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VOORWOORD |
Voor u ligt het afstudeerrapport van mijn
masterstudie architectuur aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
Het afstudeertraject
vooronderzoek
en
ontwerpopdracht.

bestond uit een
een
individuele

Het afstudeerproject is onderdeel van het
afstudeeratelier ‘Redesigning dOCUMENTA
City’, opgericht en geleid door dr. ir. A.H.J.
Bosman. Het afstudeeratelier is in februari
2012 gestart met een analyse van de stad
Kassel. Daarbij is in het bijzonder gekeken
naar de relatie tussen stad en landschap,
romantiek versus modernisme, industrie en
de dOCUMENTA.1
Deze analyse heeft geleid tot de individuele
afstudeeropgave, die wordt beschreven in dit
verslag. In deze opdracht heb ik mij eveneens
laten leiden, naast de professionele aspecten,
door persoonlijke interesses en voorkeuren.
Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van
een gebouw tot op detailniveau in combinatie
met een stedenbouwkundige opgave.
Het project is tot stand gekomen met behulp
van velen.
Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn

begeleiders, dr. ir. A.H.J. (Jos) Bosman, ir. W
(Wouter) Hilhorst en ir. T (Tjalling) Homans
voor de deskundigheid en de bereidheid tot
het begeleiden van mijn afstudeerproject.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn
ateliergenoten voor de samenwerking en
de constructief kritische ondersteuning.
Eveneens wil ik hierbij onze contactpersonen
in Kassel bedanken voor hun welwillende
medewerking.
Daarnaast wil ik familie en vrienden bedanken
die mij hebben ondersteund tijdens mijn
afstudeertraject.
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Enschede/Eindhoven
januari 2013

VOETNOOT
1

dOCUMENTA is sinds 1955 een vijf		
jaarlijks kunstfestival dat in Kassel wordt
gehouden
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SAMENVATTING |
Dit afstudeerproject is onderdeel van het
afstudeeratelier ‘Redesigning dOCUMENTA
City’. Binnen dit afstudeeratelier is onderzoek
gedaan naar de relatie tussen stad en
landschap, romantiek versus modernisme,
industrie en de dOCUMENTA. (De vijfjaarlijkse
kunstmanifestatie in Kassel).
Dit gedeelte van het afstudeeronderzoek
heeft betrekking op de relatie tussen stad
en landschap. Daarin worden twee stedelijke
assen besproken. Eén van deze assen heeft
geleid tot nader onderzoek met als resultaat
een
stedenbouwkundige
aanpassing
en een architectonisch ontwerp in het
Bahnhofsquartier in Kassel (DE).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat
het gebied tussen de Scheidemannplatz en
de Kultur Bahnhof als ‘tussengebied’ kan
worden beschouwd. Daarbij speelt de huidige
stedenbouwkundige en architectonische
situatie een rol van betekenis.
Als strategie voor het gebied wordt ingezet op
het richting en structuur geven aan de stadsas, van Kultur Bahnhof tot Friedrichsplatz.
De resultaten van de analyses zijn daarbij
gebruikt om meer harmonie en evenwicht in
de ruimtelijke beleving te creëren.

Het resultaat is een beeldbepalend ontwerp
dat van alle zijden zichtbaar is en de
inwoners van Kassel leidt en een gevoel van
behaaglijkheid geeft.
Met het ontwerp van het nieuwe ‘du Nord’
op de locatie aan de Kurfürstenstraße zal
het centrum van Kassel rondom de Kultur
Bahnhof leefbaarder en uitnodigender maken
om bij de volgende dOCUMENTA in 2017 als
trekpleister te functioneren.
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SUMMARY [EN] |
This graduation project is a part of the
graduation group ‘Redesigning dOCUMENTA
City’. Within this graduation group there has
been an investigation to the relationship
between city and landscape, romance versus
modernism, industry and the dOCUMENTA
(the five-yearly art manifestation in Kassel).
This graduation project was the part of the
relationship between city and landscape. Two
urban axes were discussed. One of the urban
axes led to further investigation that resulted
in an urban adjustment and architectural
design in the Bahnhofsquartier in Kassel
(GER).
This investigation showed that the area
between the Scheidemannplatz and the
Kultur Bahnhof is seen as an ‘in between
area’. The current urban and architectural
situation plays a part in that.
As a strategy for the area the aim is to guide
and structure the urban axis, from Kultur
Banhof untill Friedrichsplatz. The results of the
analyses were used to create more harmony
and balance in the spatial experience. The
result is an iconic design that you can see
from all sides and that gives the residents a
feeling of comfort.

With the design of the new ‘du Nord’ at
the location on the Kurfürstenstraße, the
center of Kassel around the Kultur Bahnhof
will be more livable and appealing for the
next dOCUMENTA in 2017. It will be a big
attraction.
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ZUSAMMENFASSUNG [DE] |
Diese Arbeit ist Teil der Abschlussprüfung
`Redesigning dOCUMENTA City`. Im Rahmen
dieser Arbeit wurde das Verhältnis zwischen
Stadt und Land, Romantik gegenüber
Modernismen, Industrie und dOCUMENTA
untersucht (die alle fünf Jahr stattfindende
Kunstausstellung in Kassel).

Ausgeglichenheit im räumlichen Erleben zu
schaffen.

Dieser Teil der Doktorarbeit bezieht sich auf
das Verhältnis zwischen Stadt und Land. Hierin
werden zwei städtische Verkehrsachsen
besprochen. Eine dieser Verkehrsachse
führte zu einer weiteren Untersuchung, die
zu einer städtebautechnischen Veränderung
und architektonischen Neugestaltung im
Bahnhofsviertel in Kassel (DE) geführt hat.

Mit der Gestaltung des neuen „du Nord“
an der Stelle der Kurfürstenstraße, soll das
Zentrum von Kassel rundum den Kultur
Bahnhof attraktiver und einladender werden,
um während der nächsten dOCUMENTA 2017
als Anziehungspunkt zu fungieren.

Aus dieser Studie kam hervor, dass der
Bereich zwischen dem Scheidemannplatz und
dem Kultur Bahnhof als „Zwischenbereich“
betrachtet werden kann. Die aktuelle
städtebauliche und architektonische Situation
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Zur Strategie für dieses Gebiet wird, der
städtischen Achse Kultur Bahnhof bis
Friedrichsplatz eine neue Richtung und
Struktur zu geben.
Die Ergebnisse der Analysen wurden
verwendet, um mehr Harmonie und

Das Ergebnis ist ein einzigartiges Design, das
von allen Seiten gut sichtbar ist, die Einwohner
Kassels ins Zentrum leitet und ihnen einen
Gefühl der Behaglichkeit vermittelt.
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1.0

INLEIDING |
Kassel, een stad gelegen in centraal Duitsland
in de deelstaat Hessen, is de locatie voor het
afstudeeratelier ‘Redesigning dOCUMENTA
city’. De stad bestaat dit jaar 1100 jaar.
Eens in de vijf jaar staat de stad Kassel
volledig in het teken van de kunst. Dan vindt
er de dOCUMENTA plaats. Een groot kunst
evenement dat ook in 2012 al voor de 13de
keer werd gehouden en niet weg te denken
is uit deze stad. Dit evenement zorgt voor een
enorme impuls voor de stad.
Met eigen ogen heb ik de dOCUMENTA
ervaren.
Deze
kunstmanifestatie
transformeert de stad en brengt deze tot
leven.
Naast de dOCUMENTA heeft de Tweede
Wereldoorlog een grote stempel gezet
op het beeld van Kassel. De stad is tijdens
deze periode bijna volledig verwoest. Dit is
duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, wat
voornamelijk wordt gedomineerd door
modernistische gebouwen uit de jaren ‘50,
‘60 en ‘70.
Werd de vroegere architectuur in hoge
mate gedomineerd door heersende
machtsstructuren, daarbij gekenmerkt door
symmetrie, zwaartekracht en samenhang.

In de jaren ‘50 en ‘60 was het leidende
principe in de architectuur voornamelijk
anti-hierarchisch en ontstond er een sterkte
opleving in het gebruik van materialen zoals;
staal, beton, stenen, tegels en glas.
Later in de jaren ‘60 werden grootschalige
gebouwen neer gezet, die vaak niet in
verhouding stonden tot hun omgeving.
In het huidige Kassel worden deze
modernistische gebouwen tegenwoordig
op hun beurt afgewisseld door soms
sprookjesachtige bouwwerken. Voorbeelden
van deze laatstgenoemde bouwwerken zijn
het Fridericianum, de Orangerie, Schloß
Wilhelmshöher en natuurlijk het standbeeld
Hercules. Het zijn tevens voorbeelden van
belangrijke culturele en historische locaties
binnen de stad.
Vaak worden de modernistische gebouwen
als ‘onaantrekkelijk’ ervaren en vertroebelen
zij het originele straatbeeld. Toch worden
niet alle modernistische gebouwen negatief
beoordeeld. Zo ook het oorspronkelijk EAMHochhaus2 gelegen aan het begin van de
Treppenstraße.
De Treppenstraße is een belangrijke en
kenmerkende plaats in Kassel en was een

belangrijk onderdeel in de wederopbouw
van de binnenstad. De Treppenstaße was
de eerste aangelegde voetgangerszone
in Duitsland en moest het Station met de
Friedrichsplatz verbinden.
Tijdens het vooronderzoek heb ik mij
beziggehouden met o.a. deze belangrijke
stads-as, waaruit later mijn ontwerpopgave is
ontstaan.
Om dit verslag als zelfstandig boekwerk
te kunnen lezen bevat het eerste deel
enkele stukken uit dit vooronderzoek. (M3,
dOCUMENTA CITY- Analyse of Kassel) Waarna
de opgaveformulering wordt behandeld met
tot slot het ontwerp als eindresultaat.

FIGUREN
1.0

Locatie Kassel in Duitsland (2012)

VOETNOOT
2

Het voormalige hoofdkwartier van de
elektrirciteit corporatie Centraal Duits
land (EAM)
Architect Werner Seidel (1956)
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STEDELIJKE CONTEXT |
Zoals eerder vermeld ligt Kassel in centraal
Duitsland ongeveer 300 kilometer van
Eindhoven vandaan.
Kassel was voor mij relatief een onbekende
stad. Om de stad beter te leren kennen hebben
wij, voordat wij aan het afstudeerproject
begonnen, als projectatelier deze ter
verkenning bezocht.
Wat mij al snel opviel was de kenmerkende
Wilhelmshöher Allee. Een belangrijke as, een
lange straat met een zichtlijn van ongeveer
6,5 kilometer welke van oost naar west door
de stad loopt. De straat vormt een verbinding
tussen het centrum van de stad en het park
Wilhelmshöhe.

welke verbonden zijn met elkaar. Dit zorgt
voor schilderachtige routes waarbij de
modernistische hoogbouw op sommige
plaatsen het zicht blokkeert en zorgt voor
zogenoemde ‘framing’ (inkadering).
Dit is ook terug te zien in de stad-as. Op de
volgende pagina’s word verder ingegaan
op deze stedelijke route. De Historische
ontwikkeling hiervan, recente ontwikkelingen
en een analyse van de huidige situatie.
Daarbij word gekeken op drie verschillende
schaalniveaus. (Fig. 1.2)

Stad

Bouwblok

Gebouw
1.2

19

Naast de eerder genoemde as is een tweede
belangrijke as herkenbaar, namelijk die van
het Kultur Bahnhof richting Friedrichsplatz
tot aan de Orangerie. In het stadscentrum
van Kassel. (Fig. 1.1)
Ook zijn de sporen
van de Tweede
Wereldoorlog nog steeds zichtbaar. De
stad voelt soms een beetje verknipt aan.
Modernistische gebouwen staan verspreid
over de stad en wisselen af met traditionele
gebouwen. Er is in Kassel een soort van
raamwerk ontstaan van openbare ruimtes

FIGUREN
1.1
Kaart van Kassel met daarin aangegeven
stads-as
1.2
Drie verschillende schaalniveaus
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1.3

STEDELIJKE CONTEXT |
Beginnend bij de Kultur Bahnhof, wat tot
1991 diende als centraal station van Kassel,
is nu voornamelijk het station voor de
plaatselijke en regionale bevolking. Niet
alleen de trein maar ook de tram komt
hierin uit. Het station ligt op bijna het
hoogste punt van het stadscentrum met
aan de voorzijde het stationsplein. Afdalend
door de Kurfürstenstraße komt men op de
Scheidemannplatz waar de Treppenstraße
begint. Halverwege de Treppenstraße is een
rustpunt, de Florentiner Platz. Waarna het
tweede deel van de Treppenstraße volgt en
uit komt op de Friedrichsplatz. Een groot
plein in het centrum van Kassel welke twee
stadsdelen met elkaar verbindt en wordt
onderbroken door de Frankfurter Straße/
Steinweg. Het plein is aan drie zijden omsloten
en opent zich naar het park de Karlsaue. Via
de Gustav Mahler Treppe is de Orangerie te
bereiken.

park de Karlsaue is sinds de wederopbouw van
de stad een basisidee geweest en vormt met
de Treppenstraße een stedenbouwkundig en
architectonisch ensemble, wat ook uniek is
vanwege de asymmetrische situering.

Plateau
Kulturbahnhof
Plateau
Rise
Rise
Kurfürstenstr.
Plateau
Plateau
Ständeplatz
Rise
Rise
Treppenstraße
Plateau
Plateau
Florentiner Platz
Rise
Rise
Treppenstraße
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Plateau
Plateau
Friedirchsplatz

Karlsaue (14

Rise
Rise
Gustav Mahler
Treppe
Plateau
Plateau
Karlsaue

De opeenvolging van openbare ruimtes,
welke verbonden worden door ‘smalle’
wegen zijn hier duidelijk zichtbaar. De
openbare ruimtes vormen hier de plateaus
waar juist de verbindingswegen de hoogte
overbruggen. (Fig. 1.3)

FIGUREN

De verbinding tussen de Kultur Bahnhof en het

1.4

1.3

1.4

Perspectief van de stad-as met in rood
aangegeven voetgangers route
Verschillende terrassen
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HISTORISCHE ONTWIKKELING |
In de Tweede Wereldoorlog is Kassel voor
ongeveer 80% verwoest, maar na het fatale
bombardementen op 22 oktober 1943
werd snel begonnen met de wederopbouw.
Diverse stedenbouwkundige plannen werden
ontworpen. In het begin door stadsplanner
Erich Heinicke en de destijds jonge architect
Werner Hasper. De stedenbouwkundige
plannen kenden belangrijke invloeden van het
Nazitijdperk maar toonden ook beginselen
van de stedelijke moderniteit.
In 1943 kwam Werner Hasper met het eerste
stedenbouwkundige plan. Een gebogen as
vanaf het station centraal uitkomend op de
Friedrichsplatz. Omringt door de symmetrisch
opgezette bebouwing. Kort daarna maakte
Werner Hasper een nieuw plan. Waarin een
rechte as was ontworpen tussen het station
en de Friedrichsplatz. Daarbij werd de entree
naar het plein verplaatst naar de hoek aan
de noordkant waardoor het zwaarte punt
veranderde.
In 1949 werd Wolfgang Bangert aangesteld
als nieuwe stadsplanner. Samen met
Werner Hasper maakte hij in 1950 een
nieuw stedenbouwkundig plan waarin de
symmetrische opzet van de voorgaande
plannen kwam te vervallen. Ook werd de

Friedrichsplatz in tweeën gesplitst en werd
het plein afgesloten door bebouwing. De plek
waar ooit het staatstheater stond.
De verschillende plannen volgende elkaar in
korte tijd op. De plannen van Werner Hasper
zijn nooit volledig uitgevoerd maar hebben
een essentieel fundament gelegd op de
stedenbouwkundige situatie van vandaag.
Met de komst van het Staatstheater en de
Documenta Halle heeft de Friedrichsplatz zijn
rechthoekige vorm verloren.

1.8a

FIGUREN
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8a

1943 Werner Hasper
1947 Werner Hasper
1950 Wolfgang Bangert
& Werner Hasper
2012
Kaart na fatale bombardement
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HISTORISCHE ONTWIKKELING |
Ingezoomd op het Bahnhofsquartier hebben
zich veel stedelijke transformaties voor
gedaan. Op het eerste figuur (Fig. 1.9) is
schematisch de situatie van 1878 te zien.
Met het stationsplein linksboven en de wat
nu de Scheidemannsplatz heet als rotonde.
Tot aan 1945 gebeurde er weinig. Kavels
werden dichter bebouwd maar er vonden
weinig ingrijpende veranderingen plaats. Dit
veranderde na de oorlog door de komst van
de Treppenstraße in 1950 (Fig.2.0).

De afgelopen decennia veranderde er weinig.
Tot de afgelopen jaren. In 2011 werd de
Kasseler bank gerenoveerd en de uitbouw
verdween. Daarmee kwam de situatie van
1983 weer terug. De Schomburgstraße biedt
weer doorgaan door het bouwblok al geldt
dit alleen voor fietsers en voetgangers. (Fig.
2.5-2.6)

De jaren daarna was de auto steeds
toonaangevender in het straatbeeld en
werden de tot op heden dichte bouwblokken
open gemaakt om voornamelijk als
parkeerplaats te dienen. (Fig. 2.1 -2.2)
In 1983 veranderde de situatie door de
uitbouw aan de Kasseler bank. Daardoor
werd de Schomburgerstraße doodlopend
en verdween daarmee de doorgang in het
bouwblok. (Fig. 2.3)
In de jaren daarna kwam er meer plek voor
de auto. Zo kwamen er verscheidende
parkeergarages bij. Ook werd in de jaren
‘90 de Kamer van Koophandel gerealiseerd,
gekenmerkt door zijn ronde gevel. (Fig. 2.4)
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FIGUREN
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

situatie 1878
situatie 1955
situatie 1964
situatie 1974
situatie 1983
situatie 1993
situatie 2009
situatie Heden
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2.9
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3.0

3.1

HISTORISCHE ONTWIKKELING |
Enkele foto’s van voor de Tweede
Wereldoorlog. Op de foto’s zijn verschillende
gebouwen te zien die gezamenlijk een
strak en eenduidig straatbeeld tonen. De
verschillende gebouwen zijn aaneengesloten
en tellen vaak vier tot vijf verdiepingen. Onder
in de plint is ruimte voor winkels, horeca
e.d. De verdiepingen daarboven dienen als
huisvesting.

2.8
2.9
3.0

3.1
2.7

De eerste afbeelding toont het zicht vanuit
het station met zicht over het stationsplein
richting hotel ‘du Nord’ wat later fungeerde
als Hospiz. Op de laatste afbeelding is een
verkeersplein te zien wat tegenwoordig de
Scheidemannplatz word genoemd. Ook toen
reed de tram al door de Kurfürstenstraße
en was bepalend voor het straatbeeld van
Kassel.
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FIGUREN
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1

Situatie 1878 met foto aanduiding
Bahnhofplatz 1935 met zicht op hotel
‘du Nord’
De hoek van de Kurfürstenstraße
Hotel in de Kurfürstenstraße
Scheidemannplatz met zicht over de
rotonde richting het station
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3.6

3.7

3.8

RECENTE ONTWIKKELINGEN |
De bezoeken van het projectatelier aan
de stad Kassel en in het bijzonder het
Bahnhofsquartier waren voor mij aanleiding
mij verder te verdiepen in de recente
ontwikkelingen op zowel stedenbouwkundig
als architectonisch gebied van deze locatie.
In recente plannen van de gemeente
Kassel heeft men het voornemen geuit een
leefbaarder binnengebied te creëren. Dit zou
tot uiting moeten komen in de realisatie van
een voetgangersdoorgang van hotel Reiss
richting de Schedemannplatz. Hiermee keert
de stad enigszins terug naar de situatie van
1983 (Fig. 3.5)
Hierbij bleef het niet. Een grote ingrijpende
verandering werd rond 2009 voltooid. Een
volledig nieuwe tramtunnel waarmee de
trams aan het begin van de Kurfürstenstraße
onder de grond verdwijnen en uitkomen
in het station werd gerealiseerd. De aanleg
van deze tunnel bracht de noodzaak van een
nieuw ontwerp voor het stationsplein met
zich mee.
Daarmee verdween ook de eerder aangelegde
voetgangerstunnel waarmee de voetgangers
ongehinderd van het stationsplein richting de
Kurfürstenstraße konden lopen. (Fig. 3.6)

De voorgenomen herinrichting van de
Scheidemanplatz was minder ingrijpend.
Door kleine wijzigingen aan te brengen
probeerde men meer aansluiting met de
omgeving te creëren en de behagelijkheid
te verbeteren. Dit geschiedde door het o.m.
plaatsen van bomen, nieuwe bestrating en
straatmeubilair.

3.2

3.3

Met de komst van de doorgang en het
verwijderen van de aanbouw van de Kasseler
Bank wordt een totale renovatie van het
bankgebouw beoogd. Een volledig nieuwe
zijgevel is ontworpen en andere delen
worden hersteld. De realisatie hiervan is in
2013 voorzien.
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3.4

3.5

FIGUREN
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Aanzicht situatie 2011
Aanzicht situatie 2012
Situatie 2011
Situatie 2012
Recente ontwikkeling openbare ruimte
Recente ontwikkeling verkeerssituatie
Renovatie gebouwen

Treppenstraße
Treppenstrasse

Friedrichsplatz

Friedrichsplatz
Friedrichsplatz

Karlsaue

Karlsaue
Karslaue

VOETGANGERS ZONE

Treppenstraße

STADSGROEN

Stationsgebied

3.9

4.0

LANDSCHAPSGROEN
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Stationsgebied

GEDOMINEERD DOOR VERKEER

Stationsgebied

HUIDIGE SITUATIE |
In de huidige situatie is de stads-as de route
naar het centrum van Kassel. Een afdaling
met een diversiteit aan architectuurstijlen en
korrel grote, wat een wisselend beeld oplevert.
Ook in de stedenbouwkundig situatie is deze
variëteit zichtbaar. Kleinschalige voetgangers
gebieden wisselen zich af met open stedelijke
ruimtes en drukke straten.
De stads-as is te verdelen in vier verschillende
gebieden;
- Het stationsgebied; ruim opgezet
met een mix van statige gebouwen en
modernistische gebouwen, welke duidelijk
aanwezig zijn. Afgewisseld door bebouwing
met een tijdelijker uitstraling die vragen om
vervanging en of renovatie.
- De Treppenstraße; een in 1950 aangelegde
voetgangerszone met aan weerzijden
winkels.
De
schaalverhouding
en
aanwezigheid van groen en straatmeubilair
maken het tot een prettig stedelijk
verbindingselement.
- de Friedrichsplatz; een groot plein, dat in
de 18de eeuw werd ontworpen door Simon
Louis du Ry en als schakel moest dienen
tussen de Altstadt en de Oberneustadt.
Met door de komst van de Frankfurtherstraße/Steinweg is het plein in tweeën
gesplitst. Tijdens de dOCUMENTA is dit het

kloppende hart van Kassel
- Het park Karlsaue; is van oorsprong een
groot staatspark in de Barokstijl vlak aan
de rand van het centrum van Kassel. Door
de omvang van het park (1,5 km²) en het
aanwezige reliëf, wat een natuurlijke
scheiding vormt tussen park en stad, is het
de perfecte plek om tot rust te komen (Fig.
3.9)
Deze vier gebieden dragen vier verschillende
stedelijke functies met zich mee. Zo kan het
park Karlsaue gezien worden als landschaps
groen. De Friedrichsplatz als stedelijk groen,
de Treppenstraße als voetgangerszone
en het stationsgebied als een zone welke
gedomineerd word door verkeer. (Fig. 4.0)

4.1

4.2

Maar zo perfect is deze stads-as helemaal
niet. De stads-as kent ook onvolkomenheden
welke voornamelijk optreden in de
overgangsgebieden. Zo ook een conclusie uit
het M3 ‘dOCUMENTA CITY’ verslag.

FIGUREN

“Interesting areas to develop are the places
where the city parts meet each other”
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Kader stads-as in het stedelijk weefsel
Stads-as met gebiedsaanduiding en
stedelijke functies
Schematische functieverdeling
Voetgangersvriendelijke zones
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Kultur Bahnhof

Bahnhofplatz
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Kasseler Bank

EAM-hochhaus

HUIDIGE SITUATIE |
De huidige situatie van het stationsgebied
biedt veel potentie, maar kent ook zijn
gebreken. De recente aanpassingen hebben
hier zowel in positieve als negatieve zin een
bijdrage aangeleverd.
De renovatie van enkele gebouwen kan als
een impuls voor de rest van de omgeving
gelden.
Uit de analyse van de stads-as kan worden
geconcludeerd dat het gebied tussen
het stationsplein en het begin van de
Treppenstraße als tussengebied kan worden
beschouwd. Een ‘grijs’ gebied wat zijn
aansluiting mist met zijn directe omgeving. In
het bijzonder de Kurfürstenstraße welke het
station moet verbinden met de Treppenstraße
- het centrum van Kassel.
Ruimtelijke tekortkomingen verstoren de
richting en de verbinding met de rest van de
as. De aanwezigheid van drukke doorgaande
wegen en de tram maakt het voor voetgangers
geen aangename plek. In tegenstelling tot de
andere drie gebieden.
Afbeelding 4.4 laat de Bahnhofplatz
zien voor de verbouwing. Een behaaglijk
ogend plein met een fontein en groen. De
voetgangerstunnel zorgde voor een directe
verbinding naar de Kurfürstenstraße onder

de Werner-Hilpert-Straße door. Na de komst
van de Tramtunnel heeft het plein een nieuwe
uitstraling gekregen. Een vlakke groen/
grijze open ruimte, omringt door enkele
gedateerde gebouwen. De directe verbinding
naar het stadscentrum is verdwenen net als
de behagelijkheid.
In de Kurfürstenstraße is het al niet veel
beter. Diverse, niet altijd even uitnodigende
winkels wisselen elkaar af met daarboven
vaak appartementen of kantoorruimte.
De bebouwing heeft een tijdelijke en/of
gedateerde uitstraling.

4.4

33

4.5

FIGUREN
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Satelliet foto huidige situatie
Afbeelding stationsplein 2003
Afbeelding stationsplein 2012
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4.6

Documenta
Documenta
Documenta

LOCATIE |
Tijdens het vooronderzoek werd mijn
aandacht getrokken door de hier eerder
veelvuldig besproken stads-as van Kultur
Bahnhof richting Friedrichsplatz. Een
stedelijke route met hoge kwaliteit maar ook
met gebreken. Het historisch onderzoek en
de analyses hebben geleid tot een geschikte
locatie voor mijn ontwerpopgave. Daarbij
heb ik ook mijn eigen beleving en ervaring,
als buitenstaander van de stad Kassel, mee
laten wegen.
Zoals eerder al vermeld kent de stads-as
meerdere verstoringen in de vorm van
oriëntatie, verbindingen die ontbreken of
versterkt kunnen worden, barrières in de
vorm van drukke wegen of simpelweg het
ontbreken van een functie. (Fig. 4.7)
Als architect probeer je altijd oplossingen te
zoeken voor problemen en zorg je ervoor
dat het ontwerp van toegevoegde waarde
is. Daarbij ben ik van mening dat je een
probleem moet aanpakken bij de kern!
Dit heeft geresulteerd in de locatie direct
tegenover de Kultur Bahnhof op de hoek
van de Werner-Hilpert-Straße en de
Kurfürstenstraße tot aan de nieuwe doorgang
van de Schomburgstraße bij de Kasseler Bank.

(Fig. 4.6 laatste afbeelding)
De locatie is een eerste klas locatie aan het
begin van de stads-as. Veel mensen passeren
dagelijks deze locatie. Het is een knooppunt
van samenkomst. De centrale en open ligging
zorgt ervoor dat de locatie goed zichtbaar is.
Komende vanaf het hoger gelegen deel van
Kassel over de Bürgermeister-Brunner-Straße
kan men niet om de locatie heen.
Vanaf het station heeft men direct zicht op de
locatie maar ook met de nieuwe doorgang van
de Schomburgstraße kan het nieuwe ontwerp
op deze locatie een bijdrage leveren aan een
behaaglijk en levendig binnengebied. Tot
slot de benadering vanaf de Treppenstraße
waar de locatie als verbindende factor kan
dienen richting de Kultur Bahnhof. Een
indrukwekkende zichtlijn langs de locatie.
De morfologie van de huidige bebouwing
samen met de staat en de uitstraling heeft mij
doen besluiten tot sloop van de bestaande
bebouwing. Een nieuw ontwerp zal
voornamelijk op stedenbouwkundig gebied
en ruimtelijke beleving meer aansluiting
vinden in zijn context.

Oriëntatie

Verbinden

Barrière

Functie

4.7
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4.8
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Schaalniveaus inzoomend op locatie
Aanwezige probleemtypen stads-as
Locatie aanduiding verstoringen

4.9
5.0
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5.1

5.2
5.3
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4.9

Zicht over het stationsplein met links een woontoren en rechts het Medikum.
Een kantoorgebouw met diverse functies. (o.a. Fysiotherapeut, 		
zorgverzekeraar, casino)

5.0

Zicht over het stationsplein met links het Medikum en rechts de kamer van
koophandel. Op de achtergrond is het EAM-Hochhaus te zien.		
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5.1

Op de bovenste etages bevinden zich woningen met
daaronder kantoorruimten. In de plint zitten winkels
en horeca.

5.2

Midden in de Kurfürstenstraße met op de 5.3
voorgrond de tramtunnel. Daarachter niet
uitnodigende eetgelegenheden.

Doorgang Schomburgstraße met
aan de rechter kant de Kasseler
Bank
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5.4

Zicht vanaf de Scheidemannplatz richting Kultur Bahnhof met rechts de 5.5
bank en in het midden de tramtunnel.

De Kasseler Bank met de doorgang en het zicht op de locatie.

40

2| STRATEGIE

42

OPGAVE FORMULERING |
Visie volgens de gemeente Kassel in
samenwerking met de Universiteit van
Kassel. Het gebied tussen de WernerHilpert-Straße en de Kurfürstenstraße/
Rudolf-Schwaner-Straße heeft zeer grote
stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De
nabijheid van de universiteit en de centrale
ligging bij het centrum dragen hieraan bij.
Het gebied kent een creatieve kant door de
aanwezigheid van de Kultur Bahnhof, Lolita
Bar, ARM en Cuba Club. Samen met de al
uitgevoerde stedelijke transformaties zijn
dit goede omstandigheden voor verdere
positieve ontwikkelingen.

van de opgave is een uitnodigend ontwerp
te maken waarbij de ruimtelijke beleving te
versterken en een aansluiting te creëren met
de stads-as, voornamelijk voor de voetganger.
Daarbij een balans te vinden in het bouwblok
met zijn omgeving. Het ontwerp en de
functie zullen een extra impuls geven aan het
Bahnhofsquartier (Begin van de stads-as)

appartementen voor starters en ‘city livers’
(vermogende mensen welke verzot zijn op
het leven in de stad)

Onderzoeksvraag:

De historische verbindings-as als basis idee.

Hoe kan met een architectonische ingreep
de richting en de structuur van de stadsas (Kultur Bahnhof naar de Friedrichsplatz)
versterkt, en daarbij de kwaliteit van het
bouwblok benadrukt, worden?

Na aanleiding van het onderzoek en de
visie voor het gebied tegenover de Kultur
Bahnhof is middels een onderzoeksvraag een
opgave geformuleerd. Het vervolgonderzoek
en het daaruit voorkomende ontwerp
wordt gewijd aan een volgende stap in de
transformatie van het begin van de stadsas (Bahnhofsquartier). Ingrediënten van de
opgave zijn de stedenbouwkundige situatie
en daarop aansluitend het ontwerp van een
gebouw, de kwaliteiten en karakteristieken
van het bouwblok en de ruimtelijke beleving
richting het stadscentrum en terug. Doel

De functie van het ontwerp is voortgekomen
uit de visie en het onderzoek van het gebied.
Het ontwerp zal plaats bieden aan verschillende publieke functies. Te denken aan
winkels, horeca en expositie ruimten.
Daarnaast zal er kantoorruimte komen
in de vorm van Het Nieuwe Werken/
flexwerkplekken. Toegespitst aan de creatieve
sector. De centrale ligging en de goed te
bereiken locatie bieden de ideale bodem
voor ‘seats to meet’ en tijdelijke of langdurige
verhuurbare werkruimte.
Met als laatste verschillende type
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5.6

5.7

5.8

5.9
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LOCATIE ANALYSE |
De recente ontwikkelingen gaven aanleiding
om de locatie nader te analyseren en daarmee
een kader te vormen voor de ontwerpopgave.
Door de komst van de doorgang van de
Schomburgstraße is de Kasseler Bank vrij
komen te staan en heeft er een hiërarchische
verschuiving plaatsgevonden. Het los komen
staan van het bankgebouw maakt de bank
prominenter in het bouwblok. De enigszins
terug liggende gevel, gezien vanaf de Kultur
Bahnhof, tempert dit weer. (Fig. 5.7)
Daarentegen ligt het Medikum (kantoorgebouw op de hoek) met zijn grote
geveloppervlak naar voren. Wat zorgt voor
een duidelijk aanwezigheid in de ruimtelijke
beleving. De woontoren laat zich kenmerken
door de hoogte. Welke morfologisch veel
kwaliteiten biedt en de relatie aangaat
met zijn omgeving. In directe zin vormt
de woontoren een relatie met hotel Reiss.
Samen vormen zij een soort van inkadering
richting de Luther platz maar ook op grotere
schaal met het EAM-Hochhaus.
Dit heeft geleid tot zogenoemde relicten3
welke de locatie inkaderen. De kwaliteit van
de woontoren en de Kasseler Bank samen met
de Schomburgstraße vormen de inkadering
van de locatie.
Zoals eerder is vermeld heeft dit tot gevolg

dat de bebouwing tussen de woontoren en
de Kasseler Bank gesloopt zullen worden.
Eerdere analyses en de hiervoor beschreven
analyse tonen geen perspectief in de
nieuwe visie van het Bahnhofsquartier en de
aansluiting op stads-as.
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Relicten
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Architectonische restanten welke
kracht kunnen bijdragen.
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LOCATIE ANALYSE |
Als vervolg op de locatie analyse heb ik in de
beginfase van het ontwerpproces gekeken
naar de architectuur van diverse gebouwen
in de directe omgeving. In het bijzonder is
daarbij aandacht besteed aan de gevels.
Samen met de bestudering van verschillende
werken van de Duitse architect Hans Kollhoff,
heeft deze analyse gediend als inspiratie voor
de uitwerking van mijn ontwerp.

Om harmonie en evenwicht te creëren
tussen het nieuwe ontwerp en de bestaande
bebouwing is de hier getoonde analyse van
belang geweest.

Wanneer de diverse gevels van de locatie
naast elkaar worden getoond, ziet men sterke
overeenkomsten in gelaagdheid. De gevels
bestaan voornamelijk uit horizontale of
verticale lijnen die zo het beeld van de gevel
bepalen. (Fig. 6.0)
Wanneer wordt gekeken naar de transparante
delen in de gevel is nagenoeg geen verschil te
herkennen. De afmetingen van de openingen
verschillen nauwelijks van elkaar. Als mogelijke
verklaring hiervoor is aan te voeren, dat de
meeste voorbeelden uit dezelfde naoorlogse
tijdsperiode komen. Dit geldt niet voor het
Amtsgericht. Dit is een recentelijk ontworpen
gebouw wat sterke gelijkenissen vertoond
met de ontwerpen uit de jaren ‘50 en ‘60 van
de vorige eeuw. De strakkere afwerking en
het gebruik van nieuwe materialen maakt het
verschil in uitstraling.
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FIGUREN
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Gelaagdheid gevels, horizontaal/
verticaal
Transparante delen

?
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6.2

6.3

CONCEPT |
Samenkomen, een synoniem voor de
woorden ontmoeten en verbinden, staat
centraal met richting geven en zorgt voor
de rode draad in het ontwerpproces. Op alle
verschillende schaalniveaus zal hierop nader
worden ingegaan. Om het ontwerpproces
meer kracht te geven is gebruik gemaakt van
drie verschillende kernwoorden. (Fig. 6.4)
- Beleving: De ruimtelijke beleving op het
stationsplein maar ook in de beleving door de
Kurfürstenstraße richting Treppenstraße en
vice versa.
- Evenwicht: Wordt gezocht in een rustiger
en eenduidiger straatbeeld, zowel op
bouwblokniveau als daarboven.
- Harmonie: Relatie tussen het ontwerp en
de directe omgeving. De diversiteit aan korrel
grootte en architectuurstijlen.
Stedenbouwkundig ingreep
Uit analyse kwam naar voren dat het
stationsgebied
voornamelijk
wordt
gedomineerd door verkeer, dit in tegenstelling tot de eerder genoemde andere drie
gebieden van de stads-as. Om hiertussen
een betere aansluiting te creëren is
het idee ontstaan om het verkeer in de
Kurfürstenstraße te reduceren en de huidige
voetgangerszone door te zetten richting

Kultur Bahnhof. Dit is te bereiken door de nu
vierbaans Kurfürstenstraße (twee keer twee
rijstroken) te reduceren tot twee rijstroken
en deze te verplaatsen naar één kant van de
tunnelbak. Zo ontstaat een ruime stedelijke
voetgangerszone in het verlengde van de
Treppenstraße richting de Kultur Bahnhof.
Ook zal daarmee ruimte ontstaan voor
toekomstige fietspaden. Door de weg aan
één zijde van de tunnelbak te concentreren,
wordt het zwaartepunt van de kruisingen
op de Scheidemannplatz en Bahnhofplatz
tevens verschoven. Dit heeft een gunstige
invloed op de oversteekmogelijkheden voor
de voetgangers.
In de uitvoering zullen de kruisingen moeten
worden voorzien van kasseien i.p.v. asfalt.
Daarmee wordt de hiërarchie in de bestrating
verzacht. Dit remt het verkeer en zorgt voor
een visueel sterkere verbinding met de
huidige voetgangerszones.
Door de komst van de doorgang van de
Schomburgstraße krijgt het binnengebied
meer aandacht. In relatie met het nieuwe
ontwerp zal de binnenplaats worden gezien
als stedelijk groen waar het huidige parkeren
zal worden verplaatst naar de aanwezige
parkeergarages in de directe omgeving en zal
er een behaaglijke en rustige openbare

ruimte ontstaan waar de mogelijkheid tot
laden en lossen van de winkels en kantoren
blijft.

Beleving

Evenwicht

Harmonie

6.4
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6.5

6.6

6.7

CONCEPT |
Nadat besloten is de huidige bebouwing te
verwijderen is gekeken naar hoe het gebied
in te richten. Vanuit diverse invalshoeken,
zoals impulsen uit de omgeving, het resultaat
van historische ontwikkelingen en de eerder
genoemde analyse, is het idee ontstaan om
een volume te ontwerpen dat richting geeft
aan de stedenbouwkundige situatie en dat de
mensen leidt van de Kultur Bahnhof naar het
centrum van Kassel en vice versa.
Het architectonische concept
In tegenstelling tot de huidige ruimtelijke
beleving op het stationsplein, waar het
Medikum zijn nadrukkelijke aanwezigheid
toont, is er voor gekozen om het nieuwe
ontwerp iets terug te leggen t.o.v. de
woontoren.
Daarmee
ontstaat
een
kleine stedelijke ruimte. Deze zorgt voor
een natuurlijke beweging richting de
Kurfürstenstraße. (Fig. 6.6)
Aan de Kurfürstenstraße is dezelfde rooilijn
aangehouden als die van de huidige
bebouwing. Daardoor ligt de Kasseler bank
iets terug en ontstaat er een trapsgewijs ritme
in het bouwblok. Het iets naar voren komend
volume, t.o.v. de bank, kadert daarmee de
Scheidemannsplatz af.

Een iets teruggelegde hoogbouw draagt
bij aan vriendelijkere beleving van het
stationsplein. Daarbij gaat de hoogbouw
op grote schaal een relatie aan met zijn
omgeving. Dit zorgt voor een richtingsgevoel
en een vorm van herkenning. Daarnaast komt
door het terugleggen van de hoogbouw de
laagbouw meer tot zijn recht, welke daarmee
een relatie aangaat met de overzijde van
de straat en de overige bebouwing in het
bouwblok. De gelijke hoogte en rechte gevel
creëren harmonie en evenwicht. (Fig. 6.5)

dit over en geleid de voetganger richting de
Kultur Bahnhof.
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De aanwezige colonnade laat de stedenbouw
en architectuur samenkomen. Het verzacht
de overgang tussen openbare ruimte en
gebouw. De colonnade vormt samen met
de aanwezige bomenrij voor een stedelijke
ruimte die de voetgangers richting de
Treppenstraße en terug geleid. (Fig. 6.7)
In de stedelijke beleving vanaf de
Treppenstraße vormt de eerste hoogbouw
een relatie met de tweede hoogbouw van
het ontwerp. Wat de stedelijke opwaartse
beweging van de Treppenstraße voortzet.
(Fig. 6.7). Daarnaast fungeert het EAMHochhaus als herkenningspunt in zijn directe
omgeving. Eenmaal aangekomen bij het
EAM-Hochhaus neemt de tweede hoogbouw

FIGUREN
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Concept volume relatie hoogbouw
Concept volume relatie directe
omgeving
Concept volume ruimtelijke beleving

Privé
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Semipubliek

Publiek

6.8

CONCEPT |
Naast het architectonische concept is ook
goed nagedacht over de programmatische
indeling van het gebouw.
Door de begane grond te voorzien van winkels
en horeca creëert men functies die als trigger
fungeren. Een voorbeeld hiervan is o.m.
Starbucks. Tegenwoordig een populair horeca
concept waar men koffie kan drinken maar
ook de mogelijkheid biedt tot ontmoeten en
werken.
De doorgangen, welke tevens dienen als
entree voor het gebouw, verbinden het
binnengebied met de Kurfürstenstraße. Door
de transformatie van het binnengebied - van
parkeren naar stedelijk groen -, ontstaat er
een behaaglijkere verblijfsplaats welke zich
onttrekt aan alle drukte maar nog steeds
ruimte biedt aan laden en lossen.

stadsappartementen worden gerealiseerd.
Verschillende varianten zullen aangeboden
worden om een zo breed mogelijk aanbod te
bieden.
Tot slot is een dakterras gesitueerd op het
dak grenzend aan het stationsplein. Dit terras
zorgt voor interactie tussen de mensen op
het stationsplein en die op het dakterras.
Daarnaast fungeert de ruimte als natuurlijke
ontspanningsruimte, waarbij men tevens een
‘frisse neus’kan halen tijdens het werken.
Ook kan hiermee een beperkte bijdrage
worden geleverd aan de CO2 footprint van
het gebouw
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Het gehele concept heeft uiteindelijk
geresulteerd in een definitief ontwerp dat
in het volgende hoofdstuk beschreven zal
worden.

De centrale en goed te bereiken ligging
maakt de locatie tot een ideale plek voor
werken en wonen. Daarbij is niet gekozen
voor pragmatische kantoorruimten maar
is ingespeeld op de huidige trend van
werklandschappen, waarin Het Nieuwe
Werken kan worden gerealiseerd.

FIGUREN

Op de verdiepingen daarboven zullen

6.8

Sequentie

54

3| HET ONTWERP

N

6.9

Burgermeister-Brunner
-Strasse

sse

r
We

tra
rt-S

pe

Hil

rme

Kurfurstenstrasse

56

Standeplatz
Rudolf-Schwander-Strasse

7.0

7.1

SITUATIE |

Het stedelijk groen, ofwel de binnenplaats
wordt voorzien van een klein parkje.
Bestaande uit bomen, gras en straatmeubilair.
Door dit parkje verhoogd aan te leggen wordt
het onttrokken aan de weg er om heen. Deze
weg is aanwezig om het laden en lossen van
de omliggende winkels/kantoren mogelijk te
maken.
Het ervaren van het versterken van de
stad-as wordt niet alleen bereikt door
stedenbouwkundige aanpassingen.
Door de gevel van het nieuwe ontwerp

dezelfde hoogte als aan de overzijde van
de straat mee te geven ontstaat er meer
evenwicht in het straatbeeld. Samen met de
aanwezige bomen lijkt de Kurfürstenstraße
meer op een laan. (Fig 7.0)
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Kurfurstenstrasse

Zoals eerder beschreven in het concept, zijn
er in het uiteindelijke ontwerp wijzigingen
aangebracht in de stedenbouwkundig
situatie. Deze wijzigingen dragen bij aan
een positief effect op het eerder genoemde
‘tussengebied’. Op de nieuwe ingerichte
situatie (Fig. 7.2) is te zien, dat de rijstroken
naar één kant van de tunnelbak zijn verplaatst.
Hiermee ontstaat een grote voetgangerszone
in het verlengde van de Treppenstraße. De
bestaande bomenrij zal in de nieuwe situatie
gehandhaafd worden en aangevuld met
diverse groenstroken en straatmeubilair.
In het nieuwe straatprofiel (Fig. 7.0) is te
zien dat er ook ruimte is gemaakt voor het
fietsplan van de gemeente Kassel.

Standeplatz
Rudolf-Schwander-Strasse
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GEVELS |
De morfologie van een gebouw is belangrijk in
zijn omgeving. Dit geldt ook voor de gevel van
het ontwerp met bijbehorende materialisatie
In de zoektocht naar het ontwerpen van de
gevel is sterk gedacht aan het achterliggende
concept. Het samenkomen, richting geven
en aansluiten bij de omgeving komt terug in
het ontwerp van de gevel en de keuze van de
materialen.
Daarbij is in de opbouw van de gevel
onderscheid gemaakt in de drie lagen/
functies die het gebouw heeft. Van publieke
functies op de begane grond tot de privé
functies die zich ruim boven het maaiveld
bevinden.

grauwe dagen nodigen deze voorzieningen
de passant uit om binnen te komen.
Door de glazen gevel volledig door te zetten
onder het overstek wordt de nadruk gelegd
op de richting van de Treppenstraße of de
Kultur Bahnhof. Om het continue beeld te
waarborgen is gekozen voor een volledig
glazen gevel bestaande uit glazen panelen
welke verbonden zijn met zogenoemde
spiders aan glazen vinnen. (Fig. 7.4)

De gelaagdheid van deze functies samen met
de morfologie van het gebouw hebben geleid
tot drie verschillende gevel uitstralingen.

Door de dragende scheidingswanden
t.o.v. van de glazen gevel terug te leggen
wordt continue beeld versterkt. De ruimte
die ontstaat tussen de glazen gevel en het
begin van de scheidingswanden kan worden
ingevuld als etalage ruimte. Op deze manier
creëren we een vloeiende overgang tussen
diverse winkels. (Fig. 7.5)

Een korte toelichting: De publieke functie
wordt ingevuld door winkels/voorzieningen
op de begane grond onder het overstek. De
gevels zijn hier volledig opgetrokken uit glas.
De transparantie zorgt voor interactie tussen
binnen en buiten. Wanneer men bijvoorbeeld
in de Starbucks zit is een goed zicht op het
stationsplein en het wandelde publiek en
omgekeerd goed mogelijk. Maar ook op

Om onderscheid te maken tussen de entrees
naar de kantoren en appartementen is, om
deze te accentueren, ervoor gekozen deze
iets terug te leggen in de gevel. Op figuur
7.3 is te zien dat de contour van de gevel zich
stapsgewijs verschaalt tot een menselijke
maat in combinatie met het terugleggen
wordt hiermee het accent op de entrees
gelegd.

7.4
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B

Etalage ruimte
60 min brandwerende
scheiding
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GEVELS |
Voor de ‘laagbouw’, de ruimte die achter
de gevel plaats biedt aan het creatieve
werklandschap en kantoren, is gezocht naar
een tastbare en vriendelijke gevel welke een
uitnodigende uitstraling heeft.
Een niet te herkennen rigide maar toch speels
patroon bedekt de gevel. De opbouw ervan
bestaat uit drie lagen. Als eerste de open en
gesloten delen.
Door gebruik te maken van verticaal
georiënteerde
openingen,
krijgt
de
voornamelijk horizontaal gerichte gevel
meer hoogte. Door de openingen twee
verschillende hoogtes mee te geven ontstaat
een gevarieerd beeld, waarin een lichte
verwevenheid tussen de verdiepingen
zichtbaar wordt. Om de verbinding te
behouden met de strikte ordening van de
gebouwen uit de vijftiger en zestiger jaren
van de vorige eeuw is ervoor gekozen de
bovenkanten van de ramenpartijen gelijk te
houden. Dit is een subtiel detail waaruit de
gelaagdheid van de verdiepingen af te lezen
valt (Fig. 7.8).
De verticaliteit wordt overgenomen door
het patroon van de gevel. De kalksteen
elementen worden in verticale banen op

de gevel geplaatst. Om de verwevenheid
tussen de verdiepingen te versterken en de
gevel meer dimensie te geven, is er naast het
patroon van de ramen en het gevelmateriaal
een reliëflaag aangebracht. Willekeurig liggen
enkele delen van de gevel, voornamelijk
tussen de openingen, terug. Tevens wordt
gebruik gemaakt van twee verschillende
diktes van kalksteen elementen. De schaduw
die hierdoor ontstaat geeft een dynamisch
beeld. (Fig. 7.9 en 8.1)
Om de doorlopende kalksteen gevel meer te
laten harmoniëren met de menselijke maat is
er een tussenschaal in de gevel aangebracht.
(Fig. 7.6). Dit is gedaan in de lijn van het
ontwerp van de drie gevellagen. De vorm van
de openingen is verschaald naar de hoogte
van de gevel en komt in zijn geheel iets naar
voren. Door deze tussenschaal niet door te
laten lopen tot de onderzijde van de gevel
blijft de continuïteit gewaarborgd.
Als materiaal voor de ‘laagbouw’ is gekozen
voor kalksteen. Een natuurlijk en duurzaam
materiaal dat in de buurt van Kassel wordt
gewonnen uit een steengroeve. Zijn structuur
en kleur zorgen voor een vriendelijke en
tastbare gevel. (Fig. 8.0)
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GEVELS |
Voor de ‘hoogbouw’ is gezocht naar een
strakkere en meer gesloten gevel, die een
relatie kan aan gaan op grotere stedelijke
schaal en met het ontwerp zelf.
De affiniteit was snel gevonden door de laag
van een speels, niet te herkennen patroon,
terug te laten komen in de gevel waarachter
zich de appartementen bevinden. In dit
geval, is gekozen voor het zogenoemde
Romaansverband, wat voornamelijk wordt
toegepast in bestrating en vloeren. De gevel
bestaat daarmee uit ‘tegels’ van verschillende
afmetingen in dezelfde verhouding.

Door de openingen aan de onderzijde gelijk
te houden lijkt dit een spiegeling van de
openingen in de kalksteen gevel. Ook zorgt
dit voor een rustigere beleving vanuit de
appartementen. Om de levendigheid van de
appartementen te tonen zijn er aan de zuidwest zijde balkons gesitueerd.

8.7

Als materiaal is gekozen voor het
plaatmateriaal messing. Dit plaatmateriaal
heeft een levendige structuur en een kleine
reflectie welke zowel in donkere als lichte
dagen kleur geven aan zijn omgeving.
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De afmetingen van het patroon is aanpast
aan de schaalverhouding van de kalksteen
gevel welke samen met het patroon van de
openingen de gevel vormt.
Aan de noord-west zijde en de noord-oost
zijde verspringen de openingen in hoogte
en breedte. Hiermee ontstaat een soort
van spanning met de bestaande woontoren
naast het gebouw. (Fig. 8.6) De zuid-west en
zuid-oost gevel zijn voorzien van openingen
met gelijk hoogte. Zeker wanneer men op
de Scheidemannplatz staat en de gevels te
samen ziet met die van het bankgebouw en
EAM-Hochhaus zorgt dit voor een rustiger
beeld.
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AANZICHTEN |

Zuid-west gevel 1:500
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Noord-oost gevel 1:500

AANZICHTEN |

Noord-west gevel

1:500
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Zuid-oost gevel 		

1:500
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PLATTEGRONDEN |
Zoals in de sequentieafbeelding op pagina
52 is te zien, bevat het ontwerp drie entrees
aan de voorzijde van het gebouw. Eén
hoofdentree aan het stationsplein en twee
entrees aan de Kurfürstenstraße leiden naar
het werklandschap en de appartementen.
Laatst genoemde entrees zijn voorzien van
liften.
De entrees bieden bij binnenkomst tevens
ontsluiting naar het binnengebied.

langere periode te huren.

8.9

Bij binnenkomst via de hoofdentree
komt men in de foyer welke dient als
ontvangstruimte/expositieruimte. De trap,
die een groot deel van deze ruimte vult, leidt
niet alleen de bezoekers/medewerkers naar
de bovenliggende etages maar kan ook de
expositie voortzetten naar de bovenliggende
verdieping (Fig. 8.9). Deze ruimte legt
eveneens de verbinding van het gebouw naar
de dOCUMENTA
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Eenmaal op de eerste verdieping aangekomen, komt men in een werklandschap
terecht. Een groot open vloerveld dat is
ingericht door verschillende interieurobjecten en een creatieve en huiselijke uitstraling
heeft. (Fig. 9.0)
De tweede verdieping biedt ook plaats om
te werken maar op een meer traditionelere
manier.
Afgezonderde
kantooren
vergaderruimten zijn hier voor kortere en/of

9.0
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PLATTEGROND BEGANE GROND |
De begane grond wordt gedomineerd door
publiek functies. Zo bevinden zich er diverse
winkels en kleine horeca gelegenheden. De
tentoonstellingsruimte kan gebruikt worden
tijdens de dOCUMENTA. Verder bevinden
zich hier de entrees voor de flexwerkplekken
en appartementen, zowel aan de voor als
achterzijde.
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Na het bedrijfsrestaurant te zijn gepasseerd is
er op de eerste verdieping gekozen voor een
flexibele en vrij indeelbare werkvloer. Volledig
gericht op ‘Het Nieuwe Werken’. Afgewisseld
met open werkplekken en gesloten stilte
ruimtes.
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PLATTEGROND 1E VERDIEPING |

16
15
14
13

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

17
18
19
20
21
22
23
24
25

71

26
27
28
29
30
31

B1

18
17
16
15
14
13
12
11
10

5.000

Pantry
6000 +P
A1

Presentatie ruimte

9
8
7
6
5
4
3
2
1

KK

10.400

1:500

B1

Keuken

A1

Bedrijfs
restaurant

32
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
17
16
15
14
13
12
11
10

Schaal

72

PLATTEGROND 2DE VERDIEPING |
De 2e verdieping biedt plaats voor
verhuurbare kantoorruimten. Variërend van
eenpersoons ruimten tot vergaderplekken en
presentatieruimten.
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PLATTEGRONDEN |
3de t/m 5de Verdieping. Variant 1
In de ‘hoogbouw’ zijn van de 3de tot de 5de
verdieping twee appartementen per etage
opgenomen.
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Beide appartementen zijn voorzien van een
ruime badkamer en keuken. Ook beschikken
ze beide over een klein balkon aan de
zuidzijde.

Slaapkamer

Woon-/eetkamer
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
17
16
15
14
13
12
11
10

Hal

6.450

Woonkamer

9.000

Hal

WM

Hobbykamer
Slaapkamer

Schaal 1:200

Keuken

5.000
19.100

2.900

KK

Droger

N

Hal

75

76

PLATTEGRONDEN |
3e t/m 5e Verdieping. Variant 2
In de ‘hoogbouw’ zijn van de 3de tot de 5de
verdieping twee appartementen per etage
opgenomen.
Type A (102m²) is een tweekamerappartement met badkamer en suite. Gesitueerd aan
de westzijde.
Type B (110m²) is een drie kamer appartement
aan de oostzijde.
Beide appartementen hebben een royale
keuken met de mogelijk tot het plaatsen van
een eettafel. Tevens zijn beide appartementen
voorzien van een klein balkkon aan de
zuidzijde.
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PLATTEGRONDEN |
Penthouse
Op de bovenste etages van beide optoppingen
bevindt zich een penthouse met een totaal
oppervlakte van ongeveer 212 m². Een
ontworpen appartement met een 360 graden
uitzicht over de stad Kassel.
Hobbyruimte

Keuken/eetkamer
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DOORSNEDES |
De basisconstructie van het gebouw is volledig
uit beton opgetrokken. De geprefabriceerde
gevelelementen in combinatie met de vloeren
en de twee stijve kernen zorgen voor de
stabiliteit van het gebouw. Deze constructie is
uitermate geschikt voor flexibele indelingen.
Aan de binnenkant zullen de gevels worden
voorzien van afwerking. (Fig. 9.1)

9.1

Hoewel de constructie nauwelijks zichtbaar
is, laat de constructie zich zien op de
punt van het gebouw. Hier staan twee
tapstoelopende betonnen kolommen, welke
aan de onderkant samenkomen en de
belasting van bovenliggende verdiepingen
in één puntlast afdragen naar zijn fundering.
Hiermee wordt het samenkomen van het
ontwerp gesymboliseerd. (Werner-HilpertStraße - Kurfürstenstraße, De koffiecorner als
ontmoetingsplek) (Fig. 9.2)

A

9.2

B

B

A

Op de linker pagina zijn zowel een dwars- als
een langsdoorsnede getekend. Deze geven
een verhelderend beeld in de opbouw van
het ontwerp. Voor een gedetailleerdere
opbouw van de gevel wordt verwezen naar
de volgende paragraven met de daarin
opgenomen details.
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GEVELFRAGMENT |
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DETAILS 1 |
Dakrand detail t.p.v. messing gevel.
Schaal 1:10
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DETAILS 2 |
Dakrand detail t.p.v. overgang messing- naar
kalksteen gevel
Schaal 1:10
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DETAILS 3 |
Detail t.p.v. uitkraging.
Schaal 1:10
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DETAILS 4 |
Aansluiting glazen gevel
op constructie
Schaal 1:10
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DETAIL 5 |
Funderingsdetail t.p.v. glazen gevel.
Schaal 1:10
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EXTERIEUR IMPRESSIES |

99

100

CONCLUSIE |
Het eigen onderzoek en de visie van de
gemeente Kassel/Universiteit van Kassel
vormden een belangrijke basis in dit rapport.
Dit resulteerde in een actuele en
heldere probleemstelling rondom de
stedenbouwkundige en architectonische
inrichting van het Bahnhofsquartier.
Op basis van een uitgebreid onderzoek kan de
conclusie worden getrokken dat aanpassen
van de Kurfürstenstraße en sloop van enkele
gebouwen en vervanging noodzakelijk is
om een ‘oplossing’ te creëren voor het
‘tussengebied’.
Dit heeft geresulteerd in het gepresenteerde
plan ‘du Nord’. Een nieuw gezichtsbepalend
ontwerp op een prominente locatie, waarmee
de verbinding met het cultuur historisch
karakter van Kassel kan worden aangegaan.
Het uiteindelijke resultaat is een waardevolle
mogelijkheid voor het versterken van de
richting en de structuur van de stads-as.
Morfologie, architectuur en functies dragen
bij aan deze kwaliteitsverbetering.

Concluderend kan worden gezegd dit ontwerp
als katalysator voor de binnenstad van Kassel
mag worden gezien, in het bijzonder voor het
Bahnhofsquartier.
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