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Vanuit het M4 project van september 2007 over
parasitaire architectuur onder leiding van jos
Bosman is een atelier ontstaan waarin alle studenten een locatie in Zurich in Zwitserland hebben aangepakt. Dit project gaat over één van deze
locaties in de Zwitserse hoofdstad: stadsdeel Kreis
5. Meer specifiek een 19e eeuws dubbel spoorviaduct, die ik bij één van onze verkenningen door de
stad tegenkwam. De rauwe schoonheid en potentie
van het object sprak mij direct aan. Het traject wat
volgde was een zoektocht naar wat wel en vooral
ook niet een goede aanpak zou zijn om dit monumentale viaduct weer bruikbaar te maken voor de
stad Zurich.

Karel Steller
7 mei 2009
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Inleiding

Dit afstudeerproject is ontstaan uit fascinatie voor
een object en locatie in de stad. De complexiteit
van het stadsdeel Kreis 5 en heb dubbele viaduct
heeft er voor gezorgd dat er in eerste instantie een
analyse van beiden is gemaakt. Hierbij is het uitgangspunt dus de locatie, het Wipkingeren Lettenviaduct in het stadsdeel Kreis 5, en de knelpunten
die daar uit de stedebouwkundige analyse volgen.
Er is dus gekozen om op voorhand niet vanuit een
bepaalde architectuur of techniek het ontwerp te
benaderen. Deze open en pragmatische benadering van het project zorgde in eerste instantie voor
een sprong in het diepe, waarbij alle opties werden
opgehouden en alles mogenlijk was. Om meer
houvast te krijgen op een ontwerpbenadering is er
gekozen om dit project te koppelen aan een reeds
in 2004 uitgeschreven prijsvraag voor het Wipkinger
en Letten viaduct. De strategie voor dit ontwerp is
opgehangen aan een analyse van de prijsvraag, de
inzendingen en de uiteindelijke winnaar, EM2N architecten uit Zurich. Uit deze analyse blijkt dat een
alternatieve strategie wenselijk is om tot een goed
ontwerp te komen. Het uiteindelijke product is een
ontwerp wat zich niet zozeer richt op het viaduct
als object maar meer is uitgegaan van haar directe
omgeving.

Zurich , Zwitserland

1
Historische Binnenstad 2
Centraal Station 3
Stadsdeel Kreis 5 4
Zurichsee

Deze analyse start met het onderzoeken van de
historie van het stadsdeel Kreis 5. Er zijn in de wijk
duidelijke sporen te vinden die vragen oproepen
over het ontstaan hiervan. Daarna worden de functies en voorzieningen onder de loep genomen en
infrastructuur in kaart gebracht. Om een beter beeld
te krijgen van het viaduct als object is hier ook een
analyse van gemaakt.
Naast dit monumentale viaduct in Zurich zijn er ook
in de rest van de wereld voorbeelden van hergebruik
van deze bouwerken te vinden. Er is een opsomming gemaakt van een aantal aansprekende voorbeelden. Het laatste hoofdstuk vormt een korte
conclusie van wat er bevonden is.
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Opkomst industrie in Kreis 5
Het stadsdeel Kreis 5 kent een duidelijke tweedeling
die zijn oorsprong kent in de spoorlijn, die het gebeid doorkruist. In 1847 was de stad Zurich begonnen met het aanleggen van spoorlijnen, hierdoor
kon de stad zich beter profileren als handels en
industriestad. Voor de noordelijke spoorlijn werd in
1850 een aardenwal opgeworpen midden door het
huidige Kreis 5. In die tijd lag deze wal echter nog
ver weg van de bebouwingsgrenzen van de stad
Naar het masterplan uit 1870 van stadsinginieur
Arnold Bürkli zou het stadsdeel Kreis 5 een industriekwartier worden.Vanuit het zuidoosten, nabij het
centrale station, ontwikkelde de bebouwing zich in
noordwestelijke richting. Om het groeiende aantal
arbeiders in het gebied te huisvesten werden er ook
veel nieuwe woningen gebouwd. Hier ontstond de
typische morfologie van het gebied . Er werd gebouwd met een hoge dichtheid met als meest voorkomende typologie het gesloten bouwblok. De industrie met de bijbehorende arbeiderswoningen, groeide
zo hard dat de aardenwal met de spoorlijn naar het
noorden van het land, als een barrière begon te
werken die verdere uitbreiding tegenhield. Om dit
probleem op te lossen werd de aarden wal in 1 892
vervangen door het Letten en Wipkinger viaduct.
Deze twee viaducten werden direct naast elkaar gebouwd en zorgden ervoor dat het bestaande straten
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1850 bouw spoornetwerk Zurich

1870 opkomst van de industrie

11:19l bouw Letten en Wipkinger viaduct,
doorzetten van het bestaande stratenpatroon

1910 sterke groei van Kreis 5, veel nieuwe
woningen waaronder de eerste collectieve
woningbouw (aangegeven in kleur)

patroon onder de viaducten door kon worden
doorgetrokken in noordwestelijke richting zodat de
industrie daar ook ontsloten kon worden.

Wonen in Kreis 5: woongemeenschappen
De industrie in het gebied floreerde. Veel bedrijven
maakte direct gebruik van het spoor. Met name
de scheepsbouw. Ook de ligging aan de rivier de
Limmat versterkte de industriële groei. Woningen
werden hierdoor meer aan de westkant van Kreis
5 geplaatst, zodat de kavels aan het water voor
industrie gebruikt konden war den. De arbeids- en
levens omstandigheden erbarmelijk in Kreis 5. De
woningen stonden dicht op elkaar en hygiëne was
slecht, waardoor ziektes uitbraken. Om dit probleem te ondervangen werden eind 19e eeuw diverse
initiatieven opgezet om betere, betaalbare woningen voor de arbeiders te bouwen. Het stadsbestuur
kreeg een steeds grotere rol om dit soort initiatieven op te zetten. Dit monde in 1907 uit op de
eerste 'Wohnsiedlung' (woongemeenschap) in het
gebied aan de Limmatstrasse. Deze woongemeenschappen werden gekenmerkt door eenvoudige
kleine woningen binnen een gesloten bouwblok, die
gehuurd konden door arbeiders voor een relatief
weinig geld. Er was een hoge mate van collectiviteit met een gezamenlijke binnenplaats een kinderopvang en andere voorzieningen.

Dit soort woonenclaves werd ten oosten van het
viaduct na die tijd steeds vaker gebruikt. Binnen
Kreis 5 onstaan hierdoor rond l 920 steeds grotere woonkolonies. Er begon een steeds duidelijkere
scheiding tussen industrie en wonen te ontstaan. De
industrie bevond zich steeds meer aan de westzijde
van het viaduct en de woningen steeds meer aan
de oostzijde. Door deze hoge woningconcentratie
kwam ook steeds meer aandacht voor de woonkwaliteit in de buurt. Gefnspireerd door het idee van
de 'Tuinstad' zorgde stadsplanner Hans Bernoulli
voor steeds meer groen in Kreis 5. In 1 922 cumuleerde dit in het ontwerp en realisatie van het josiefwiese Park, grenzend aan het het Lettenviaduct.
In de jaren 30 ook steeds meer aandacht voor gezondheid en cultuur. Met als hoogtepunt het 'Museum fur Gestaltung' van Karl Egender en Adolf Steger
in l 933 aan de Limmat. Aan de westzijde van het
viaduct ontwikkelde zich steeds meer grootschalige
industrie met vaak hun eigen spoorlijn op het kavel.
De morfologie van van de oostzijde en westzijde
van het viaduct verschilde hierdoor steeds meer van
elkaar.
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1930 verbetering leefkwaliteit, bouw museum
voor Gestaltung (rood) en realisatie Josefwiese
park (groen)

2000 > Culturele hotspot, veel transormaties
van oude industriële gebouwen en nieuwbouw
(groen)

Neergang van industriegebied Kreis 5 opkomst
van een culturele en culinaire hotspot

Grootschalige transformatie voormalige industriële gebieden

In de jaren 80 raakte de industrie in Kreis 5 steeds
meer in verval. Veel bedrijven gingen failliet of
verplaatsten naar andere delen van de stad. Veel
gebouwen stonden leeg en de wijk verpauperde.
Veel arbeiders raakte werkeloos. Eind jaren 80 was
er veel drugoverlast in de wijk. De kraakbeweging
nam zijn intrede in de wijk en namen bezit van honderden huizen in deKreis 5. Langs de Limmat ontstond een beruchte gebruikerszone . In september
l 993 vind het gemeentebestuur het genoeg en laat
het gebied door de politie ontruimen. Stadsplanners
beginnen rond die tijd met een grootschalig transformatieproces voor Kreis 5. Door de aantrekkelijke
ligging ten opzichte van het centrum en de Limmat
en de de karakteristieke industriële bouwstijl werd
Kreis 5 al snel gebombardeerd tot nieuwe hotspot
van de stad voor cultuur, kunst en horeca. Er ontstaat veel kleine bedrijvigheid. Boetiekjes, restaurants openen hun deuren en langzaam wordt in de
jaren 90 de wijk getransformeerd tot een hippe,
trendy wijk. Bijkomend effect is echter wel de gentrification van de wijk . Steeds meer oorspronkelijke
bewoners kunnen de hogere huur niet meer betalen
en verlaten de wijk, terwijl beter verdienende buitenstaander hun intrede nemen in de wijk.

Het transformatie proces kenmerkt zich aan de
oostzijde van het viaduct in hoge diversiteit en
concentratie van kleine bedrijvigheid en horeca en
cultuur, afgewisseld met enkele rustige woonenclaves direct grenzend aan het viaduct. De voormalige grootschalige industriegebouwen aan de
westzijde van het viaduct worden getransformeerd
tot shopping areas, kantoren , theaters en musea .
Prestigieuze projecten zijn het kantoor / shopping
mali Pulse 5 in een voormalige scheepbouwhaL En
het nog te realiseren Maagareal, aan een voormalig
rangeerterrein, wat als broedplaats voor dans, muziek, theater en kunst moet gaan fungeren.

bouw Wipkinger en Letten viaduct in l 892
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Analyse
Functies en infrastructuur

l. Freitag store .
winkel in oude
gestapelde containters

Zoals eerder geconstateerd kent vooral het deel van
Kreis 5 dat aan de oostelijke kant van het viaduct ligt een
grote diversiteit aan voorzieningen. De bedrijvigheid in
dit gebied bevindt zich vrijwel altijd in de plint van een
woongebouw. Naar mate men vanuit het centrum zich
verder naar het viaduct voortbeweegt, kom men steeds
meer zogenaamde woonenclaves tegen. Deze gesloten
bouwblokken zijn primair op het wonen gericht. Hier zijn
dus minder publieke functies te vinden. Wel zijn vaak in
de binnengebieden van deze blokken vaak nog kantoren
of kleine bedrijvigheid geplaatst. De binnengebieden zijn
semi-openbare plekken, die duidel ijk voor de bewoners
bedoeld zijn, maar zijn meestal wel voor iedereen toegankelijk.
Aan de westelijke kant van het viaduct zijn voornamelijk
grote publiekstrekkers te vinden, zoals een opera en
theater gebouw, winkelcentra en hotels. Naast dit aan tal gerealiseerde transformatie staan ook nog een groot
aantal projecten in de wachtkamer.

2. Speciaalzaakjes en horeca in
de Josefstrasse

3 Binnenplaats van een woongemeenschap. De gebouwen in de
binnenplaats doen tegenwordig
vaa k dienst als kantoorruimte

4 Station Zu rich Hardbrucke
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aan de Limat , wordt
tegenwordig voorill gebruik als
recreatief gebied
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I. Meest prestigieuze project in Zurich-West. Oude fabriekshallen worden gebruikt voor muziek en theatervoorstellingen, de
komende jaren wordt het gebied o .a. aangevuld met een wolkenkrabber met kantoren en een shoppingmali

...._. _..,_,._

17

2. Steinfeld en Muller Area!. Nieuwbouw met een mix van wonen,
winkelen en cultuur. Dit gebied is in
2003 gereed geraakt en vervangt een
oude fabriekshal.

3. Schiffbau. Een recent getransformeerde scheepsbouwhal, dat nu
gebruikt wordt als restaurant, gallerie en theaterzaal.

4 Pulse 5. Fabriekshal in een nieuw
jasje . Mix van wonen, kantoren, en
een bazaar.

ontsluiting auto en tram verkeer

l . Hardbrucke.
Verhoogde weg over
de Hardstrasse. Een
doorgaande weg waar
men zowel de rivier
de Limaat als het
spoor kan oversteken

2 . Rontgenplatz . Door
dit knooppunt, in een
gebied met wonen als
primaire functie, af te
sluiten , ontstaat een
verkeerluw gebied
rondom dit plein
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Limmatstrasse =
trambaan ;.-hoofdstraat

3 Limmatplatz .
Belangrijk knooppunt
waar zowel het doorgaande autoverkeer
in noord-zuid als
oost-west samenkomt, Bovendien is
dit punt een tramhalte

belangrijke knooppunten in Kreis 5
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Ana 1 yse
het viaduct

Deze analyse gaat dieper in op het Wipkingeren
Lettenviaduct. Het hogere Wipkinger viaduct wordt
nog steeds gebruikt als spoorviaduct. Het lagere
en smallere Lettenviaduct doet niet meer dienst als
spoorviaduct en is grotendeels niet te betreden. Het
viaduct tussen de Limmat rivier en het sporentraject aan de zuidkant van Kreis 5 bestrijkt een lengte
van ongeveer 750 meter. Op het moment dat het
Wipkinger vanaf het noorden de Limmat oversteekt,
Kreis 5 binnen, is de hoogte van het viaduct ongeveer 16 meter. Het Lettenviaduct is op dat zelfde

moment ongeveer 6. 5 meter hoog. Ter plekke van
het eindpunt van het viaduct waar het opgaat in het
sporentraject richting het centraal station aan de
zuidzijde van Kreis 5, is het Wipkingerviaduct nog
7,5 met hoog en het Lettenviaduct 7 meter. Doordat
het stratenpatroon uit de 1 9e eeuw is doorgetrokken is er een strikte segmentering ontstaan. De
industriële vakwerkbruggen overspannen de straten
die onder het viaduct door gaan. Per segment wordt
het viaduct verder bekeken aan de hand van beeldmateriaal en een doorsnede.
22
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1. tussen de Limmatstrasse
en Heinrichstrasse splitst het
Letten viaduct zich van het
Wipkingerviaduct. Dit levert
een bijzondere tussenruimte
op, dat op dit moment voornamelijk als opslagplaats
wordt gebruikt

1

1V"'

I
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2. tussen de Heinrichstrasse
en Josefstrasse komen de
twee viaducten samen. Vanaf
het Letten viaduct kan men
door de bogen van het Wipkinger viaduct kijken.

24
. tussen de Josefstrasse
n Neue Hard flankeert het
iaduct het Josefwiese park .
'OOrdat het Wipkingerviaduct
ierlager is, gaat het doorki:effect van het vorige seglent hier geleidelijk verloren

4. tussen Neue Hard en het
kruisende spoortract in het
zuiden is de hoogte van de
twee viaducten bijna gelijk .
Het Wipkingerviaduct loop
hier over op dit spoortraject.
Het Lettenviaduct wordt hier
beeindigd.
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light at the end of the Tunnel - Londen

#2.5
27

Ana 1 yse
vergelijking

Een 1 9e eeuws spoorviaduct aan de zuidoever van
de Thames snijdt het betreffende gebied in tweeën.
Belangrijkste ontwerpopgave is het wegnemen van
de barrierewerking tussen de verschillende wijken. Het viaduct is ongeveer 10 kilometer lang en
bestaan in totaal uit ongeveer l 000 bogen, waarvan
er bijna 100 worden geopend om een een connectie
te maken tussen 2 aangrenzende gebieden.
Dit alles resulteert in een groot aantal deelprojecten
met verschillende ontwerpers en opdrachtgevers.
Belangrijk is dat het project een economische impuls geeft aan de armere wijken rond het viaduct.
Het project heeft geen strak masterplan en kan en
zal in fases worden uitgevoerd.

The Highline- New Vork
De Highline in New Vork is een bijzonder spoorviaduct.
Anders dan veel monumentale 1 9e eeuwse viaducten is dit
een stalen constructie van rond 1 930 in het zuidwesten van
Manhattan. Door een publiciteitsstunt van de bewoners werd
de spoorlijn eind jaren 90 gered van de sloop en met behulp
van private partijen, de stad en de federale overheid ontwikkeld met als doel het creeëren van publieke ruimte midden
in Manhattan. In 2002 ontstond een (economisch) haalbaar
plan door het project te koppelen aan een grootschalig herinrichtingsplan voor het aangrenzende West Chelsea.
Veel grote architecten zoals Steven Holl en Zaha Hadid
dongen mee om het ontwerp te mogen maken. Uiteindelijk
werd deze gewonnen door Fiel Operations en Dilier Scofidio
+ Renfro. Zij concentreerde zich op het dek van het viaduct.
Er werd een parklandschap ontworpen met een doorlopende
wandelroute en verschillende verblijfspiekken in verscheidende thematuinen. Op strategische plekken werden uitkijkpunten en stijgpunten gesitueerd. Het project zou rond de
tijd van schrijven ongeveer voltooid moeten zijn. Hoewel niet
meegenomen in het masterplan voor de spoorlijn is de invloed van de transformatie merkbaar in de directe omgeving
van het viaduct. Aangrenzende pakhuizen en fabrieksgebouwen werden verbouwd tot trendy culturele hotspots.
De Highline is een beeldmerk in en voor Manhattan geworden.
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Hofpleinlijn - Rotterdam
De Hofpleinlijn in Rotterdam stamt uit 1907 en is
ongeveer 2 kilometer lang. De lijn begint vanuit het
hartje Rotterdam met station Hofpleinlijn. Het eens
architectonisch hoogstaande station en viaduct zijn
op dit moment sterk verwaarloosd . De hele lijn is
beschikbaar voor een herstructureringproces het
projectbureau zal zich richten op de instandhouding
van het monumentale viaduct en aan de andere kant
het transformeren en exploiteren tot "een sociale,
29
culturele en economische katalysator voor Rotterdam Noord", aldus de Hofbogen BV.
Vooral opvallend aan dit viaduct is hoe dicht de
omliggende bebouwing tot het viaduct is genaderd
en de variatiet aan inbouwtypes binnen de bogen is
ontstaan.
De grootste uitdaging in het ontwerp voor dit
viaduct ligt in een beheersbaar en exploiteerbaar
concept zonder dat er een monotone invulling
wordt toegepast.
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Gurtelbogen - Wenen en Hackeschemarkt- Berlijn
In Wenen en Berlijn zijn twee vergelijkbare projecten te vinden . In beide gevallen gaat het om
een een monumentaal viaduct uit het eind van
19e eeuw. In Wenen waren de bogen van het
viaduct zwaar verwaarloosd en stond het gebied
bekend als een tippelzone. De focus in Wenen lag
op het architectonisch aantrekkelijk maken van de
ruimtes in de bogen onder het viaduct. Architecte
Silja Tilner ontwierp voor het viaduct, origineel
ontworpen door Otto Wagner, een strakke glazen
pui, waarna er een strenge selectie was op wie en

wat er in de ruimte kwam. Mede door dit beleid
is het gebied sinds 2000 getransformeerd tot één
van de hipste en uitgaanspiekken in Wenen.
In Berlijn vond eenzelfde transformatie plaats,
ook hier lag de nadruk op een gevel om de bogen
af te sluiten. Als hoogtepunt werd het 19e eeuwse
monumentale station Hackescher Markt getransformeerd tot een uitgaanspiek voor horeca en
winkels.
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Tussen de bogen - Amsterdam
Het uitgangspunt is hier hetzelfde als in Zurich;
twee paralellopende viaducten in het centrum van
Amsterdam. De trein naar Haarlem gaat nog steeds
over het viaduct. In de ruimte tussen de twee bogen ontstond een ongewenste duistere plek waar
veel criminaliteit plaatsvond. Het viaduct omvat 22
bogen en dus een relatief klein ruimte. Als eigenaar
had de NS wel plannen voor het viaduct maar die
kwamen maar langzaam op gang. Om te voorkomen

dat de bogen simpelweg zouden worden dichtgemetseld kwamen twee architecten die rond het
viaduct woonden met plannen om de bogen te herontwikkelen . Na uiteindelijk verschillende instanties
te hebben overtuigd ontwierpen zij glazen puien die
de ruimtes onder de bogen bruikbaar maakte als
kantoor en bedrijfsruimte.

Kreis 5 is eind vorige eeuw ten onder gegaan aan haar eigen succes. De periode van industriële groei van eind l9e eeuw zorgde voor veel werk en sterke groei van de wijk. Het spoortraject had grote invloed op deze groei. De bouw van het Wipkingeren Letten viaduct op de
plaats, waar eerder een aardenwal het geplaatst, zorgde voor verdere uitbreiding van de wijk.
Zo kon de grens aan de westkant van de wijk worden overschreden. Toch is het viaduct altijd
een duidelijke grens in de wijk gebleven. De industrie had aan de westkant van het viaduct
een schaalsprong gemaakt, waardoor de morfologie en de infrastructuur hier anders is geconstrueerd als aan de oostkant. Aan de oostkant van het viaduct is er fijnere morfologie
ontstaan en meer functiemenging . Toen uiteindelijk de industrie grotendeels verdween of
werd verplaatst, kwam de wijk in grote problemen en raakte in verval. In de jaren negentig van
de 20e eeuw leefdeKreis 5 weer op, doordat er een grootschalig transformatieproces in gang A
werd gebracht; 'vom Industrie- zum Trendquartier'. Hoewel er gentrification heeft plaatgevonden, zijn toch nog veel van de originele bewoners te vinden. Voornamlijk in de woongemeenschappen direct ten oosten van het viaduct.
De barrière van het viaduct wordt op dit moment gebruikt om de confrontatie tussen de twee
delen te vermijden. Door de wisselende hoogtes van het tweetal viaducten en sterk wisselende
omstandigheden van de delen van de wijk die het viaduct doorkruist zou het viaduct voor elk
segment een andere betekenis kunnen krijgen. De ingrepen die aan en om het viaduct gedaan
worden zullen met respect voor het monumentale viaduct moeten worden uitgevoerd. De
potentie van de ruimte op en rond het viaduct is groot, vooral als er gekeken wordt naar voorbeelden uit andere steden. Daar wordt vaak gekeken naar een manier om de ruimte onder bogen bruikbaar te maken en beperkt de ingreep zich tot een ontwerp van een bouw voor deze
bogen. Meer gewaagd is een aanpak zoals in Londen waar ook gekeken wordt hoe een proces
zonder masterplan een interessante ruimte kan opleveren en niet overal alle bogen ingevuld
hoeven worden. De barrièrewerking van een viaduct door de stad wordt bijna overal als ongewenst ervaren, toch wordt er vaak voor een volledige opvulling van de bogen gekozen. De
grote uitdaging ligt echter in een aanpak waar deze aanpak niet noodzakelijk is. Vooral voor
Kreis 5 is het een interessant idee om een plek te creëereh waar de barrière wordt afgebroken
en de confrontatie tussen oost en west wordt aangegaan.
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conclusie
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Strategie

Prijsvraag uit 2004
Een gevolg van de voorgaande analyse zou kunnen zijn dat er een masterplan wordt gemaakt
voor het hele viaduct. In 2004 werd hiervoor een
prijsvraag uitgeschreven. Het uitgangspunt van
deze prijsvraag was dat de barrièrewerking van
het tweetal viaducten zou wordt weggenomen
of verminderd. Ook wilde men voorkomen dat
het monumentale viaduct permanent zou worden
aangetast. Flexibele en zoveel mogelijk omkeerbare ingrepen waren dus gewenst.
Inzendingen
De inzendingen voor de prijsvraag voor het viaduct richten zich vooral op een masterplan wat
direct gebruik maakt van de ruimte in de bogen
onder het viaduct. Op allerlei manieren worden
glazen puien en inbouwsystemen bedacht. De
strategie die vanuit opdrachtgevers wordt gekozen
is een zogenaamde top-down aanpak. Een helder
programma van eisen is opgezet met een strikte
functieverdeling. Alle bogen worden opgevuld en
toch wordt er getracht zowel de barrièrevorming
als de inbreuk op het bouwwerk te verminderen.
Hier zit de grootste tegenstelling in alle inzendingen, met name in het winnende ontwerp van
EM2N. Hoewel dit ontwerp duidelijk een hoge
(Zwitserse) architectonische kwaliteit heeft en
de exploitatie erg beheersbaar is geregeld, doet

Hachler en Fuhrimann maakte dit inbouwsysteem voor
het viaduct. Een groot aantal varianten met verschillende
functies werden bedacht. De inbreuk op de constructie het
viaduct is klein, De barrierewerking lijkt alleen geenzins te
worden opgeheven bij een dergelijke opvulling.

Freimueller en Soell1nger maakte dit ontwerp waar de
nadruk ligt op kleurcontrasten in de gevel die wederom
alle bogen afsluit. In het ontwerp is echter wel rekeing
gehouden met de directe omgeving, de parkeerplaats in
segment 2 en hetjosefwiese park is ook onderdel van hun
strategie.

Buro Hb concentreerde zich ook op gevelarchitectuur. De
invulling van de bogen is ingrijpend voor het viaduct. Van
een een flexibele en makkelijk omkeerbare aanpak lijkt
geen sprake.
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dit ontwerp te weinig met zijn directe omgeving en de processen die daar gaande zijn. De
invulling van de bogen lijkt bovendien erg op
de oude invulling als die naast elkaar worden
35 gelegd.
paralel aan of Joodrecht op het viaduct
Opvallend en het grootste bezwaar tegen de
vraagstelling van de competitie, is dat er de
herontwikkeling van het viaduct teveel als
een op opzichzelfstaand proces wordt gezien.
Dit terwijl er vooral aan de west kant van het
viaduct al veel geherstructureerd is en wordt.
Er is geredeneerd vanuit een beweging die op
of parallel aan het viaduct loopt. Dit terwijl
het viaduct vijf totaal verschillende gebieden
doorkruist. Deze segmenten zijn ontstaan aan
het eind van de 19e eeuw vlak na de bouw van
het viaduct toen de het bestaande stratenpatroon onder het viaduct werd doorgetrokken.
Sindsdien is nieuwe bebouwing tussen deze
wegen in geplaatst.

Hoewel er gesproken wordt van het wegnemen
van de barrièrewerking is het zeer de vraag of dit
overal even wenslijk is. Bijvoorbeeld ter hoogte
van het Josefwiese park bevind zich aan de andere kant een krachtcentrale. Verder zorgt de
variabele hoogte van de twee viaducten ook voor
steeds andere condities en mogelijkheden.
Een alternatieve aanpak is één die meer van die
omwonenden geïnitieerd wordt. Vergelijkbaar met
het eerder besproken 'Light at the end of tunnel'
project in Londen, zou zich ook een meer precieze
bottemup strategie ontwikkeld kunnen worden
die meer locatiegericht is. Hierdoor zouden vijf
verschillende projecten kunnen ontstaan die zich
elk richten op één van de vijf segmenten van het
viaduct. Elk ontwikkeld door een andere ontwerper. Door kleinere ingrepen kan er veel meer
ingespeeld worden op het wegnemen of juist
opwerpen van de genoemde barrierewerking en
kan er veel flexibeler worden omgegaan met de
ontwikkelingen van dit dynamische gebied.
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Het plan van EM2N omvat een aaneenschakeling van een
markthal tussen de viaducten in het eerste segment en
een eenduidige invulling van de bogen voor rest van het
viaduct. Er zijn in elk segment neergangen ontworpen,
zodat vanaf de route op het Lettenviaduct de ver schil lende gebieden bereikbaar worden . Persegement wordt
doormiddel van een wisselend functie invulling ingespeeld
op de omgeving . Al s de foto's van de invulling van voor

2003 erbij worden gehaald, toen het viaduct nog was ingevuld , is
een vergelijkbare aanpak niet te ontkennen . Groot vraagteken blijkt
hoe een dergelijke aanpasing de barrierewerking kan verminderen
ten opzichte van de oude invulling. EM2N noemt het zelf: "From a
spatial barrier toa connecting structrural element." Hierbij wordt
voornamlijk het openstellen van het dek van het Lettenviaduct als
manier bedoeld om een connector te creëeren

Ontwerpopgave
Om te bewijzen hoe deze strategie zou werken,
gaat het ontwerp over één van de segmenten
van het viaduct. De eisen en het programma uit
de prijsvraag zal worden aangehouden. Er wordt
dus niet gekozen voor een uniform masterplan.De
keuze voor het te ontwerpen segment is gevallen
op het gebied dat ingesloten wordt door de Heinrichtstrasse en Josefstrasse.
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De oude wohnsiedlung uit 1928 van Pietro Giumini
samen met een Gemeinnutzige Baugenossenschaft Rentgenhof Zurich is een uitzondering in dit
gebied van gesloten bouwblokken. Dit blok wordt
afgesloten door het Lettenviaduct, in de binnenplaats heeft zich een houtzagerij gevestigd.
Aan de andere kant van het viaduct is enkele
jaren geleden het Muller en Steinfeld Areal get-

ransformeerd tot een modern complex met veel
luxe woningen een theater, bioscoop en veel trend
winkels. De aansluiting van het Muller Areal aan h«
viaduct is zoveel mogelijk ontweken. De ruimte tw
sen het complex en het viaduct wordt gebruikt als
parkeerplaats. Deze 'open wond' is duidelijk zichtbaar en wordt niet onderkend in het plan EM2N
voor het viaduct. Daar blijft de parkeerplaats een
parkeerplaats.
Op deze plek ligt de potentie om zowel een nieuwE
draai te geven aan het gesloten bouwblok van Pietro Giumini doordat door de bogen onder het viaduct te openen één kant van het gesloten bouwblo
vervalt, alsmede een goede beëindiging of begin tE
creëereen voor het nieuwe winkel en cultuurgebiec
van het Muller en Steinfeld Areal.

#4.1
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Ontwerp
Inleiding

De locatie wordt afgebakend tot het tweede segment tussen de Heinrichstrasse en josefstrasse.
Insteek van het ontwerp is dat veelal loodrecht op
het viaduct wordt ontworpen. Wat kan het viaduct
betekenen voor de direct omgeving. Belangrijk
is om het monumentale viaduct zoveel mogelijk
intact te houden. De schoonheid van het rauwe
monumentale viaduct is een belangrijke kwaliteit
die vooral op de huidige parkeerplaats tot uiting komt. Dit is een kwaliteit die zoveel mogenlijk
moet worden behouden. Het programma van de
prijsvraag voor dit segment wordt aangehouden en
aangevuld. evenals de eis van een zoveel mogelijk
flexibele en omkeerbare aanpak van het viaduct. Het
ontwerp zal veel mogelijk worden uitgelegd aan de
hand van afbeeldingen van ontworpen gebied

De parkeerplaats in het plangebled is de enige plek in Kreis 5 waar
viaduct ruimte krijgt. Nergens is het zicht op het monumentale
viaduct zo ongt>hinderd. Een kwaliteit die behouden m ec: wor&en.

#4.2
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Ontwerp
stedebouwkundige opzet

Het huidige bouwblok Rontgenhof is aan
één zijde gesloten door het viaduct. Deze
grens is echter diffuus geworden sinds
in 2003 de invulling van de bogen is
wegge haald . De potentie ligt hier om ee n
bouwblok te creëeren wat de barriere van
het viaduct te overstijgen.

De lege parkeerplaats kan de grens van
het nieuwe bouwblok bepalen. De binnenplaats van het gebied wordt op deze
manier doorkruist door het viaduct in
plaats van omlijst.

De logische vorm voor de bebouwing om
dit te bewerkstelligen volgt uit het huidige
bebouwingspatroon. De vorm zet het oude
bouwvolume van de Rontgenhof door aan
de andere zijde van het viaduct. Het gebouw respecteerd verder de rooilijnen van
de gebouwen in het Steinfeld Areal, zodat
het ook in dit grid aansluiting vindt.

De binnenruimte die vervolgens ontstaat
wordt dus begrenst door de nieuwbouw
en de bebouwing van de Rontgenhof.
Een plein wat onder het viaduct door
geschalven wordt dient de ruimtes aan
beiden zijden van het viaduct met elkaar
te verbinden.

Een uitda g ing ligt in het spanningsveld
tussen de publieke ruimtes (in groen) en
de ruimtes gericht op de bewoners (in
oranje). Op het nieuwe plein komen deze
ruimtes samen.
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#4.3
4s Ontwerp
Lettenroute

Lettenroute
De route van het oude Letten spoorlijntje begint bij
het Landesmuseum bij het centraal station. Langs
de noordelijke oeverzone van de Limmat bestaat
nog steeds een route. Het oude Lettenstation is net
als de rest van deze "Uferzone" is getransformeerd
tot een recreatiezone. De route is nog steeds te fietsen en lopen en komt uiteindelijk over De Lettenbrug uit op het Lettenviaduct, waar het samenkomt

met het Wipkingerviaduct. Op dit moment eindigt
de route bij de Limmatstrasse. De rest van het
Lettenviaduct is afgesloten. Door deze route open
te stellen en door te zetten tot aan het einde van
viaduct kan er een interessante route ontstaan die
een verbind ing legt tussen het centrum van de stad
en de culturele hotspot in de oude fabriekshallen
ten westen van het viaduct in Zurich West, zoals het
Maagareal.
Er moet rekening worden gehouden dat over het
hogere Wipkinger viaduct zeker de komende jaren
in gebruik blijft als treinviaduct. Enkel de voormalige Lettenspoorlijn is dus bruikbaar als route . De
inrichting van het dek van het Lettenviaduct is een
functionele aangelegenheid, het is qua breedte niet
erg geschikt om op te verblijven. Eventuele verblijfplekken dienen dus rondom het viaduct ontworpen
te worden. Hierdoor wordt het dek van het viaduct
puur een connector tussen verschillende plekken
aan de route, zoals de "Uferzone" aan de Limmatrivier en bijvoorbeeld het Dynamogebouw dit al is
aan de Lettenroute.
De invulling van het gebouw in het plangebied heeft
als doel een nieuwe verblijfsplaats aan de Letten route te creëeren. Een goede aansluiting aan het
viaduct en een architectuur die een aantrekkingskracht heeft op de passant op de Lettenroute is dus
essentieel.
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Ontwerp
programma en indeling

Het programma voor dit segment van 14 bogen is
bepaald vanuit de prijsvraag, ongeveer vijf of zes
bogen zouden moeten worden ingericht als winkelruimte voor de detailhandel, het liefst op het gebied
van design, mode en techniek. Twee of drie bogen
moet worden gebruikt als atelierruimte met verk oopfunctie, één a twee bogen voor horeca (bar en
restaurant) en vier a vijf bogen aan overige culturele
functies die veel publiek trekken. Dit programma

De winkel en atelierruimtes
in de bogen (l) worden in het
plan onder het viaduct vandaan
gehaald (2) . Vervolgens wordt
een laag wonen toegvoegd (3) .
De verdieping kan ter hoogte
van het Lettenviaduct hiermee verbonden worden. Deze
verdieping functioneert als
tussenlaag waar het wonen en
de winkels samekomen (4).
Hier worden extra voorzieningen zoals een fitnesscentrum
en kinderopvang toegevoegd.
Deze functies verhogen zowel
het voorzieningenniveau voor de
bewoners, alsmede spelen zij op
buurtniveau een rol. Vervolgens
worden enkele woningen en
winkels naar het niveau van de
tussenlaag gebracht (5) Om zo
een interessante gelaagdheid in
het gebouw te krijgen.

I
[I

dient minstens dus ook terug te komen in de nieuwbouw naast de bogen. Er is gekozen om deze
functie aan te vullen met kantoorruimtes en een
(atelier)woningen. Bovendien leent het plein onder
het viaduct zich uitstekend als marktruimte. Een
markt is flexibel, en de inbreuk op de constructie
van het viaduct blijft minimaal. Op de volgende pagina's wordt per verdieping aangegeven welke functies het gebouw bevat.

publieke trap naar
verdieping 2

entree parkeergarage voor auto's

Opbouw Begane Grond
trappenhuis bewoner s
en rolstoel
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kantoor
lunchroom
winkelruimte onderdeel van bazaar
trappenhuis bewoners
en rolstoel

publieke trap naar
verdieping 2

winkelruimte
winkelruimte XL (3 verdiepingen)

publieke trap naar
gallerij

Opbouw Verdieping 1

trappenhuis bewone
en rolstoel
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keuken restaurant

kinderdagverblijf
restaurant
winkelruimte onderdeel van bazaar
trappenhuis bewoners
en rolstoel

winkelruimte XL (3 verdiepingen)
publieke trap naar
gallerij

publieke trap naar
gallerij

Opbouw Verdieping 2
trappenhuis bewoners
en rolstoel
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kinderdagverblijf
publieke gallerij
trappenhuis bewoners
en rolstoel

fitnesscentre
winkelruimte XL (3 verdiepingen)
publieke trap naar
gallerij

atelierwoning
atelieruimte

Opbouw Verdieping 3
trappenhuis bewoners
en rolstoel
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woningen
fitnesscentre
trappenhuis bewoners
en rolstoel

atelierwoning

A

Ioftwoning

B

kleine gezinswoning

Opbouw Verdieping 4
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gallerij
woningen
trappenhuis bewoners
en rolstoel

fitnesscentre
atelierwoning

A

Ioftwoning

B

kleine gezinswoning

#4.5
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Ontwerp

De stands zijn
opgebouwd uit eer
modulair systeem
op een grid, waardoor het eenvoudi•
wordt om weinig
middelen de stand
op te bouwen. Dit
moet de d rempel om een stand
te huren kleiner
maken, waardoor (
veel variatie in aan
bod op het marktplein ontstaat

Marktplein
Het plein wordt omsloten door het nieuwe bouwblok en het bestaande bouwblok aan de overzijde
van het viaduct. Het doel van het plein is om de
ruimtes aan beide zijdes van het viaduct met elkaar
te verbinden. Het viaduct komt midden op het plein
te staan als het pronkstuk en beeldmerk van de
ruimte. De transformatie van de oude houtzagerij
in de wohnsiedlung heeft een belangrijke functie als vaste attractor aan die zijde van het viaduct
naast de winkels en voorzieningen in het nieuw te
realiseren bouwblok. Dit gebouw zal functioneren
als een permanent deel van de markt en tevens als
centraal punt om stands en plekken op de tijdelijke
buitenmarkt te kunnen huren.

In de bestrating van het plein is een grid opgenomen waar de stands van de markt geplaatst kunnen
worden. Er is daardoor keuzevrijheid in grootte
van de stands en waar de gebruiker zijn of haar
stand wil plaatsen op het grid. De opstelling in de
afbeelding is dan ook één van de mogelijke opstellingen. De wet van vraag en aanbod zal leren in
hoeverre het plein bezet zal zijn. Wellicht dat er een
aantal plaatsen elke dag bezet zullen zijn, bijvoorbeeld onder het viaduct, en dat er eens per week de
markt zich volledig ontvouwt over het gehele grid.
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In een doorsnede is te zien hoe de markt
onder het viaduct wordt doorgezet

Vanaf lettenviaduct richting de voormalige parkeerplaats

#4.6
s? Ontwerp
een wandeling

situatietekening

De Lettenroute over het viaduct komt hier samen met het Wipkingerviaduct. Dit levert een moment op dat de locatie goed zichtbaar
is. Het gebouw is vlak tegen het viaduct aan geplaatst, zodat niet direct
gezien kan worden wat zich achter dit gebouw bevind. De gevel heeft
een gesloten karakter. Op een aantal momenten waar de gevel zich iets
meer opent wordt af en toe iets prijsgegeven over wat zich in het gebouw bevindt. Er zijn accenten gelegd op bijzondere momenten in de
gevel door het kozijn iets naar buiten te brengen en het glas in plaats
van verdiept juist naar buiten te brengen. Hierdoor worden onder
andere het kinderdagverblijf, het restaurant en één van de XL winkel
benadrukt. Rechts op de afbeelding is de ingang van de parkeergarage
te zien, onder het gebouw kan er geparkeerd worden door bewoners
en bezoekers.

Binnen het blok
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nnenruimte van de
baugenossenschaft
Rentgenhof

situatietekening

Als er doorgelopen wordt over het Letten viaduct
en het blok binnenkomt, opent de ruimte zich in
eerste instantie aan de linkerkant van het viaduct.
Het marktplein wordt zichtbaar. De locatie profileert
zich als een plek áán het viaduct. De Lettenroute
doorkruist een gebied met een bepaalde identiteit
en functie die weer anders is als een volgend segment wordt doorkruist. Het publieke plein aan deze
kant botst hier met de bestaande binnenruimte van
het collectieve bouwblok. Deze grens is redelijk
diffuus. Betonnen zitelementen geven aan waar het
plein ophoudt. Links van de elementen bevind zich
de ruimte die vooral door de bewoners zal worden
toegeëigend. Er bevinden zich enkele speeltoestellen die vooral door de bewoners gebruikt worden.
Er ligt een route langs het bestaande blok waar de
ontsluiting van de woningen zich bevindt, het is dus
essentieel dat deze route vrij gehouden wordt. De
bestaande houtzagerij wordt omgebouwd tot marktruimte die permanent gebruikt kan worden. Op
deze manier ontstaat ook deze zijde van het viaduct
een vast publiekstrekker als de tijdelijke markt niet
maximaal gebruikt wordt. Tevens wordt dit gebouw
gebruikt als uitgiftepunt voor de marktstands van
de tijdelijke markt.

Binnen het blok 2
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In dit segment van het viaduct is het verschil tussen
beide viaducten zodanig dat vanuit het Lettenviaduct de bogen van het Wipkingerviaduct direct betreden kunnen worden. Tussen één van de bogen is
een trap aangebracht die zich om twee bogen heen
buigt. Deze plek wordt aan het Lettenviaduct ingeluid door de liftschacht die vanaf de parkeergarage
met het viaduct verbonden is. Door deze liftschacht
niet in het Wipkingerviaduct te plaatsen maar aan
de andere zijde van het Lettenviaduct wordt dit
moment benadrukt. Door de bogen heen wordt
duidelijk dat het marktplein zich doorzet onder de
bogen door, waar het begrensd wordt het nieuwe
bouwblok. Het gebouw opent zich hier volledig.
De roestige stalen gevel heeft hier plaats gemaakt
voor een gevel die voornamelijk uit glas bestaat. Bij
sommige gevelpanelen is het glas vervangen door
groene kunststof panelen.
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Marktplein l
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situatietekening

Vanaf het Lettenviaduct kan het plein worden betreden . Het grid van de markt is geörienteerd op het
viaduct, waardoor er zichtlijnen ontstaan die onder
het viaduct door gaan. Op de afbeelding is de centrale loper te zien, hier is het niet mogelijk stands
te plaatsen. Door ook de verlichting op deze as te
plaatsen wordt de eenheid van het plein onder het
viaduct door benadrukt. Ook onder het viaduct kunnen stands geplaatst worden. De doelstelling van
van het project, waarbij een flexibele, niet-permanente aanpak wordt gevraagd die de barrierewerking van het viaduct verminderd, wordt hier sterkst
duidelijk. Het viaduct wordt het beeldmerk van de
ruimte en staat midden op het plein.

Entree plein vanaf het Steinfeld Areal
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Vanaf het Steinfeld Areal is in de huidige situatie deze boulevard
ontworpen. In de plint van de gebouwen is winkel en bedrijfruimte opgenomen. Veel van deze ruimtes worden nog niet
gebruikt, vooral omdat deze weg uitkomt op de bestaande parkeerplaats. Er is dus geen grote publiektrekker aan het uiteinde
van de boulevard. Het nieuwe plan voorziet hierin door een grote
publieksfunctie als een bazaar en markt te plaatsen. Er ontstaat
doordoor meer beweging tussen de functies in het gebied, waardoor het ook aantrekkelijker wordt voor winkels en bedrijfjes om
zich in de plint van deze gebouwen te vestigen.

Naast de entree vanaf het viaduct is ook de entree
vanaf de begane grond belangrijk. Het plein vormt
een begin, dan wel eindpunt van het winkelgebied van het Steinfeld en Muller Areal. Tevens is dit
beeld te zien als met vanaf het segment rondom het
Josefwiese park het gebied betreedt. Hier komt de
overgang van de gesloten Corten stalen buitengevel
naar de openheid van de glazen binnengevel goed
naar voren. In het gebouw is op dit punt het restaurant peplaatst, vanaf deze hoek in het gebouw is er
een uitzicht vanaf beide kanten op het viaduct. Het
restaurant is benadrukt in deCorten stalen gevel
door het kozijn en het glas iets te laten uitkragen.

Buitengevel ten opzichte van bestaande bouwblok
In de plint van het overstaande gebouw, zijn al een
aantal restaurants gevestigd. Door de lunchroom
aan deze zijde in het gebouw te plaatsen ontstaat
een verdubbeling, die als basis zou kunnen dienen
om meer horeca in deze straat te vestigen. Vanaf de
Heinrichstrasse is deze straat de belangrijkste entree om het gebied van het Steinfeld en Muller Areal
binnen te gaan.
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Vanaf deze zijde is de galerij aan de binnenzijde
van het gebouw direct bereikbaar via een snede in
het gebouw waar een trap geplaatst is. Dit is vooral
gedaan om zo vanaf deze zijde het fitnesscentrum, dat in deze hoek geplaatst is en onder andere
herkenbaar is aan het uitkragende raam rechtsboven de snede van trap, een directe ontsluiting te
geven. Op deze manier zijn de voorzieningen aan
de galerij snel via een shortcut bereikbaar.

situatietekening

Vanaf de straat o p de voorgaa nd pag ina is de lunchroom bereikbaar. Dit is een
langgerekte ruimte die de
hoek o mgaat en tevens ontsloten wordt aan het plein,
waar et tev s het terras
uitbaat. De wi nke ls van de ba zaar zijn op de 1e verdieping
met elkaar verbonden . De
glazen pui maakt een d ire ct
z icht op de bazaar mogenlijk.
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Het groots te deel van de winkelruimtes zijn onderdeel van een bazaar
die door zich door het gebouw beweegt. In dit beeld is te zien hoe deze
ruimtes met elkaar verbonden zijn.
Deze tussenlaag doorkruist hierbij ook
andere functies , zoals in dit geval de
lunchroom. Oe ruimte s zijn van elkaar
gescheiden door een glazen wand, dit
zorgt vervolgens voor visuele relatie
tussen de verschillende functies binnen het gebouw.
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" plattegrond Verdieping 1

Aansluiting viaduct
Een loopbrug verbindt de galerij op de tweede
verdieping door de bogen van het Wipkingerviaduct
met het Lettenviaduct. De nauwe doorgang tussen het viaduct en het gebouw, dient als een soort
sluiproute naar de binnenruimte. Het geeft een
doorkijk naar de ruimte achter het gebouw en wekt
wellicht de aandacht van de toevallige passant.
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De keuze voor Cortenstaal voor de buitengevel is gekozen vanwege de combinatie
van dit roestige materiaal met de grauwe
steen van het het viaduct . De bruggen
tussen de sementen zijn ook roestige
constructies, die het monumentale en
industriele karakter van het viaduct verder
te versterken.

Zicht vanuit het bestaande bouwblok van l1et Baugenossenschaft richting het viaduct met daara chter de nieuwbouw . Links bevind zich de oude houtzagerij die dienst
za l doen als permanent deel van de markt. Aan het
viaduct is de lift te zien die ook dienst doet als markeerpunt waar men van het viaduct het plein kan betreden.

Entree galerij vanaf het plein
Deze trap verbindt de begane grond van het plein
met de galerij op de tweede verdieping. Op het
tussenstuk van de trap wordt tevens het restaurant ontsloten. De gevel splijt hier open en laat het
binnenste van het gebouw zien. De ruimtes aan de
galerij zijn volledig open gewerkt door de glazen
gevels
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Door de schijfconstructie is het mogelijk de galerij
als snede in het in het gebouw te maken zonder
dat er kolommen hoeven worden gebruik om de
bovenliggende vloeren te ondersteunen. Het glas
van de gevel reflecteert de omgeving, waardoor de
beeltenis van het viaduct letterlijk over het hele gebouw terug te vinden is.
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Het restaurant op de eerste verdieping
heeft een dubbele verdiepingshoogte. Door
de uikragende, opengewerkte gevelopeningen wordt lichtinval en uitzicht versterkt.
De ligging zorgt voor een zicht op het
viaduct aan beide zijdes van het restaurant.
Duidelijk is te zien hoe de schijfconstructie
hier is opengewerkt en de ruimte verdeeld.
Belangrijk motief voor alle ruimtes is de
suggestie van een direct bereikbare maar
ook juist van een onbereikbare ruimte
grenzende aan de huidige ruimte. De
galerij op de tweede verdieping heeft direct
zicht op het restaurant.
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plattegrond Verdieping l

Aan de galerij zijn de functies op de tweede
verdieping ontsloten. Hier zitten functies
die zowel het voorzieningenniveau van
de woningen omhoog halen, alsmede een
meerwaarde hebben voor de omgeving,
zoals een fitnesscentrum en een kinderopvang.
De galerij verbonden aan het Lettenviaduct,
waardoor deze gaat werkt als een aftakking
of omleiding van het viaduct.

Een aantal winkelruimtes heeft
een directe verbinding vanaf
de begane grond tot aan de
galerij. Deze XL winkels van 3
verdieping hoog zijn aan de
buitengevel benadrukt met
grote uitkragende gevelopeningen. Dit soort winkels
over meerdere verdiepingen,
samen met de bazaar maakt
het mogelijk om door het
gebouw heen dwalen.
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platt~grond

Verdieping 2

Het fitnesscentrum is ontsloten via de galerij en loopt
drie verdiepingen omhoog. De
afbeelding laat links buitenlangs de galerij op de vierde
verdieping zien, die de woningen ontsluit.
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plattegrond Verdieping 4

Deze afbeelding geeft een impressie van een loftwoning. Er
is gekozen voor een dubbele
verdiepingshoogte. De woning
is gericht op de binnzijde van
het gebouw naar het viaduct.
Alle woningen bevinden zich
op zowel de derde als de
vierde verdieping. Een aantal
woningen zijn ook verbonden
met de tweede verdieping,
alwaar zich een atelieruimte
bevindt.
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Conclusie

Het uiteindelijke plan is een alternatief op de inzendingen voor de prijsvraag voor dit viaduct. Daar
werd voornamelijk gekozen voor een invulling van
de bogen, waarschijnlijk mede ingegeven door het
verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de
bestaande situatie, waar de bogen ook reeds opgevuld waren.
Het ontwerp omsluit een binnenruimte waarbij het
viaduct als middelpunt en beeldmerk fungeert.
Het geeft een nieuwe betekenis aan de het oude
gesloten bouwblok de Rontgenhof, alsmede is het
een aanvulling op het winkelgebied in het westelijk gelegen Steinfeld en Mullerareal. De ingrepen
aan de constructie zijn minimaal doordat er niet is
gekozen voor een invulling van de bogen. De oplossing is specifiek voor dit segment. In de andere
segmenten gelden andere condities. Een vervolgstap
zou zijn om een dergelijke ontwerpstrategie ook
toe te passen op de overige segmenten, dit levert
vervolgens een reeks aan verschillende ontwerpen
op, die bijeengehouden worden door het Letten en
Wi pki ngerviad u ct.
In de bijlagen zijn de plattegronden, aanzichten en
doorsnedes opgenomen van het ontwerp.

Dit afstudeertraject is een lang maar leerzaam pro ces geweest. Waar dit verslag enkel laat zien wat het
wel zou moeten zijn, gaat het proces voornamelijk
over welke oplossingen er niet werken. De keuze
om constant toch voor een andere betere variant
te kiezen is een tijdrovende maar juiste beslissing
gebleken. Grootste moeilijkheid in dit project lag
in het ontbreken van een heldere probleemstelling
bij aanvang . Door een locatie als uitgangspunt voor
een afstudeerproject te kiezen wordt de probleemstelling pas duidelijk na een grondige analyse. Om
vervolgens niet te verdrinken in een poel van eindeloze mogelijkheden is de keuze om in te haken
op een bestaande prijsvraag voor de locatie een een
goede geweest. Na die stap is het afstudeertraject
in een stroomversnelling geraakt en heeft het een
architectonisch ontwerp opgeleverd.

#5
Refl eet ie en Nawoord

Mijn dank gaat uit naar de volgende personen voor
hun steun, advies, commentaar of hulp bij het produceren van het presentatiemateriaal:
llse de Brouwer
Joep Verheijen
Tim Aarsen
Walther Plones
Stan Gerrits
Wietse de Jonge
Rogier Lemaire
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