En dat terwijl de verscheidenheid aan bewoonpraktijken in de netwerksamenleving wei een
vooralsnog latente vraag creeert." 16
Een ander kenmerk van het huidige bewonen is tevens het toenemende hybride karakter. Steeds
meer functies worden ondergebracht in een waning. Bij een groat aantal leefstijlen zal het bewonen
niet meer aileen bepaald worden door de gewoonte. Of zoals dit gesteld wordt door Janny Rodermond
in het artikel: "stedelijk wonen": "Het wonen wordt niet meer aileen bepaald door de routine en de
rituelen, nu zijn het juist de openheid en de veranderlijkheid die inherent zijn aan het verblijf aan de
eigen waning" Op het ene moment fungeert de waning als hotel, gericht op lichamelijke rust en
verzorging. Korte tijd later is het, het toneel voor vergaderingen, party's, of het verblijf voor gasten.
"In de nieuwe waning bepalen niet de afgescheiden ruimtes het gebruik, maar eerder de onderlinge
verhouding tussen de objecten die er in geplaatst zijn." 17
De verschillende typologieen van de waning zijn gebaseerd op dit hybride karakter.
Daar waar de traditionele waning veelal gekenmerkt wordt door een onderverdeling in verschillende
afgesloten ruimtes, ben ik uitgegaan van een open indeling, een vloeiende verbinding van de
verschillende sferen, om de verschillende manieren van bewonen mogelijk te maken. De
overeenkomst bij aile woningen is het "wonen met element". Dit element verdeelt de waning in
verschillende gebieden. Dit element kan een natte eel zijn, maar ook een trap, een patio of een niveau
verschil. Dit maakt het mogelijk verschillende activiteiten in een ruimte onder te brengen.
Door het element echter helemaal tegen een wand te plaatsen, ontstaat een geheel open ruimte,een
niveauverschil kan hier echter toch voor een onderverdeling in verschillende sferen zorgen.
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Daarnaast zijn er een aantal bijzondere woningen:
De atrium woning: deze dubbel hoge ruimte zorgt voor een bijzondere lichtinval. De ruimtelijke
werking bepaald het beeld van de woning, waarbij het totale volume van de woning ervaarbaar blijft.
Deze woning is door de ruimte en door lichtinval ook zeer geschikt als atelierwoning.
De patiowoningen: deze woningen beschikken over een buitenruimte als ruimteverdeler. De patio
bepaald het beeld van deze woning. De verschillende sferen in het leefgedeelte staan allen in contact
met de patio.
De geschakelde hoekwoning: Aangezien de ontsluiting bij deze woningen aileen op elke tweede laag
plaatsvindt, krijgen al deze woningen door het schakelen een leefgedeelte met een riant uitzicht.
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De bewoners
Aangezien de verschillende typen woningen niet direct zijn bestemd voor een bepaalde leefstijl, zijn
het heel verschillende bewoners die zich thuis zullen voelen in een van de woningtypologieen. Zowel
gezinnen als een en twee persoonshuishoudens kunnen hier een thuis vinden.
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Workaholic
De workaholic heeft een zeer druk programma, mulititasking is dan oak een van zijn steekwoorden. In
de waning moet dan veel mogelijk zijn, en dat tegelijkertijd. Het is de plek om je terug te trekken,
maar oak een plek waar je midden in het Ieven staat. Op het ene moment een groat feest, korte tijd
later vergaderen met collega's, daarna de waning als relaxplek. De waning is op het ene moment heel
groat, op ander moment heel klein. Een indeling in verschillende ruimten zou een dergelijk gebruik
enkel beperken.
De waning is echter grater dan de vier wanden, na de hele dag onderweg in het stedelijk veld kan
men oak in het park nag goed vertoeven. Thuis, maar tach buiten.
Nestbuilder
Iedereen een eigen plek, maar oak een plek voor iedereen . Hier is het hebben van verschillende
ruimten een must. Een ruime leefruimte, alles is hier mogelijk, de indeling stelt geen grenzen.
De kinderen gaan de wereld ontdekken. De waning breidt zich spelenderwijs uit. Eerst de waning,
maar daarna het gebouw, daarna het park. Veilig spelen in het groen, maar tach stedelijk wonen.
Homeworker
Oak tijdens het werk de voordelen van de waning kunnen ervaren. Niet in een kleine kamer, maar het
hele woonoppervlak beleven, maar tach een eigen plek. Geen vaste uren, wonen en werken gaan
samen. Het wonen kan naar het publieke domein uitgebreid worden : Werkoverleg met klanten, de
lunch in het restaurant. De atrium woningen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als atelier.
Grey Gold
Reeds gepensioneerd, maar nag midden in het Ieven. Kinderen zijn het huis uit, maar vaak een val
huis.
Als men thuis is, wil men het idee hebben nag steeds onder de mensen te zijn . Men houdt niet van
buurten waar aileen maar tweeverdieners wonen. Het nadeel hiervan is het gebrek aan levendigheid
door afwezigheid bewoners. Hier is oak het gebouw levendig. Dit voorkomt isolement.
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Het gebouw in getallen
Doordat de route in dit gebouw meer is dan enkel routing, maar oak verblijfsruimte wordt het
oppervlak in het gebouw optimaal benut. De routing voor het wonen is minimaal aangezien niet elke
verdieping ontsloten wordt. De ontsluiting maakt op deze wijze echter wei gebruik van de openheid
van de atria.
Grote atria in "woongebouwen" worden veelal oak gekenmerkt door de stilte, die oak merkbaar is in
de stad. Juist door de monofunctionaliteit van het woongebouw. Het atria maakt de woningen dan
oak aileen maar duur. Hier echter Ievert het atria een meerwaarde op voor het wonen.
Totaal woningen:
Totaal route wonen:
Totaal functies:
Facilitaire voorzieningen:

3820 m2

Totaal route bezoekers:

1035 m2

Totaal verloren ruimte atrium:
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750m 2

Visualisaties

Doorsnede door oostelijk volume met foyer museum, infocentrum, centrum voor cultuur en woningen
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Doorsnede door westelijk volume met brasserie, balletzaal, expositie en buitenruimte
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Zicht in atrium ter plekke van expositie

59

Zicht in atrium ter plekke van museum
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Exterieur
Twee uitgangspunten zijn van belang geweest bij het ontwerpen van de gevel.
Enerzijds is dit de inpassing van het gebouw in zijn omgeving anderzijds de manier waarop de
binnenkant tot uitdrukking komt.
Bij de opzet van de gevel is de inpassing in de omgeving het uitgangspunt. Het gebouw moet uit de
omgeving lijken voort te komen, en zich er niet tegen afzetten. Dit inpassen houdt voor mij echter oak
in dat het gebouw niet historiserend moet werken, het mag geen referentie, kopie, naar de oude
historische gebouwen van Maastricht worden.
Men neemt het gebouw waar als twee massieve volumes in het park. Dit massieve karakter is voor mij
een sfeerbepalend element van de vestingen. Om de massiviteit van het gebouw uit te drukken, en
oak het gebouw als massa naar voren te Iaten komen is gekozen voor metselwerk. Door de kleine
eenheden van de stenen werkt het gebouw als een solide, door de raampartijen geperforeerd,
volume.
Een ander sfeerbeeld van de vestingen is het ruwe karakter, ruwe baksteen waar het metselwerk in
de loop der jaren gedeeltelijk uit verdwenen is. Bij de materialisatie van het gebouw is echter gekozen
voor een heel geglazuurde gladde baksteen, juist om tach de frictie tussen nieuw en oud intenser te
maken.
Tevens wordt oak het verschil in lichtreflectie tussen de twee delen hierdoor versterkt. De oude
bakstenen die heel poreus zijn en daardoor bijna geen Iicht reflecteren tegenover de geglazuurde
stenen waar een reflectie tot stand komt.
Het plein en de routing zijn uitgevoerd in glad beton, hierdoor wordt het contrast tussen dit nieuwe
element en het ruwe karakter van het gebied wederom benadrukt.
De nieuwe grachten wand, bestaand uit ruw beton, straalt wei eenzelfde ruwheid uit als de oude
stenen vestingmuren, maar zet zich hier tach duidelijk af door toepassing van beton.
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Het tweede uitgangspunt bij het ontwerp van de gevel is het feit dat de publieke ruimte doorloopt in
het gebouw en er verschillende functies aanwezig zijn. Dit wordt in de gevel niet expliciet duidelijk
gemaakt, al wordt er wei een indicatie gegeven van de locatie van de verschillende onderdelen.
Hierdoor wordt het duidelijk dat het niet enkel een woongebouw betreft. Door de openheid van het
atrium naar buiten toe, wordt de voorbijganger naar binnen gezogen.
De gevelopbouw bestaat uit een combinatie van ramen met varierende afmetingen. De
gevelopeningen zijn hier echter niet willekeurig geplaatst, maar zijn geplaatst aan de hand van een
aantal richtlijnen:
Ten eerste het stramien. Een stramien gebaseerd op veelvouden van 900 mm. Dit
stramien is doorgezet binnen het hele gebouw.
Het ontwerp kent een drietal standaardraamopeningen. Deze worden ook toegepast voor
de woningen. 900 mm breed, 1800 mm breed, beide verdiepingshoog. En een
dubbelhoog raam van 4500 mm.
De andere ramen zijn variaties hierop. Die toegepast zijn op de functies die erachter
zitten.
De plaatsing van de ramen is gebaseerd op de indeling van het gebouw, echter ook op
"at random basis". Dit betreft dan vooral de plaatsing van de ramen van 900 mm en
1800 mm breed.
Bij de afwijkende ramen wordt gebruik gemaakt van een andere kozijnverdeling. Ook kan de
neggemaat hier afwijken. Zo is de neggemaat op een aantal plaatsen dieper om zo een grotere
dieptewerking in de gevel te creeren.
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Visualisaties exterieur

Zicht vanuit Lage Fronten
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Zicht komend vanaf stad
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Zicht komend vanaf Hoge Fronten
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Zicht komend vanuit Stijlrandpark
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NABESCHOUWING
In dit project heb ik geprobeerd het bewonen weer in relatie met het publieke domein te brengen.
Door de verweving van bewoners en bezoekers heeft het wonen aan de Lage Fronten in Maastricht
een extra dimensie gekregen. De nabijheid met de ander wordt in dit antwerp weer mogelijk.
Door de verweving met de historische elementen/ natuur en stad heeft het gebouw oak een eigen
identiteit gekregen. Dit heeft een gunstige ontwikkeling voor de realisatie van het Frontenpark. Het
gebied wordt weer bij de stad betrokken.
Doordat meerdere gebruikers in het gebouw zijn ondergebracht1 en het gebouw heel laagdrempelig is 1
wordt de publieke ruimte van het park vergroot. En is het uiteindelijk een gebouw geworden waarin
de woonstilte wordt opgeheven.
Ik heb met plezier aan de uitdaging gewerkt dit gebouw te ontwerpen. Het was een leerzame periode1
met up en downs. De grootste uitdaging lag in de organisatie van de verschillende stromen en
functies binnen het gebouw. De wijze waarop deze samengebracht moesten worden.
Uiteindelijk echter is een antwerp tot stand gekomen waarin mijn doelstellingen zijn verwezenlijkt en
ik mijn fascinatie voor de stad in heb kunnen verwerken.
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8 BIJLAGEN
Doorsnede tekening
Platteg ronden:
Verd. -1
Verd. 0
Verd 1
Verd 2
Verd 3
Verd 4
Details:
Detail!,
Detail 2,
Detail 3,
Detail 4,
Detail 5,
Detail 6,
Detail 7,
Detail 8,
Detail 9,

verschaald
Gracht niveau
Maaiveld niveau
Plein niveau

standaard kozijn, vert.
standaard kozijn, horz.
vliesgevel, horz.
terugliggend raam restaurant, vert.
terras restaurant, platvorm dak, vert.
terras restaurant, entree platvorm dak, vert.
raam grachtenwand museum, vert
raam grachtenwand museum, vert
raam grachtenwand museum, hor

1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10
1:10

71

I

,
I~

~

r--

LS

DDD D
0[!]
D
I~
D
-

Q

...

I--

.,......

r---

r--r--

r--r--

17000+P
~

waning

I bel>

'--~

J].

restaurant

F"'""'
wooing

r

-

17800+P
-

/1

~-

.OJ.
I
:::_.::::

l

I

~

~

_I

~

~~m~

E::c[:::~ := :=
t::c:

·-

3400-+P

museum
Lj.

1

n

=

miS lI m
=

PEll

1"""""'1

:

Aansnede ter plaatse van atrium oostelijk volume

~gmuseum

3400-P

I

i

I

parkereo

~-

l
f

;

Fr
aanleveren goederen

aanleveren goeden!n

I

I

opslog

=

t

I

LJ

J

0

I IIII Q

-~

lr

r

-· -- -- ~

-~~

~

-~

u -~

....

- .....

!

_

~

fadlitelten

-

·-

-

0

~

balletlaal

berg;ng

-~

f\11

/

_fV

v

kleedkamers

~

I

\::

--

.

I!

,
I

I

~

-

----

-

~ ~ r~ ~:"
J J- f I J

I

I

-

-t=l

?M

I

kleedkame<

\,_

IJ

berglng

s

~

.6

"TT'

'-

;-----{

I
.. ..-~. ..(

-

~·

..

~- --till

-

0

I!
""

:

-

"-

museum shop

lti
.r

11

F

LAlAJ

(

I

- --·-

..;-.r: -

'- ,

entreebewoners

ll lllilmmnm

~:

t:J

theateaaal

~

-l /,,

1!1'

-

J

b

l

-

~-

I

I

- --

I

~

----

-==I I _u- -

I

L

~

I,-

-

"I
ll

II
-1-/

1\ [

.Ll.

I

I

_j

- -r~- .

I

-=

Verd. 0 Maaiveld niveau

J

1---

~

{_
"

-

"--.J

niveau 1

"

-~

u~-=

~

=1:

_,

-

~---

-,

~

J

--=

-

_/

J!Wru

____,

-=

0

0
museum niveau 2

I
~

-~

1 1111 1 1 1 1 1 11

~

-

I I I I I II

-- -· - ·---·- -·-

I

.

~

I

bolidzaal

nNeau 2

Verd. 1 Plein niveau

Verd. 2

''

W7

I

D
we

Verd. 3

expositie

niveou2

,_

Verd. 4

,

~

Wll

n

~u

Detaillering, doorsnede tpv atrium oostelijk volume

Detail 5

Detail4

Detail 2
Detaill

Detail 7
Detail9
Detail 8

gelamineerd glas
afwerkvloJ
gestorte jtonvloer

in stalen zetwerk
gezet afwerk profiel

.·...... ·.
·'

lekdorpel

metselwerk

hoekanker
gezet stalen latei
(in kleur als metselwerk)
spouwlat TBV dichten
spouw en kozijnafwerking
stalen kozijn MBV hoeklijn
plaatselijk gemonteerd

Detail 1, (vert) TPV standaard stalen kozijn

...

.. .
·~

,'

•

I

'••,'

.·····

stucwerk

n
II

gelamineerd glas in stal n zetwerk

binnenspouwblad - beton
hoekanker
isolatie
buitenspouwblad - metselwerk

Detail 2, (harz) TPV standaard stalen kozijn

stucwerk

---

stalen vliesgevel

I

binnenspouwblad - beton
hoeklijn TBV vastzetten vliesgevel
isolatie
buitenspouwblad - metselwerk

Detail 3, (harz) TPV vliesgevel gelijk gevel
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afdekkap gezet
houten plaat
spouwlat
hoekanker

stalen kozijn
gezet afwerk lprofiel
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metselwerk

hoekanker
gezet stalen latei
(in kleur als metselwerk)
spouwlat TBV dichten
spouw en kozijnafwerking
stalen kozijn MBV
hoeklijn plaatselijk gemonteerd

Detail 4, (vert) TPV terugliggend raam restaurant
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rand platform terugleggen TOV gevel

afdekkap gezet
houten plaat
spouwlat
anker TBV vastzetten beton band
hoekanker

beton band, weerszijden opgelegd

hoekanker

spouwlat TBV dichten
spouw en kozijnafwerking
stalen kozijn MBV hoeklijn
plaatselijk gemonteerd

Detail 5, (vert) TPV platform dak
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afdekkap gezet
houten plaat
isolatie
hoekanker TBV vastzetten stijl & regelwerk

houten vloerdelen
dak bedekking
isolatie
gestorte betonvloer

houten vloerdelen
dwarsliggers TBV houten vloerdelen en afwateren
dakbedekking

I

isolatie
gestorte betonvloer

houten vloerdelen
dwarsliggers TBV outen vloerdelen
afwerkvloer
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Detail 6, (vert) TPV entree platform dak
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gestorte betonvloer
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in stalen zetwerk

stalen

gezet afwerk profiel
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betonwand

stucwerk

afkitten aan beide

isolatie
houten plaat
structural glazing, van buiten

zetwerk, gedeeltelijk verlijmd met houten plaat

binnen vastzetten

Detail 7, (vert) TPV raam grachtwand museum

structural glazing, van buiten
binnen vastzetten

zetwerk, gedeeltelijk verlijmd met houten plaat
houten plaat
isolatie

afkitten aan beide

betonwand
vochtdicht

1000

Detail 8, (vert) TPV raam grachtwand museum

stucwerk

0
0
0

zetwerk, gedeeltelijk ver ijmd met houten plaat
houten plaat
isolatie

structural glazingivan buiten

plootoeo, bloooo
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gezet staal als kozijn,
random afkitten aan beide zijden

betonwand (ruw uiterlijk), vochtdicht

Detail 9, (harz) TPV raam grachtwand museum

