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De straat als  

 sociale ruimte
Verder hebben we uit de grote hoeveelheid 
informatie en ontwerpen twee leidende the-
ma’s gedistilleerd, namelijk de lengte van de 
straat en de diepte van het bouwblok. Let wel, 
dit is een constructie achteraf: Streetwise was 
een studieprogramma waarin de vorming en 
ontwikkeling van studenten centraal ston-
den, geen onderzoeksprogramma dat vooraf 
hypotheses of een methode had vastgelegd. 
Dat is ook de reden dat de derde dimensie van 
de straat – de stoep, waar lengte en diepte 
elkaar letterlijk raken – onvoldoende expli-
ciet is uitgewerkt om hier te presenteren. 
Graag reiken we dit onderwerp aan voor een 
volgend studiejaar.

Ten slotte hebben we het werk van slechts 
twee studenten opgenomen van de in totaal 
28 studenten die deelnamen aan een of meer 
ontwerpateliers. Dat wil niet zeggen dat zij 
de besten zijn – al zijn we ingenomen met 
de kwaliteit van hun werk –, maar wel dat 
ze een wezenlijke ontwerpbijdrage hebben 
geleverd aan respectievelijk het thema lengte 
en diepte. 

Nogmaals, deze catalogus laat slechts het 
topje van de ijsberg zien. In het laatste 
hoofdstuk staat een overzicht van alle 
Streetwise-projecten, met een link naar de 
website met de complete presentaties van de 
studenten. De projecten zijn geordend naar 
ontwerpatelier en worden voorafgegaan 
door een korte omschrijving van de opgave, 
zodat Rotterdammers, Sittarders, Londe-
naren en Berlijners kunnen snuffelen aan 
de rijkdom aan ideeën die de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst voor hun steden 
heeft opgeleverd. Ook zeer aan te bevelen 
voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in 
stad en stedelijkheid. 

Tijs van den Boomen, curator

Wouter Veldhuis, programmaleider Streetwise

Op straat komen architectuur en steden-
bouw letterlijk samen en daarmee is de straat 
een ideaal onderzoeksthema voor de Rot-
terdamse Academie van Bouwkunst. In het 
programma Streetwise bogen studenten zich 
over straten in Sittard, Londen en Berlijn, 
maar vooral over straten van de stad waar de 
Academie gevestigd is. 

In Rotterdam zijn straten, net als in 
andere moderne steden, een ondergescho-
ven kindje. Modernisten hebben niet veel op 
met de straat, Le Corbusier predikte al dat 
circulatie de essentie was van de stedenbouw 
en daar had je wegen voor nodig waar voet-
gangers niks te zoeken hadden, geen straten. 

Juist bij straten laat het modernisme 
zich van zijn zwakste kant zien en dat leidt 
tot ‘straatmijdend’ gedrag van bewoners en 
bezoekers. Streetwise benaderde de straat 
dan ook nadrukkelijk als sociale ruimte.

Hoe een tweejarig studieprogramma – met 
lezingen, laboratoria, collegereeksen, debat-
ten en ontwerpateliers – samen te vatten? 
In deze publicatie en de bijbehorende ten-
toonstelling hebben we ervoor gekozen om 
radicaal te snoeien. 

In de eerste plaats door ons te beperken 
tot Groot-Rotterdam en te kijken wat de 
Academie de stad te bieden heeft waaraan 
ze haar bestaan te danken heeft. Vandaar de 
titel Streetwise Rotterdam. 

Van de onderzochte en ontworpen loca-
ties hebben we er vervolgens slechts twee 
uitverkoren, namelijk de Straat met de Zeven 
Namen en de Rotterdamsedijk. Straten als 
de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade 
lieten we rusten, vanuit het idee dat die er 
ook zo wel bovenop komen.
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In een havenstad wil je naar het water, simple 
comme bonjour. Wie met de trein aankomt  
op Rotterdam Centraal wil dus naar de Maas, 
maar hoe kom je daar eigenlijk? Natuurlijk 
kun je vanuit het station rechtdoor lopen, 
de Westersingel af. Best een aardige wande-
ling is dat, een beetje negentiende-eeuws, 
langs de glooiende boorden van de singel en 
het kunstwerk van Job Koelewijn dat in het 
water de tekst No matter – Try again – Fail 
again – Fail better laat opdoemen. Bij de 
kruisingen met de Westblaak en de Westzee-
dijk krijg je even de schok te verwerken van 
de moderne grote stad met hoge gebouwen 
en druk autoverkeer, maar verder is het 
eigenlijk allemaal nogal provinciaals. 

Afwisselender, en daardoor stedelijker, 
is de route die er parallel aan ligt, ten oosten 
van de Coolsingel. Een naam heeft ze eigen-
lijk niet, de gemeente noemt haar de Straat 
met de Zes Namen, het project Streetwise van 
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst 
kwam zelfs tot de Straat met de Zeven Namen. 
Afwisselend is ze door de vele namen, maar 
vooral door de vele zichtbare en onzicht-
bare tijdlagen van de stad die ze doorsnijdt. 
Verdwalen zul je niet snel, het is een heldere, 
strakke lijn en bovendien zorgt de Lucht-
singel voor een rechtstreekse verbinding 

vanaf het Centraal Station. Dit moet wel  
de ideale straat zijn voor fietsers en vooral  
wandelaars. Maar is dat ook zo?

Interessant is ze zeker, de Straat met 
de Zeven Namen. Maar interessant is een 
gevaarlijk adjectief, dat vaak wordt gebruikt 
voor dingen die eigenlijk in de eerste plaats 
lastig of moeilijk zijn, dingen die je moet 
veroveren.1 En wandelaars zijn niet zulke 

veroveraars, de mens 
op twee benen zoekt 
eerder tastenderwijs 
zijn weg, dan dat 
hij doelgericht en 
rationeel van A naar 
B gaat. 

Automobilisten kun je sturen met 
navigatiesystemen, braaf volgen ze de com-
mando’s om langs een voorbestemde route 
op hun bestemming te komen. Het openbaar 
vervoer is nog directiever: de lijnen waarvan 

De voetganger is het kanarievogeltje van het  
stedelijk weefsel. Dat je hem in Rotterdam niet veel 
ziet, is dan ook een slecht teken. Twee lange  
wandelingen illustreren dat er te weinig aandacht  
is voor de lengte van de straten en voor de diepte 
van de stedelijk blokken. 

Tijs van den Boomen

O
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Straatwijzer

1 Het kunstproject ZigZagCity 2014 
zette een wandeling uit die grofweg 
de route van de Straat met de Zeven 
Namen volgde om mensen te verleiden 
het Laurenskwartier te verkennen

Oranje: Straat met de Zeven Namen

Rood: Rotterdamsedijk



98

von Weiler, een opmerkelijke transformatie 
heeft doorgemaakt.4 Niet door de panden uit 
de wederopbouw te slopen, maar juist door 
ze te koesteren. Niet door te kiezen voor 
de hoogste huur op de korte termijn, maar 
door heel selectief winkels en horeca aan te 
trekken die samen een levendige, aantrek-
kelijke verblijfsstraat maken. Niet door het 
autoverkeer te weren, maar door de stoepen 
te verbreden en de auto op een bescheiden 
profiel terug te dringen. 

Ik ben pas 350 meter – en 
een van de zeven straatna-

men – gevorderd en nu al is duidelijk hoe 
zinloos het is om te kankeren op dé naoor-
logse stad en die als onherbergzaam terzijde 
te schuiven. In een van de Straatgesprekken 
uit het programma Streetwise stonden de 
Rotterdamse architect Endry van Velzen 
en de Amsterdamse winkelstraatmanager 
Nel de Jager tegenover elkaar. Van Velzen 
bepleitte manmoedig de aanpassing en 
verbetering van het bestaande naoorlogse 
stedelijk weefsel, terwijl De Jager onverbid-
delijk alles verketterde wat niet voldoet 
aan het beeld van de klassieke, organisch 
gegroeide stad met gesloten straatwanden.5

Gelijk heeft De Jager in haar kritiek op 
de ongevormde ruimtes waardoor veel 
naoorlogse plannen worden gekenmerkt 
– de rigoureuze scheiding van functies 
en het primaat van het verkeer hebben 
veel desolaatheid geproduceerd –, maar 

Voorzichtig steek ik over en loop de straat 
in. Links een strook water met schuin 
oplopende jarenzeventigwoningen, rechts 
de langgerekte achterkant van het hoofd-
bureau van politie, een gebouw dat de oorlog 
overleefde en later postmodern is gepimpt. 
Haaks op de gevel staat, bijna over de volle 
breedte van de stoep, een gekrulde roestvrij-
stalen stang met daarop een oranje zwaai-
licht. Het moet de voetganger waarschuwen 

dat hier een distribu-
tie-ingang zit, waar 
soms een auto uit-

komt. Hoe 
jolig ook 
verpakt, de 
boodschap 
is duidelijk: 
ook op de 
stoep ligt het primaat bij de auto, zelfs als  
die in geen velden of wegen te bekennen is. 
En ook hieraan heeft het bombardement 
part noch deel.

Verderop vernauwt de straat zich, 
links vier lagen woningbouw uit de jaren 
zeventig, rechts een jarenvijftiggevel die 
wordt opgenomen in het Stadstimmerhuis-
in-aanbouw. Op de schuttingen staat de 
slagzin ‘Hoor, hier bonkt het nieuwe hart 
van Rotterdam’ – de wederopbouwroman-
tiek is nog springlevend. En dan bereik ik de 
kruising met de Meent, een jarenvijftigstraat 
bij uitstek, die het laatste decennium, mede 
dankzij de inzet van investeerder Robin 

van heel Nederland zijn.2 De straat op 
ooghoogte is daarbij essentieel: ‘De begane 
grond vormt misschien maar tien procent 
van het totale gebouw, maar bepaalt wel voor 
negentig procent de bijdrage die het pand 
levert aan de beleving van de omgeving.’ 

Ik besluit de proef op de som te nemen, 
te beginnen met de Straat met de Zeven 
Namen, een van de straten waarover stu-
denten van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst zich hebben gebogen tijdens  
het programma Streetwise.

Het begin van de straat 
is moedeloos stemmend. 
De houten Luchtsingel  
heeft me vanaf het 

station via de expeditiehoven – even je neus 
dichtknijpen vanwege de pislucht – over de 
brede Schiekade geleid en daar sta ik dan, 
met rechts de blinde achtermuur van de 
Hofpoort en voor mijn neus de volgende 
brede autoboulevard, het Pompenburg. 

Aan de overkant staat een stalen kunst-
werk, dat de oude Delftsche Poort verbeeldt 
die in de oorlog is verwoest. O ja natuurlijk, 
Rotterdam, 14 mei 1940, het bombardement 
dat alles verklaart en overal schuld aan 
heeft. Maar in werkelijkheid was die poort 
al vóór de oorlog van zijn oude plek weg-
gehaald en elders opgeslagen om ruimte te 
scheppen voor de auto. Want in Rotterdam 
kreeg het verkeer sinds eind negentiende 
eeuw altijd voorrang.3

 

je gebruik kunt maken liggen vast, daar heb 
je geen invloed op. Maar de wandelaar kiest 
doorlopend. Of hij links of rechts afslaat, een 
steeg in gaat of schuin oversteekt, verder 
gaat of omdraait. Of niet gaat lopen en in 
plaats daarvan de auto of het ov pakt, of 
gewoon thuisblijft. 

De wandelaar is het kanarievogeltje van 
de kwaliteit van het stedelijk weefsel. Is 
die kwaliteit te laag, dan zie je hem niet of 

nauwelijks. En dat 
is een veeg teken 
voor een stad, want 
wandelaars zijn 
niet alleen een 
graadmeter voor 

de kwaliteit van 
de stad, maar ook 
de motor van de 
stedelijke econo-
mie, die steeds 
meer op uitwis-
seling van kennis en contacten gebaseerd is. 
Steden waar veel wordt gelopen en gefietst 
zijn succesvolle steden. 

Rotterdam erkent de noodzaak om de 
kwaliteit van haar straten te verbeteren: ze 
wil van de functionele binnenstad een City 
Lounge maken. In 2020 moet de Rotter-
damse binnenstad zelfs de aantrekkelijkste 

2 Gemeente Rotterdam, Binnenstad  
op ooghoogte; Plintenstrategie voor  
de Rotterdamse binnenstad, 2011

3 ‘In Amsterdam werd tegen de eisen 
van het moderne verkeer geprotes-
teerd, in Rotterdam werd voor het 
moderne verkeer de loper uitgelegd.’ 
Auke van der Woud, De nieuwe mens; 
De culturele revolutie in Nederland 
rond 1900, 2015 

4 Zie ‘Stadsstraten versus de big  
motherfuckers’ (pagina 41)

5 Zie ‘Straten voorbij het vanzelf 
sprekende’ (pagina 31)

Openingsessay
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doortrok, over de Blaak heen.8 Hij versmalde 
de kruisende autoboulevard in beide rijrich-
tingen ingrijpend, zodat op de middenberm 

plaats ontstond voor forse bouwblok-
ken die de voetganger geleiden rich-
ting Maas. Een onmogelijkheid, zullen 
verkeerskundigen ongetwijfeld zeggen, 
maar dat zou een ontkenning zijn van 
de politiek-stedenbouwkundige kwes-
tie die hier wordt aangesneden: welke 
soort stad wil Rotterdam zijn?

Lengte is een voor de hand liggende eigen-
schap van een straat en daarmee een, hoewel 
in de praktijk vaak veronachtzaamd, logisch 
aangrijpingspunt voor ontwerpers. Onver-
wachtser was de tweede invalshoek die 
opdook in de ontwerpateliers van Streetwise, 
en dan met name in het atelier dat begon 
op een van de high streets in Londen en 
vervolgens landde aan de Rotterdamsedijk, 
een grote doorgaande weg die start in het 
centrum van Schiedam en die via de Schie-
damseweg en de Nieuwe Binnenweg eindigt 
in het hart van Rotterdam.

Het is een van de weinige doorgaande 
historische routes in Groot-Rotterdam, 
want de meeste wegen zijn er van rationele, 
naoorlogse datum. Londen, een organisch 
gegroeide metropool, heeft veel meer 
radiale high streets en die beschikken over 
een belangrijke kwaliteit: ze zijn integraal 
onderdeel van het stedelijk weefsel. 

Mark Brearley, die onder andere twaalf 
jaar lang adviseur was van de burgemeesters 
van Londen, liet tijdens workshops voor 
Streetwise het economische belang van deze 
straten zien: 47 procent van de Londense 
bedrijven is gevestigd aan een high street, 
1,45 miljoen mensen werken binnen een 
straal van tweehonderd meter ervan. Vergeet 
de modernistisch functiescheiding, zegt hij, 
de organische stedelijke structuur die ‘zo 
lang anachronistisch scheen, is ons kostbaar-
ste stedelijke goed, klaar voor de toekomst’.9 

Brearley benadrukt dat de high streets 
niet alleen lengte hebben, maar ook diepte. 

kruisingen met 
watergangen 
bijvoorbeeld, waar 
je ineens een prachtig zicht naar links en 
rechts hebt, de subtiele wederopbouwflats, 
de hoven met zicht op de Laurenskerk. Maar 
vooral kunnen ontwerpers helpen de straat 
als een geheel op te vatten, een continuüm 
dat ergens heen leidt. 

Het belangrijkste van een straat, zo 
stelde Edzo Bindels van West 8 in een van de 
Streetwise-lezingen, is dat ze ergens naartoe 
gaat. De straat is volgens hem ‘vooral een 
mentale ruimte’, pas als er aan het einde 
iets is wat betekenis heeft voor de bewoners 
en bezoekers, wordt ze onderdeel van hun 
mental map en kan ze verschillen in zich 
opnemen en verbinden.6 

Ook al is de Straat met de Zeven Namen 
anderhalve kilometer lang, de lengte speelt 
er nauwelijks een rol, noch in de beleving, 
noch in het ontwerp. De straat is eerder een 
verzameling incidenten en barrières, die de 
wandelaar stelselmatig ontmoedigen verder 
te gaan. Precies daarin hebben negen studen-
ten verandering pogen te brengen met hun 
ontwerpend onderzoek.7 

Het radicaalste was het ontwerp van 
Christophe Cornille, die de continuïteit van 
de Straat met de Zeven Namen letterlijk 

En door het gebrek aan continuïteit: 
waarom loopt het profiel van de straat niet 
gewoon door en moet er na elke dwars-
straat weer een ander ontwerpidee wor-
den losgelaten op de argeloze passant? 
Gewone klinkerstraat, voetgangersdomein 
met grijze plavuizen van gevel tot gevel, 
in- en uitgang parkeergarage, asfaltweg 
met heel smalle stoepen, straatprofiel met 
langsparkeren, brede stoep die uitstulpt tot 
een plein, uitgerekend op de plaats waar 
de Straat met de Zeven Namen de brede 
autoboulevard Blaak kruist – en waar het 
terras van tapasrestaurant La Cubanita een 
verloren indruk maakt. Aan het einde van 
de straat met de vele namen ligt ten slotte 
weer een grote verkeersbarrière, de Boom-
pjes, met aan de overzijde wapperende vlag-
gen om aan te kondigen dat daar dan toch 
eindelijk echt de rivier is.

Wat kunnen ontwerpers hieraan doen? Er 
is veel wat ze niet kunnen beïnvloeden, de 
regen en de wind bijvoorbeeld, om maar 
twee banale factoren te noemen die de 
beleving en potentie van een straat diep-
gaand bepalen. En de beperkte economische 
druk in het Rotterdamse centrum, waardoor 
ontwikkelingen langzaam gaan en het risico 
groot is dat je meer ruimte schept dan de 
bewoners en passanten nodig hebben, zodat 
je leegstand schept, die gemakkelijk leidt  
tot een neerwaartse spiraal – denk aan een 
restaurant waar niemand zit en dat dus 
wordt gemeden.

Maar wat ontwerpers wel kunnen is de 
vele kwaliteiten van de Straat met de Zeven 
Namen blootleggen en uitbuiten. De drie 

de heiligverklaring van de 
negentiende-eeuwse stad 
is net zo onzinnig, al was 
het alleen al omdat we nu 
eenmaal met een immense hoeveelheid 
naoorlogse stad zitten opgescheept – en 
alles afbreken geen optie is. Maar niet alleen 
praktische argumenten dwingen tot een open 
stedenbouwkundige houding, die steeds 
opnieuw de concrete opgave in de ‘reëel 
bestaande context’ plaatst. De naoorlogse 
stad is een stad waarvan, met bonkend hart, 
gehouden wordt.

Rotterdam is geen Amsterdam, en moet 
dat ook niet willen worden. Overigens moet 
Amsterdam zelf ook oppassen met het 
najagen van haar eigen imago, zo betoogde 
Jeroen Slot, hoofd van de hoofdstedelijke 
dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, 
onlangs in een lezing over het leegstaande 
kantorengebied Sloterdijk. We weten nauwe-
lijks wat stedelijkheid is, stelde hij, en dus is 
het gevaarlijk om de stad helemaal in te rich-
ten naar de smaak van nieuwe stedelingen. 
Het is namelijk helemaal niet zo zeker dat  
zij wel in de stad zullen blijven wonen.

Langzaam wandel ik de Straat met de 
Zeven Namen af naar de Maas, die volgens 
de kaart aan het einde wacht, en verwonder 
me over de lelijkheid die Rotterdam aan de 
dag weet te leggen. Slechts ten dele is die 
te wijten aan stedenbouwkundige missers. 
Natuurlijk, ze zijn er ook – zie de Glashaven, 
waar een uitgestrekte klomp jarenzeventig-
woningen de havenbekkens bijna volledig 
aan het zicht onttrekt. Maar fnuikender zijn 
de botte achterkanten van gebouwen, blinde 
gevels met lukraak geplaatste betaalautoma-
ten, liefdeloze restruimtes, leegstaande win-
kels met afgeplakte etalageruiten, gekromde 
fietskooien die de stoep blokkeren. 

6 Zie ‘Het parochiale gebruik van  
de stad’ (pagina 28)

7 Zie het overzicht van de projecten  
op pagina 86

8 Zie ‘Place Framing’ (pagina 53)

9 Mark Brearley, ‘The myth of the dying 
high street’, The Architectural Review, 
maart 2015 
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Al heel lang heb ik de zwart-witte Europoint-
wolkenkrabbers in de verte zien staan, maar 
als ik heelhuids het infralandschap van het 
Marconiplein ben gepasseerd en langs de voet 
van Europoint V loop, voel ik me geschof-
feerd. De ellenlange blinde muur van een 
parkeer-
garage 
snijdt het 
complex 

bruut af van zijn omgeving, 
blijkbaar telt alleen het zicht 
vanaf het water en de snel-
weg, en hebben de torens aan 

voetvolk geen boodschap. Is het symbolisch 
dat Stadsontwikkeling Rotterdam, verant-
woordelijk voor een groot deel van het hui-
dige Rotterdam, hier tot voor kort zetelde?

Verderop onttrekken bosschages aan de 
linkerkant de drie bekkens van de Merwe-
haven aan het oog, rechts in de diepte liggen 
de huizen van Oud-Mathenesse, dat naadloos 
overgaat in Schiedam-Oost. Is het eigenlijk 
overdreven, vraag ik me af, om als wandelaar 
eisen te stellen aan deze bijna tweehonderd 
meter brede weg annex dijk annex verlaten 
rangeerterrein annex gazonstrook? Moet je 
je er niet gewoon bij neerleggen dat dit nu 
eenmaal het domein van de auto is? 

Nou nee, leert een blik op de kaart: als je 
te voet of per fiets naar Schiedam wilt, dan 
heb je bijna geen andere keuze dan deze weg 
te nemen. Ook de tram rijdt hier, ik zie een 
oude vrouw met een rollator moeizaam het 
dijklichaam opkomen en oversteken naar 
de halteplaats in de brede middenberm. Ze 
waait bijna weg.

Stadsboerderij Uit je eigen stad doet 
een dappere poging om wat levendigheid 
te brengen: op een strook rangeerterrein 

hippe winkels op.11 Inmiddels is ze goed voor 
ruim een kwart van de geheimtips uit de 
Cityguide Rotterday, een folder die ‘gecreëerd 

is door jonge 
stadsliefheb-
bers’. Tijdens 
het onderzoek 
dat Streetwise 
naar deze straat 
deed, is vooral 

gekeken naar de gevaren 
van deze gentrificatie: 
worden traditionele 
bedrijven en werk-
plaatsen – en daarmee 
de diversiteit en de 
werkgelegenheid – niet verdreven door de 
hipsters? Voor dit verschijnsel waarschuwde 
onder andere de Amerikaanse socioloog 
Sharon Zukin in haar lezing voor Streetwise, 
maar aan Nieuwe Binnenweg valt het voor-
lopig nog wel mee.12

Voorbij de Lage Erfbrug – we zijn inmid-
dels in Delfshaven en de straat heet hier 
Schiedamseweg – is het afgelopen met de 
gentrificatie, dit is hardcore Rotterdam: niks 
duur biologisch vlees, maar runder gehakt 
voor €2,49 per kilo. En Polski Slijterij zit vlak 
naast Slagerij Islam Centrum BV. Maar de 
kwaliteit van deze straat is er niet minder 
om: het is hier levendig, druk, afwisselend. 
Als de negentiende-eeuwse bebouwing hal-
verwege plaatsmaakt voor wederopbouwar-
chitectuur wordt het eerder beter dan slech-
ter. Niet vreemd, want pal achter de gesloten 
gevelwand staan lage flats, die zorgen voor 
dichtheid en dus voor veel mensen. 

minder dominant dan op het eerste gezicht 
lijkt. Een zebrapad plus waarschuwingslicht-
jes in het wegdek bieden voldoende bescher-
ming om veilig over te steken, ook zonder 
stoplichten krijg je netjes voorrang. Er steken 
inmiddels zoveel voetgangers over dat ze 
de snelheid uit het autoverkeer hebben 
gehaald: een racebaan is de Coolsingel allang 
niet meer. De cruisende automobilist en de 
flanerende voetganger zijn hier met elkaar 
verzoend.

Problematischer is eigenlijk het stuk 
dat daarna komt, het Binnenwegplein en de 
Oude Binnenweg. Hier is de lopende mens 
alleenheerser, al het andere verkeer mag 
in deze voetgangerszone, die van wand tot 
wand is bestoeptegeld of beklinkerd, niet 
komen. Dit is geen stedelijkheid, maar een 
shopping mall zonder dak, en ’s avonds zo 
dood als een pier. Je zou de auto hier, als gast, 
weer toe moeten laten om het gemengde 
gebruik en daarmee de sociale controle terug 
te krijgen in het hart van de stad.

Na het Eendrachtsplein – dat eerder een 
onoverzichtelijke kruising is dan een plein, 
maar wel een kiosk met een terrasje heeft – 
kom je op de Nieuwe Binnenweg, een straat 
zoals je je sinds de boeken van stadsactivist 
Jane Jacobs een straat voorstelt: divers, veel-
vuldig, afwisselend, rommelig en met een 
mooi profiel, voldoende ruimte op de stoep 
en een paar pittoreske bochten om de blik 
te geleiden. ‘Tot je waar was’, staat op een 
gevel, een dichtregel van Remco Campert 
waar ik een tijdje zoet mee ben.

Tien jaar geleden was de Nieuwe Binnen-
weg nog een verpauperde straat, maar zeker 
op het midden-
deel schieten de 
laatste tijd overal 

Achter de deuren, poorten, stegen en zijstra-
ten ligt een complete wereld van woningen, 
bedrijven en voorzieningen, die samen de 
high street voeden en vice versa. Hoe dieper 
de blokken, des te groter de uitwisseling.

Nederlandse straten hebben over het 
algemeen weinig diepte. Historisch hebben 
ze zich ontwikkeld langs bestaande sloten-
patronen, later groeide deze fijnmazigheid 
uit tot een soort handelsmerk. In Rotterdam 
kwam daar nog bij dat de modernisten dol 
waren op hoogbouw. De doctrine van de ver-
ticale stad – een eufemisme voor wolken-
krabbers – zorgde ervoor dat er nauwelijks 
verbinding wordt gemaakt met de grond: 
honderden woningen die samen één voor-
deur delen en dus maar op één punt contact 
maken met de straat. 

Om van de Rotterdamse Hoogstraat ‘een 
levendige stadsstraat met gemengde func-
ties’ te maken, zoals de opdracht voor de 
Prix de Rome 2014 luidde, pleitte het jonge 
architectenbureau XML dan ook voor hori-
zontale verdichting. Met een denk beeldige 
dreun lieten ze de 124 meter hoge Red Apple 
omvallen en legden het gebouw op zijn kant 
over de Binnenrotte.10 Zo krijg je diepte. 

Aan de Rotterdamsedijk in Schiedam bogen 
ook de Streetwise-studenten zich over de 
diepte. Ik besluit er, vanuit de Straat met de 
Zeven Namen, naartoe te lopen. Mijn wan-
deling begint op de hoek van de Keizerstraat 
– een van de zeven namen – en de Vissers-
dijk. Hoewel dit het hart van de stad is, valt 
mijn oog als eerste op een ANWB-wegwijzer 
die naar snelweg A20 leidt. 

Het cliché van de autostad dringt zich op, 
maar als ik een paar honderd meter verder op 
de vierbaans Coolsingel stuit, blijkt de auto 

11 Zie ‘Het abc van de Nieuwe Binnen-
weg’ (pagina 46)

12 Tijs van den Boomen, ‘De Binnen-
weg revisited’, Huig #16, juni 2015

10 Mondriaan Fonds en Het Nieuwe 
Instituut, Prix de Rome; Architectuur 
2014, 2014
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die dankzij de slotenverkaveling uit smalle 
bouwblokken bestaan, is dat lastig en in de 
naoorlogse wijken kun je eigenlijk alleen, 
zoals XML liet zien, flats op hun kant leggen.

Maar als je goed kijkt, zijn er wel dege-
lijk plekken te vinden waar verschillende 
tijdsgewrichten op elkaar botsen, waardoor 
overhoeken zijn ontstaan. Ik herinner me 
bijvoorbeeld ineens dat ik aan het einde van 
de Nieuwe Binnenweg, vlak voor Delfs-
haven, de uitgang van een parkeergarage 
zag. Op de kaart is te zien dat er tussen de 
Nieuwe Binnenweg en Passerelstraat een 
groot binnenterrein is ontstaan, daar zou je 
misschien zo’n passtuk van Van Nimwegen 
kwijt kunnen.

Ook in het wederopgebouwde centrum 
blijken bij nadere beschouwing voorbeelden 
te vinden. Aan weerszijden van de Westblaak 
bijvoorbeeld, de stadssnelweg die door het 
stratenpatroon van de jaren vijftig is gejast 
en die zowel aan de kant van de Oude Bin-
nenweg als van de Witte de Withstraat brede 
tussenruimtes heeft gecreëerd. Architect 
Joost Kühne voegde een paar jaar geleden aan 
beide zijden heel precieze passtukjes toe om 
het stedelijk weefsel aan te vullen en de stad 
tegelijk te verdichten. Van veel eerdere datum 
is bioscoop Wolff Cinerama: zeven zalen  
met in totaal meer dan duizend stoelen in het 
blok tussen Westblaak en Witte de With.

De Westblaak en Blaak – en in het 
verlengde daarvan de Rochussenstraat en 
Burgemeester van Walsumweg – vormen 
sowieso een cruciale schakel in de verbete-
ring van de binnenstedelijke structuur van 
Rotterdam. Om het centrum tot een geheel 
te maken moeten de autoboulevards name-
lijk worden getemd. 

Christophe Cornille nam al een voorschotje 
op het beteugelen van de Blaak met zijn 
ontwerp voor twee bouwblokken in de 

middenberm. Het zou mooi zijn om aan het 
project Streetwise nog een sluitstuk toe te 
voegen door studenten de doorgaande auto-
boulevards onder handen te laten nemen. 

De onderzoeken om de exclusieve auto-
functie van straten terug te dringen waren 
tot nu toe vooral gericht op stadsstraten 
als de Nieuwe Binnenweg en West-Kruis-
kade. Het is spannend om te kijken of de 
strategieën voor gemengder gebruik, een 
betere oversteekbaarheid en een grotere 
ruimtelijke kwaliteit ook bruikbaar zijn 
bij autoboulevards als Blaak, Weena en 
Rotterdamsedijk.15 

Het voorbeeld van de Londense high 
streets, die de functie van uitvalsweg en 
gemengd woonwerkmilieu weten te com-
bineren, is hoopvol. Wat ook helpt is dat de 
dominantie en de impact van auto’s duide-
lijk afnemen. Ze worden schoner en stil-
ler, en misschien wel helemaal elektrisch. 
En het worden er minder: waarom zelf 
een auto hebben als je er een kunt delen? 
Bovendien zijn fiets en ov vaak sneller, juist 
als je de binnenstad niet uit hoeft omdat je 
daar zowel kunt wonen, werken als uitgaan. 
Toekomstmuziek? Buiten de spits heb je als 
voetganger de stoplichten van de Westblaak 
nu al vaak niet meer nodig om over te steken 
– het enige probleem waar je nog op stuit 
zijn de hekken in de middenberm.

De tijd is aangebroken om de brede 
asfaltpistes, die in de jaren zestig dwars door 
de centra zijn getrokken, terug te claimen. 
Dat is een fascinerende opgave, want juist 
hier komen het grootste en het kleinste 
schaalniveau samen: de stad als regionaal 
vervoersnetwerk én het binnenstedelijk 
dwaalmilieu, de forenzende automobilist én 
de slenterende bezoeker. 

De stoep van de autoboulevard kan als 
proeve van bekwaamheid fungeren voor het 
vervolg op Streetwise: daar ontmoeten de 
lengte en diepte van de straat elkaar letter-
lijk en daar moeten ze zich tot elkaar gaan 
verhouden. In Rotterdam is op de stoep nog 
een wereld te winnen.

De Rotterdamsedijk is hier weliswaar veel 
smaller geworden, met aan beide zijden 
een gevelwand met winkels, maar aan de 
linkerkant ligt daarachter een onbestemde 
bedrijvendriehoek, waarop al veel plannen-
makers hun tanden stuk hebben gebeten: 
het voormalige VROM-terrein. De studen-
ten kregen opdracht het ontwerp dat ze voor 
een locatie aan een Londense high street 
hadden gemaakt – en waar ze dus expliciet 
het belang van de diepte van het blok had-
den onderzocht – geschikt te maken voor 
deze locatie.13

Van de negen studenten ontwierp Chris 
van Nimwegen de meest universele oplos-
sing: een passtuk dat je in een willekeurig 
leeg blok achter een stadsstraat kunt stop-
pen en dat met een roldeur direct verbonden 
is met die straat.14 Vanaf de straat gezien is 
het een minieme ingreep, bij een dichte deur 
loop je er achteloos aan voorbij. De ingreep 
gaat dan ook niet om de visuele impact, maar 
om het toevoegen van ruimte aan de straat. 
Eigenlijk heeft Van Nimwegen een steeg van 
de eenentwintigste eeuw ontworpen, die 
toegang geeft tot een flexibel in te vullen 
complex van werkplaatsen. 

In een van zijn schetsen laat hij een vork-
heftruc direct de roldeur inrijden. Dat lijkt 
optimistisch: als ik terugdenk aan de stalen 
stang met zwaailicht die me aan het begin 
van m’n wandeling de weg versperde, dan 
vrees ik dat de veiligheidseisen wel eens roet 
in het eten zouden kunnen gooien. In ieder 
geval verdient het effect op de stoep hier 
nadere uitwerking – überhaupt is de stoep 
bij Streetwise onderbelicht gebleven.

Het toevoegen van diepte aan stadsstraten is 
een uitstekend idee, maar is er in Rotterdam 
wel ruimte om zulke passtukken kwijt te 
kunnen? In de negentiende-eeuwse wijken, 

tussen de weg en de haven worden groen-
ten verbouwd, vissen gekweekt en kippen 
gehouden. Er is een restaurant en elke week 
een markt met streekproducten. De mensen 
van de stadsboerderij hebben het hek aan de 
kant van Schiedamseweg opengezet, zodat 
je er vanaf de tramhalte direct in kunt. Maar 
een zebrapad en een trottoir ontbreken, de 
vrouw met de rollator kan er niet komen en 
dat geldt voor alle mensen die hier wonen.

De habitus van de Rotterdammer mag 
dan de autostad met bonkende heimachines 
en zwaaiende havenkranen zijn, maar je kunt 
ook overdrijven. Hier wordt, anders dan op 
de Coolsingel en zelfs op de Blaak, de voet-
ganger straal genegeerd. Is het niet op zijn 
minst onverschilligheid om het langzaam 
verkeer geheel te ontkennen? Maar ook: is 
het geen verspilling van ruimte en kansen 
om deze brede, lege ruimte onbenut te laten?

Met terrasjes en kiosken kom je er niet 
als je van de Schiedamseweg en, in het 
verlengde daarvan, de Rotterdamsedijk meer 
wilt maken dan de infrastructurele barrière 
die hij nu is. Een klassieke negentiende-
eeuwse stadsstraat helpt niet als referentie, 
maar de diepte van de ruimte aan weers-
zijden biedt misschien wel perspectief. Om 
te beginnen zou je hier, anders dan bij de 
Europoint-torens aan het begin is gedaan,  
de breedte in moeten, en niet de hoogte.

Voor de locatie van het ontwerpatelier van 
Streetwise over diepte, moet ik nog verder 
de Rotterdamsedijk af, helemaal tot het 
begin. De studenten kregen namelijk niet 
het lege dijklichaam als studielocatie  
toegewezen – dat zou te veel een tabula rasa 
zijn –, maar een verrommeld binnenterrein 
dat ligt ingeklemd tussen de Rotterdamsedijk 
en de Buitenhavenweg. Het ligt vlak tegen 

het centrum 
van Schie-
dam aan, 
maar daar 
merk je niet 
veel van.

13 Zie het overzicht van de projecten op 
pagina 86

14 Zie ‘The Roller Door Community’ 
(pagina 67)

15 De Urbanisten, Functional Ambian-
ce; Een nieuwe manier van ontwerpen 
aan stadsstraten, 2013
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Chris van Langen

Aantrekkelijke straten bevorderen het leefklimaat 
in een stad. Maar wat maakt een straat precies 
aantrekkelijk? Wat zijn de succesfactoren, wat de 
valkuilen? En als je die kent, is het dan ook mogelijk 
om zulke straten in Rotterdam te maken? 

Om deze vragen te beantwoorden nodigde de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst zes gere-
nommeerde ‘stratenmakers’ uit, ontwerpers die hun 
kunnen in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. 
Als co-referent van de eerste drie lezingen traden 
getalenteerde jonge alumni van de Academie op,  
bij de laatste drie gaven deskundigen uit andere 
disciplines weerwoord.

De lezingen vonden plaats in De Unie,  
Wouter Veldhuis modereerde en Chris van Langen 
deed op kritische wijze verslag van vijf van de  
zes Straatgesprekken.

 
Ton Schaap, stedenbouwkundige

Sylvia Karres, landschapsarchitect

Edzo Bindels, stedenbouwkundige

Endry van Velzen, architect en stedenbouwkundige

Hans Kollhoff, architect
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Terecht stelde Michiel Raats, alumnus van 
de Academie en werkzaam bij Het Nieuwe 
Instituut, dat het gesprek over de relatie 
tussen de straat als fysieke ruimte en de 
straat als sociale ruimte nog wel enige ver-
dieping behoeft. Dat geldt voor de speur-
tocht naar en het definiëren van ruimtelijke 
elementen die daadwerkelijk een bijdrage 
zouden kunnen leveren aan het stimuleren 
van sociaal gebruik van het publieke domein 
(en van straten als onderdeel daarvan). Maar 
dat geldt eveneens voor de vraag naar die 
relatie zelf en de volgtijdelijkheid binnen 
die relatie: wat is de kip, wat het ei? 

Zonder degenen die ervan overtuigd 
zijn dat het gebruik fysiek wordt gecondi-
tioneerd of gefaciliteerd meteen ruimtelijk 
determinisme te verwijten, blijft de vraag 
naar de ‘sturende’ kracht van de ruimte 
(en daarmee van het ontwerp) overeind. 
En blijft de omgekeerde (of dwarse) vraag, 
die door Dooghe werd geagendeerd, net zo 
goed overeind: moet de ruimte, en dus het 
ontwerp, niet op zoek naar meer dienende 
instrumenten en ingrediënten, die de wer-
kelijkheid van het gebruik volgen? Dit aspect 
van het gesprek zal in de volgende Straat-
gesprekken zeker een vervolg krijgen. 

Schaap poneerde ook, met instemming van 
moderator Veldhuis, dat goede, aantrek-
kelijke, tot gedifferentieerd gebruik uitno-
digende straten een voorwaarde zijn voor 
het aantrekken van bewoners en bedrijvig-
heid. Hiermee sneed hij een voor Rotterdam 
uiterst relevante kwestie aan. Er is in Rot-
terdam een groeiend besef van het belang 
en de noodzaak van het aantrekkelijk maken 
van de binnenstad en, meer specifiek, van 
de openbare ruimte, om daarmee nieuwe 
bewoners aan te trekken. 

En dat er meer bewoners in de binnen-
stad van Rotterdam nodig zijn om voldoende 
massa te verkrijgen voor het publieke 
domein van de binnenstad als sociale 
ruimte, daarover is iedereen het wel eens. 
Maar wat heb je daarvoor nodig in deze barre 

het gebruik ervan, ook in sociale zin? In zijn 
inleiding poneerde Schaap dat de fysieke 
gesteldheid van de straat het gebruik condi-
tioneert, dan wel tot specifieke vormen van 
gebruik uitnodigt. Overgedimensioneerde 
wegen leiden tot veel autoverkeer en weinig 
ander gebruik. En andersom, zo probeerde 
hij met het voorbeeld van de Wibautstraat 
te laten zien, leidt het minimaliseren van 
de ruimte voor de auto en het creëren van 
overmaat voor andere vormen van gebruik 
– in combinatie met een heldere formele 
articulatie van de straat als samenhangende 
ruimte – tot een breed, of in ieder geval 
breder, palet aan gebruikers. 

In het licht van Schaaps stellingname is het 
voor ontwerpers interessant te definiëren 
welke ingrediënten van belang zijn, zowel 
ruimtelijk als ontwerptechnisch. Schaap 
benoemde er een aantal – het creëren van 
overmaat voor de voetganger en de fietser, 
maximaal inperken van de ruimte voor de 
auto, zo weinig mogelijk formeel vastleggen, 
creëren van overlapruimte – en ook in de 
studie Functional Ambiance van De Urbanis-
ten passeert een aantal de revue. 

Opvallend was de relatief beperkte aan-
dacht die Schaap besteedde aan de invloed 
en betekenis van de aangrenzende bebou-
wing. In het voorbeeld van de Wibautstraat 
stipte hij even het mogelijk maken van 
aantrekkelijke programma’s op de begane 
grond aan, plus het creëren van ruimtelijke 
relaties tussen die programma’s en de open-
bare ruimte. En in het voorbeeld van Borneo 
Sporenburg wees hij op de overgangsruimte 
tussen privaat en publiek die binnen het 
kavel van een aantal woningen was gecre-
eerd. Maar hij besteedde geen aandacht aan 
het feit dat de keuze voor de smalle straten 
met eenzijdig parkeren ertoe heeft geleid dat 
in heel veel woningen een groot deel van de 
begane grond als garage of carport is vorm 
gegeven, waardoor de relatie tussen woning 
en straat op veel plaatsen mager is en de 
voordeur vrij betekenisloos.

 

was ongetwijfeld zijn oproep om het 
autoverkeer – en in het verlengde daarvan 
de Rotterdamse verkeerskundige – in de 
binnenstad terug in zijn hok te duwen, te 
beginnen op de Westblaak.

Als co-referent trad David Dooghe op, een 
stedenbouwkundig ontwerper en onder-
zoeker met een eigen bureau, die tevens 
werkzaam is voor de Vereniging Deltame-
tropool. Hij werd door Wouter Veldhuis 
aangekondigd als een stedenbouwkundige 
met een groot interesse voor de ‘software’, 
mede om hem te positioneren tegenover de 
‘hardware’-focus van Schaap. 

Hoewel Dooghe die vorm van typecas-
ting bestreed, bleek ze behoorlijk accuraat. 
Hij sprak weliswaar zijn bewondering uit 
voor Schaaps ambacht van het straten 
maken, maar was eigenlijk vooral benieuwd 
naar de ruimte die goed ontworpen straten 
– ‘wie kan daar nu op tegen zijn?’ – bieden 
voor verschillende vormen van gebruik.

Met zijn inbreng stelde Dooghe een 
relevante kwestie aan de orde: wat is de 
relatie tussen een goed ontworpen straat en 

De aftrap voor de serie Straatgesprekken 
werd op dinsdag 5 november 2013 gege-
ven door Ton Schaap, stedenbouwkundige 
bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de 
gemeente Amsterdam en lector Design in 
Urbanism aan de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam. Aan de hand van de Wibaut-
straat en de woonstraten op Borneo Sporen-
burg in Amsterdam bewees Schaap dat goede 
straten te ontwerpen én te maken zijn. Met 
grote retorische elegantie nam hij doorheen 
die bewijsvoering zijn publiek ook mee in 
zijn overtuiging dat aan het ontwerpen van 
goede straten simpele, maar te vaak verge-
ten regels ten grondslag liggen.

Wellicht geprikkeld door de uitspraak 
van moderator Wouter Veldhuis dat de 
Wibautstraat ‘de meest Rotterdamse straat 
van Amsterdam’ is, eindigde Schaap zijn 
introducerende lezing met een paar aanbe-
velingen voor Rotterdam. Hij stelde onder 
andere voor om het vooroorlogse Rot-
terdamse stratenpatroon zoveel mogelijk 
te herstellen, zodat de stad weer een even 
vanzelfsprekend als bewoonbaar stedelijk 
weefsel krijgt. Maar het meest sprekend  

Ton Schaap versus David Dooghe

Het eerste Straatgesprek was eerst en vooral een 
vurig pleidooi voor vakmanschap bij het ontwerpen 
van straten. Maar er bleven ook een paar prangende 
vragen hangen. Wat is nu precies de relatie tussen 
dat ontwerpvakmanschap en de straat als sociale 
ruimte? En: is de Westblaak inderdaad het arche-
typische probleem van Rotterdam?
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anderzijds door de mogelijke bijdrage van 
het ambacht aan bredere vraagstukken te 
tonen. Of ons daar in ieder geval glimpen 
van te laten opvangen. Haar dubbelslag werd 
zichtbaar na het wegblazen van de stoflaag 
van goede bedoelingen – ’de straat is er  
uiteindelijk voor de mensen’ – en ‘dwars’, 
kriskras door de vertelling, te luisteren.

Als eerste stap in haar dubbele benadering 
benoemde Karres de straat op verschillende 
wijzen. Hoewel je dat zou kunnen interpre-
teren als een retorische truc om de overstap 
te maken naar het ontwerpambacht, is zo’n 
talige handeling ook een goed instrument 
om het bewustzijn te verruimen. Door stra-
ten op verschillende manieren te benoemen 
en te waarderen, ontstaat de ruimte om de 
straat zowel gelaagd te maken, als open  
te stellen voor verschillende manieren om 
ermee om te gaan. 

Karres deed dat op een volstrekt 
onbevangen, en daardoor overtuigende 
wijze. Ze maakte verschil tussen ‘de leuke 
straat’ (gerelateerd aan het belang van het 

De vloer was dinsdag 26 november 2013 
voor Sylvia Karres, landschapsarchitect en 
medeoprichter van karres + brands land-
schapsarchitecten. In haar lezing gaf ze een 
fascinerende inkijkje in de genuanceerde 
landschapsarchitectonische visie op de 
straat. Voor haar is de straat een historisch 
fenomeen, dat zich ontwikkelt onder invloed 
van sociale, culturele en technologische con-
dities, maar ook een fenomeen dat je moet 
en kunt ontwerpen. 

Het grootste deel van haar lezing concen-
treerde zich feitelijk op dat laatste aspect. 
En door de wijze waarop Karres de straat 
als onderwerp van ontwerpend handelen 
benaderde, werd ook haar lezing, net als 
die van Ton Schaap, een pleidooi voor het 
vakmanschap van het straten maken. Maar 
het was meer dan dat. Karres leek bewust 
barsten in het bastion van het ambacht aan 
te willen brengen. Niet om het ambacht te 
vernietigen, maar juist om het sterker te 
maken. Dat deed ze enerzijds door het open 
te stellen voor de condities waarbinnen dat 
ambacht zich moet en wenst te ontplooien, 

Sylvia Karres versus Wolbert van Dijk

Het tweede Straatgesprek kroop al veel dichter naar 
het centrale thema van Streetwise dan de eerste 
editie: de straat als sociale ruimte. En als bijna 
vanzelfsprekend gevolg daarvan ging een belangrijk 
deel van het gesprek over het vraagstuk van de  
privatisering van de openbare ruimte. Opvallend 
was hoe ontspannen daarover gesproken werd. 
Naïef of een zegen?

tijden, in een stad die haar schier einde-
loze minderwaardigheidscomplex tracht te 
bestrijden door een net zo eindeloos geloof 
in bereikbaarheid? Is daarvoor het maken 
van goede straten de juiste strategie?

Het gesprek over die vraag, mede naar 
aanleiding van Schaaps suggestie om de 
Blaak en Westblaak te downgraden voor 
autoverkeer en de Coolsingel weer naar zijn 
oorspronkelijke positie te verleggen, raakte 
slechts tastend aan wat belangrijke punten. 
Er bleek redelijk wat consensus over het uit-
gangspunt dat het creëren van een vanzelf-
sprekend en overtuigend weefsel van straten 
een noodzakelijke voorwaarde is en dat daar 
een taak voor de overheid ligt. De positieve 
voorbeelden van die ook door de gemeente 
onderschreven benadering – zoals de  
Meent – werden breed omarmd. 

Maar of de Westblaak vanuit dat perspectief 
dan echt hét probleem is? Of het dan niet 
eerder gaat om de onderliggende stel-
lingname – maak een gedifferentieerd te 
gebruiken stadsweefsel met prioriteit voor 
de voetganger? En of het dan niet, daaraan 
voorafgaand, moet gaan om het ontwik-
kelen van een intelligente, ook ruimtelijke, 
strategie voor de omgang met de Rotter-
damse autobereikbaarheidsfixatie, zonder 
te ontkennen dat er in Rotterdam andere 
sociale, economische, culturele en politieke 
condities heersen dan in Amsterdam?  
Wordt vervolgd.
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aansloten bij de vertelling van Karres), kan 
breed opgevat worden: van bomenrijen tot 
stoepranden, van gebouwen tot hekken. 
Juist daar, in het vormgeven van (de conti-
nuïteit van) de begrenzing, en daarmee van 
het ruimtelijk kader, ligt een belangrijke 
taak voor de ontwerper, zo leek hij te willen 
zeggen – ook later in het gesprek nogmaals, 
toen hij zijn voorliefde voor het grid uitte.

Het tweede ingrediënt dat Van Dijk 
centraal stelde, is de overgang. De begren-
zing van de straat mag, om de straat als 
ruimte van sociale interactie productief 
te maken, niet hard of gesloten zijn (dus 
geen ‘boundary’, zoals Richard Sennett zo’n 
begrenzing noemt), maar moet zacht, open 
of fluïde zijn (een ‘border’ in de terminolo-
gie van Sennett). Er moet, in andere woor-
den, een overgang tussen openbaar en privé 
gecreëerd worden, die uitwisseling tussen 
beide domeinen niet alleen mogelijk maakt, 
maar zelfs stimuleert. 

Deze stellingname werkte Van Dijk 
vervolgens uit aan de hand van het woord 
‘vestibule’ (een ‘sticky word’, zou je kunnen 
zeggen, want het werd in het verloop van 
de avond meermaals, door verschillende 
mensen, gebruikt) en een aantal voorbeel-
den (variërend van Nolli’s beroemde kaart 
van Rome tot geprivatiseerde plantsoenen 
op een boulevard in Buenos Aires; waarbij 
het op z’n minst opvallend is dat de ‘omke-
ring’ van Nolli – publiek domein in private 
gebouwen – naar privaat domein in de 
openbare ruimte in Buenos Aires onbe-
noemd bleef ).

Aanleiding om het thema ‘eigenaarschap’ 
te agenderen, was – naast de door Van 
Dijk aangesneden thematiek – de korte 
toelichting van Karres op de planvorming 
voor Hart van Zuid. Dat gebied – met Ahoy 
en winkelcentrum Zuidplein als kernen – 
zal door een consortium van grotendeels 
private partijen (waarvan karres + brands 
als landschapsarchitecten deel uitmaken) 
getransformeerd worden. Daarbij vallen niet 

civil society, maken het noodzakelijk het 
ontwerp, de uitvoering en het beheer inte-
graal als ‘slimme’ ontwerpopgave te definië-
ren en om ontwerpmatig na te denken over 
het activeren van de energie van bewoners 
en gebruikers. De daaruit voor Karres voort-
komende hernieuwde oproep ‘to reclaim the 
streets,’ zou later in dit Straatgesprek nog 
een vervolg krijgen.

Ook deze keer werd de ‘ervaren stratenmaker’ 
geconfronteerd met een co-referent. Deze 
keer was dat Wolbert van Dijk, een steden-
bouwkundige alumnus van de Academie die 
een eigen bureau heeft in Rotterdam: Wol-
bert van Dijk Urban and Landscape design. 

Hij werd door moderator Wouter Veld-
huis aangekondigd met zowel een verwijzing 
naar zijn onderzoek in Buenos Aires – in het 
verlengde van zijn afstudeerproject – als naar 
zijn succesvolle bijdrage aan ‘tijdelijke tuinen’ 
in Rotterdam. Van Dijk liet zich echter niet 
vangen in een dergelijke vorm van typecas-
ting en verkoos een positie die daaraan voor-
bij ging en die, zo zou blijken, een duidelijk 
focus aanbracht in dit Straatgesprek.

Aan de basis van Van Dijks lezing stond 
zijn fascinatie voor sociale interactie in de 
openbare ruimte. Hij wordt er ‘ongelooflijk 
blij van’ als verschillende soorten men-
sen op straat tegelijkertijd verschillende 
soorten activiteiten ontplooien en verschil-
lende vormen van betekenis toekennen aan 
die straat en dat gebruik. Als mensen op 
straat roken, flirten, emoties tonen, vol in 
het zicht van andere mensen. Als straten, 
kortom, een breed palet aan mensen de 
kans geven zich de ruimte toe te eigenen en 
zich er thuis te voelen.

Cruciaal voor straten die daartoe in staat 
zijn, zo poneerde Van Dijk, zijn eigenlijk 
twee ruimtelijke fenomenen: de begrenzing 
en de overgang. Een heldere begrenzing 
van de straat is noodzakelijk, zo betoogde 
hij, om de straat als straat te herkennen, om 
de straat te kunnen lezen. En die begren-
zing, zo bleek uit de voorbeelden (die goed 

Jammer genoeg maakte Karres de wellicht 
lastigste, maar voor de vraag naar de straat als 
sociale ruimte wel heel interessante, vol-
gende stap niet: die van de mooie en goede 
straat naar de leuke straat. Die categorie had 
ze eerder aan de hand van Brunswick Street 
en Melbourne geïntroduceerd en schetsmatig 
aangestipt. Het is misschien vanuit ontwer-
persperspectief de meest ongrijpbare, getuige 
Karres’ duiding ervan: ‘Deze straat heeft een 
vrij makkelijk en simpel profiel, eigenlijk 
is het een zootje’. Het leuke van Brunswick 
Street onttrekt zich, zo lijkt het, aan de 
reikwijdte van het ontwerp en wordt bepaald 
door zaken als kleinschalige en gedifferenti-
eerde programmering, regelgeving (winkels 
die tot elf uur ’s avonds open blijven) en 
drukte (veel mensen in de directe omgeving).

Ondanks het feit dat ontwerpen hier 
blijkbaar niet de cruciale factor is, zou het 
toch spannend zijn om de vraag te stellen 
wat de rol en betekenis van het ontwerp 
in dit soort voorbeelden dan wél is of kan 
zijn. Al is het alleen al omdat juist dit soort 
straten breed appelleert aan het idee van 
‘een fijne straat’. De moderator van de avond, 
Wouter Veldhuis, wees er fijntjes op dat 
Brunswick Street ook al figureerde in de 
lezing die Charles Landry vorig jaar gaf aan 
de Academie.

Toen ze werd uitgenodigd, was Karres ook 
gevraagd iets te vertellen over hoe zij de 
toekomst van de straat en het maken van 
straten ziet. Die vraag bood haar de gelegen-
heid een extra laag aan te boren. Feitelijk 
poneerde zij dat het nadenken over de toe-
komst van het ontwerpen van straten enkel 
en alleen mogelijk is door het vraagstuk in  
te bedden in de veranderende condities 
waarbinnen het plaatsvindt. 

Het besef dat de klimaatverandering 
juist ook voor de openbare ruimte grote 
gevolgen heeft, biedt nieuwe kansen voor de 
ontwerper. De veranderingen in zowel het 
opdrachtgeverschap en de financiële slag-
kracht als in de rolverdeling binnen de  

programma), ‘de mooie straat’ (met een 
nadruk op de precisie waarmee die wordt 
vormgegeven en uitgevoerd) en ‘de goede 
straat’ (waarbij het gaat om het gebruik, of 
eigenlijk, de uitnodiging tot en het facilite-
ren van dat gebruik).

Na haar pleidooi om straten genuanceerd 
te lezen, zoomde Karres uitgebreid in op de 
mooie straat en het belang van ambachte-
lijk ontwerpen. Net als Ton Schaap eerder, 
poneerde ze dat het de eerste verantwoorde-
lijkheid van een ontwerper is om mooie stra-
ten te ontwerpen. Dat betekent dat je moet 
beschikken over een breed scala aan ontwerp-
instrumenten en -ingrediënten. Tegelijker-
tijd vormde haar pleidooi voor vakmanschap 
een mooie aanvulling op dat van Ton Schaap. 
Het repertoire van de landschapsarchitect 
bleek op dit vlak behoorlijk rijker te zijn dan 
dat van de stedenbouwkundige: de enorme 
hoeveelheid mooie profielen, mooie mate-
rialen, mooie details, mooie stoepbanden, 
mooie belijningen en mooi straatmeubilair 
was bij vlagen oogverblindend.

Karres ging ook anderszins een stapje 
verder dan Schaap. Ze bleek bereid en in 
staat ook een aantal ingrediënten te benoe-
men die niet alleen, of niet in de eerste 
plaats, horen bij de mooie straat, maar – in 
haar terminologie – bij de goede straat. Bij 
de straat, dus, ‘die uitnodigt tot gebruik’ en 
waarvan ‘de inrichting het gebruik facili-
teert’. In dat licht sprak Karres onder andere 
van ‘sticky space’, een term die ze binnen 
haar bureau gebruikt voor een plek die uit-
nodigt tot specifiek, maar niet van te voren 
gedefinieerd gebruik, en daarmee, zo bleek 
later op de avond, tot toe-eigening. 

Als voorbeelden noemde ze onder andere 
de banken en de hoge boomkransen op 
de Arena Boulevard in Amsterdam en de 
fontein op Kultorvet in Kopenhagen. Meer 
in algemene zin gaat het er haar dus om dat 
er een openbare ruimte ontstaat die, mede 
door de inzet van topografie als ontwerpin-
strument, ‘plakt’ doordat ze aanleiding biedt 
voor veel verschillende vormen van gebruik. 
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differentiëren van de openbare ruimte op 
de schaal van publiek, via parochiaal, naar 
privaat domein; over de hoeveelheid domei-
nen op die schaal; over open systemen, die 
zowel continuïteit en kader als ruimte voor 
verschil bieden; en over de ruimtelijke mid-
delen – waarschijnlijk inderdaad met name 
in de overgangszones – die een dergelijke 
differentiatie kunnen ondersteunen, of  
juist frustreren.

De tijdens dit Straatgesprek bepleite trans-
formatie – of misschien wel nauwkeuriger: 
differentiatie – van de openbare ruimte is 
zeker niet per definitie negatief. Als symbool 
voor de gewenste verandering kunnen de 
sticky spaces van Karres dienen: ‘Die kleef-
kracht veronderstelt dat de plek kan worden 
toegeëigend, dat er een eigen territorium 
van gemaakt kan worden.’

Ook dit thema is in het recente verleden 
al uitgebreid, ook in positieve zin, bediscus-
sieerd: denk bijvoorbeeld aan het boek Op 
zoek naar nieuw publiek domein van Arnold 
Reijndorp en Maarten Hajer. Die discussie 
leert ons dat er wel, ook door ontwerpers, 
goed moet worden nagedacht: over de wijze 
waarop de ontwerper zich wil verhouden tot 
de wenselijkheid, de reikwijdte en de effec-
ten van de differentiatie van de openbare 
ruimte; over de rol van het ontwerp bij het 

De bottom-up toe-eigening van de open-
bare ruimte wordt breed omarmd en kent 
inderdaad een aantal positieve aspecten, 
niet in het minst doordat die leidt tot een 
hernieuwde betrokkenheid bij het publieke 
domein. De voorbeelden van Van Dijk (de 
gerealiseerde Geveltuinen XXL in de Bloem-
kwekersstraat) en Karres (het idee voor 
een omhaagde buurttuin op een verweesd 
plantsoen in een wijk van Dudok in Hil-
versum) konden op enthousiasme van de 
zaal rekenen. Maar tegelijkertijd moet op 
zijn minst geconstateerd worden dat in die 
voorbeelden niet veel anders gebeurt dan 
in Hart van Zuid: de openbare ruimte wordt 
geprivatiseerd en tot parochiaal – en dus 
mogelijkerwijs exclusief (namelijk andere 
mogelijkheden uitsluitend) – domein 
getransformeerd.

Er is een specifieke reden om deze the-
matiek in Rotterdam aan de orde te stellen. 
Dat bleek indirect uit de reactie op de vraag 
die Veldhuis op zeker moment stelde: ‘Klopt 
het als ik constateer dat jullie beiden pleiten 
voor een vermindering van de hoeveelheid 
openbare ruimte?’ Beiden weigerden die 
vraag volmondig en in algemene zin met ja 
te beantwoorden. Waar het veel meer om 
gaat, zeiden beiden, is dat straten alleen als 
sociale ruimte functioneren als er voldoende 
massa is en de gebruiksdruk groot genoeg 
is. En dat is, bijvoorbeeld in Rotterdam, vaak 
niet het geval. 

Naast een schrijnend gebrek aan massa 
en een problematische conditie om dat sub-
stantieel te verbeteren, lijdt de Rotterdamse 
binnenstad ook aan een welhaast tragische 
overmaat aan openbare ruimte, die boven-
dien vaak ook nog eens betekenisloos én niet 
mooi is. Zeker in de Rotterdamse context 
zou, zo leek de stelling, een reductie van 
openbare ruimte onderdeel van de strategie 
moeten zijn. Maar, zo zou je eraan moeten 
toevoegen, het kan en mag geen onbemid-
delde legitimering van de privatisering van 
de openbare ruimte zijn. 

 

alleen het ontwerp, de uitvoering en het 
beheer van de bebouwing onder de verant-
woordelijkheid van het consortium, maar 
ook die van de openbare ruimte. Reden voor 
moderator Veldhuis om zich af te vragen 
waar de grens ligt bij het toebedelen van het 
eigenaarschap van de openbare ruimte aan 
niet-publieke partijen.

Dit is natuurlijk geen nieuwe discussie. 
Karres wees in haar reactie op een reeks 
voorbeelden uit een min of meer recent 
verleden, met name in New York. Daar heeft 
de privatisering van de openbare ruimte, in 
haar ogen, bovenal tot betere (of mooiere?) 
openbare ruimtes geleid: beter ontworpen, 
beter aangelegd, beter beheerd, beter bruik-
baar. Die verandering van het eigenaarschap 
is puur noodzakelijk, zo betoogde ze, omdat 
de overheid niet meer over voldoende  
geld beschikt om haar verantwoordelijkheid 
voor de openbare ruimte vorm en inhoud  
te geven. 

Nieuw is wel dat er over dit onderwerp 
zo ontspannen wordt gesproken: was de pri-
vatisering van de openbare ruimte zo’n tien 
jaar geleden nog reden tot felle debatten, nu 
is het blijkbaar een volledig geaccepteerde 
vanzelfsprekendheid. Dat komt de toon van 
het gesprek ten goede, maar het getuigt 
tegelijk van een enigszins naïeve houding. 
Niet zozeer omdat privatisering tot fysieke 
afsluiting van what used to be de openbare 
ruimte leidt, zoals Veldhuis ten aanzien van 
de Koopgoot suggereerde, maar wel omdat 
het tot uitsluiting kan leiden. En feitelijk ook 
leidt, zo betoogt Sharon Zukin in Naked City, 
het boek waarin ze een aantal veelvuldig 
omarmde voorbeelden van privatisering in 
New York kritisch bespreekt. In zulke geval-
len worden de zachte borders toch gewoon 
harde boundaries.

Mogelijk wordt de ontspannen reactie op de 
privatisering, zo is mijn vermoeden, ingege-
ven door het feit dat niet alleen hard boiled 
private partijen de nieuwe rol van eigenaar 
op zich kunnen nemen, maar ook burgers. 
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Nio ging vervolgens in het door Bindels 
getoonde recente werk van West 8 op zoek 
naar de middelen om de samenleving ruim-
telijk te conditioneren. Volgens hem was 
het bureau er bij Borneo-Sporenburg, met 
zijn ‘stalen sluier tussen woning en straat’ 
niet in geslaagd de noodzakelijk overlappen 
tussen privé en openbaar vorm te geven 
(waarbij Nio overigens moest erkennen dat 
het werkelijke gebruik dat probleem wel 
had opgelost). 

Vooral in de projecten voor Loenen 
aan de Vecht en Maastricht ontwaarde hij 
interessante ingrediënten om overlappingen 
tussen verschillende domeinen ruimtelijk 
vorm te geven. Daarbij onderschreef Nio de 
onderliggende gedachte in het Maastrichtse 
project dat stedelingen zich een straat alleen 
toe-eigenen als ze die kunnen opnemen in 
hun mental map. En bleek hij gefascineerd 
door de catalogus van ‘kleine elementen, 
muurtjes, richels, boombakranden et cetera, 
die uitnodigen tot inbezitname’ – iets wat 
Sylvia Karres in een eerder Straatgesprek 
sticky spaces had genoemd.

Maar Nio plaatste ook een reeks kriti-
sche kanttekeningen en had vooral heel veel 
vragen. Bijvoorbeeld over het suburbane 
gehalte van het Loenense project, over de 
neiging van West 8 tot esthetiseren (en zich 
daarmee naar de smaak van een dominante 
groep te voegen), over de noodzaak om niet 
alleen aan het einde van, maar ook in de 
straat zelfs bestemmingen te hebben en over 
het lerend vermogen van het bureau. 

Deze zoekend-vragende opstelling zette 
zich voort in het gesprek. De ‘wederzijdse 
wil der disciplines’ om met elkaar in gesprek 
te gaan, was duidelijk aanwezig. Maar het 
verschil in taal, in perspectief, in ambi-
ties ook, maakte dat het gesprek soms ook 
stevig schuurde. Duidelijk werd wel dat de 
grondhouding van West 8 ten aanzien van 
de samenleving feitelijk niet veel veranderd 
was, maar dat de vorm – zowel in retorische 
als in ontwerpende zin – beduidend minder 
uitgesproken is geworden. 

articulatie van de overgangszone – distan tie 
tussen straat en woning, tussen het publieke 
en het individuele. 

Opvallend is daarbij trouwens dat het 
denken van het bureau is geëvolueerd: 
werd op Borneo-Sporenburg de straat 
zelf als intermediair tussen individu en 
samenleving ingezet door er een collectieve 
overgangszone tussen de bewoners en de 
rest van de wereld van te maken, bij latere 
projecten wordt de straat zelf als publieke 
ruimte geïnterpreteerd en worden er in de 
straatruimte overgangszones tussen indi-
vidu en samenleving ontworpen. Edoch, 
zo liet Bindels zien, op Borneo-Sporenburg 
had die verschuiving door het feitelijke 
gebruik door de bewoners – de transforma-
tie van de patio/carport tot een interieure 
overgangszone – ook plaatsgevonden.

Als co-referent was Ivan Nio, sociaal geo-
graaf, uitgenodigd. Hij plaatste de presenta-
tie van Bindels eerst in de ‘oergeschiedenis’ 
van West 8. Het vroege werk van het bureau 
–zowel teksten en ontwerpen als gereali-
seerde projecten – heeft een grote invloed 
gehad op het sociologische debat over de 
stad. Het meest exemplarisch daarvoor was 
het Schouwburgplein. 

Dat project keerde zich tegen het domi-
nante ‘republikeinse ideaal van de openbare 
ruimte’ – als de ruimte waar de mens zich 
leert te verhouden tot de onbekende ander 
– door bewust het parochiale gebruik van 
de openbare ruimte te omarmen. Dat was 
niet alleen voor veel sociale wetenschappers 
een enorme bevrijding, het sloot ook aan 
bij de werkelijkheid van het gebruik van de 
stad, zoals geobserveerd door de empirische 
school binnen de sociologie. Die bevrijding 
maakt een ontspannener – of in ieder geval 
realistischer en minder beladen – gesprek 
en denken over de openbare ruimte moge-
lijk, waarin het creëren van mogelijke 
overlappen tussen verschillende parochiale 
domeinen centraal staat, vanuit het besef 
dat belangen en eisen conflicteren.

 

de mogelijkheid tot identificatie bieden. 
Het belangrijkste bleek dat de straat, als 
onderdeel van de longue durée van de stad, 
‘ergens naartoe moet gaan.’ Het simpele 
feit dat er aan het einde van de straat iets 
is wat betekenis heeft voor de stedeling, 
geeft de straat zelf betekenis en verankert 
haar in de mental map van de gebruikers. 
Alleen onder deze conditie kan de straat 
de ruimte bieden om verschillen in zich op 
te nemen én te verbinden: verschillende 
programma’s, verschillende bewoners, 
verschillende buurten of wijken, maar ook 
ontworpen verschillen – ‘het naspelen van 
een historische ontwikkeling in het steden-
bouwkundig plan’.

Ergen heen gaan, is ook de voorwaarde 
om de straat als publieke ruimte te kunnen 
zien en gebruiken. Dat betekent voor Bindels 
echter wel dat dat publieke karakter in de 
straat gevierd moet worden. Tegelijkertijd 
moet er ruimte worden gecreëerd voor de 
overgang naar het individuele domein. Voor 
het eerste is het noodzakelijk om de straat, 
door de architectonische articulatie van 
het publieke gezicht van de aanliggende 
gebouwen, ‘waardigheid te verlenen’. Het 
tweede vereist – mede door de ruimtelijke 

Hoofdgast van het Straatgesprek van dins-
dag 20 mei 2014 was Edzo Bindels, steden-
bouwkundige en partner van West 8 Urban 
Design & Landscape Architecture. Hij werd 
door moderator Wouter Veldhuis geïntro-
duceerd met een prikkelend citaat: ‘In Rot-
terdam moet het vak van straten maken van 
de grond af opnieuw opgebouwd worden.’

Even was er natuurlijk de hoop dat Bin-
dels deze stellingname op de herinrichting 
van de Coolsingel zou projecteren, waar-
voor West 8 dit jaar immers het winnende 
ontwerp had gemaakt, maar daar bleek het 
helaas nog te vroeg voor: op last van de 
gemeente moet het ontwerp geheim blij-
ven. Wel gaf Bindels een mooie, zoekende 
presentatie, waarin hij doorheen een aantal 
stedenbouwkundige projecten van West 8 
de opvattingen van het bureau over straten 
probeerde te verduidelijken én te duiden.

Vanuit de bespreking van de projecten 
voor Borneo-Sporenburg, Loenen aan de 
Vecht, de A2-zone in Maastricht en Nieuw 
Crooswijk onderstreepte Bindels de opvat-
ting van West 8 dat de straat ‘vooral een 
mentale ruimte’ is. Uit de projecten distil-
leerde hij een aantal cruciale ingrediënten 
bij het maken van straten, die de stedeling 

Edzo Bindels versus Ivan Nio

Een nieuw format bij het derde Straatgesprek: geen 
dialoog tussen verschillende generaties ontwer-
pers meer, maar tussen disciplines. In dit geval de 
stedenbouw en de sociale geografie. Dat leverde al 
meteen een prettig, maar ook regelmatig schurend 
gesprek op. Dat naar meer smaakte.
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Alexander in 1993 en een uitgevoerd project 
voor de Hobbemastraat in Zwolle uit 2008. 
Uit deze projecten distilleerde hij in de eerste 
plaats de centrale opgave voor de naoorlogse 
stad: nieuwe verbanden leggen. Immers, in 
de planmatig ontwikkelde naoorlogse stad, 
opgebouwd uit grote projecten die worden 
omspoeld door onbepaalde open ruimtes, zijn 
ruimtelijke verbanden niet vanzelfsprekend.

Elke interventie in dat territorium 
moet er volgens Van Velzen op gericht zijn 
nieuwe ruimtelijke verbanden te leggen, 
die zich enerzijds expliciet verhouden tot 
het bestaande en anderzijds ingaan op 
hedendaagse wensen en eisen. Tegelijkertijd 
maakte hij duidelijk dat de rol van de straat 
in die opgave niet noodzakelijkerwijs  
evident is, al was het maar omdat de straat  
in klassieke ruimtelijke zin, de straat zoals  
ze zich in het alledaagse gesprek voordoet, 
niet bestaat in de naoorlogse stad. 

In het tweede deel van zijn betoog nam Van 
Velzen de zaal mee in een zoektocht naar 
mogelijke denkrichtingen voor die nieuwe 

Endry van Velzen, architect en stedenbouw-
kundige, en tevens partner van De Nijl Archi-
tecten, verzorgde op dinsdag 3 juni 2014 de 
aftrap. Zijn lezing, of misschien moet ik zeg-
gen college, betrof een tot nu toe nauwelijks 
aan de orde gekomen aspect van de Street-
wise-queeste: de straat als sociale ruimte in 
de naoorlogse stad. Daarmee zorgde hij voor 
een waardevolle aanvulling op de discussie. 
Enerzijds omdat het duidelijk maakt dat ook 
straten buiten het centrum op de relatie tus-
sen ontwerp en sociaal gebruik ondervraagd 
kunnen en moeten worden. Anderzijds 
omdat zijn specifieke aandachtsgebied – de 
naoorlogse stad, met haar extreem planma-
tige en open stedenbouwkundige opzet – het 
vraagstuk van de straat als fysieke ruimte, 
juist ook in het licht van de ‘naoorlogsheid’ 
van de Rotterdamse binnenstad, sowieso 
behoorlijk op scherp zet.

Van Velzen hield een verhaal in drie 
delen. In het eerste deel verkende hij een 
tweetal, wat oudere projecten van De Nijl 
Architecten in de naoorlogse stad: een studie 
naar de Alexanderlaan in het kader van AIR 

Endry van Velzen versus Nel de Jager

Hoewel Endry van Velzen een interessant en zeer 
relevant aspect van de discussie over de straat als 
sociale ruimte op de agenda zette – namelijk de 
straat in de naoorlogse stad –, was de avond geen 
groot succes. De verbinding van een focus op de 
‘open stad’ met een fascinatie voor de ‘gesloten 
stad’ – bij co-referent Nel de Jager – bleek geen 
goede basis voor een gesprek. Jammer!

Het feit dat Nio dat leek te betreuren, 
maakte het gesprek lastiger, maar ook 
scherper. Het dwong Bindels zich, vanuit de 
huidige ‘meer politiek correcte’ bureaupre-
sentie, uit te spreken over ‘zachte’ ruimte-
lijke ingrediënten. Dat West 8 inmiddels ook 
klassieke landschapsarchitectonische ont-
werpmiddelen gebruikt om het parochiale, 
slechts deels overlappende, gebruik van de 
openbare ruimte vorm te geven, verdedigde 
Bindels als volgt: ‘We weten tegenwoordig 
dat de impact van gras, mits waardig ont-
worpen, enorm is.’ 

Het gesprek was, hoeveel interessants en 
relevants er ook langs kwam, misschien wel 
vooral een begin. Het elkaar aftasten van de 

disciplines kost, zoals elke paringsdans, tijd 
en het daarbij horende ballet van aantrekken 
en afstoten is te vormloos om het denken 
van voldoende structuur te voorzien. De vele 
open eindjes – waarvan Veldhuis’ vraag naar 
de rol van het ambacht van het ontwerp in 
het ruimtelijk faciliteren van die parochiale 
overlappingen niet de minste is – prikkelen 
de hersens, omdat ze gedurende de avond 
voorzien werden van flarden van denk- en 
oplossingsrichtingen. 
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zetten, smeekt om een vervolg – al was het 
maar omdat er veel meer buiten- dan bin-
nenstedelijke straten zijn. Maar ook omdat 
de door hem beschreven naoorlogse con-
dities en vraagstukken ook voor de Rotter-
damse binnenstad gelden. Hopelijk komt het 
er ooit nog van.

Na Van Velzen kreeg Nel de Jager het woord. 
Zij noemt zich ‘socioloog van de gebouwde 
omgeving’ en is vooral bekend als winkel-
straatmanager van de Haarlemmerdijk en 
-straat in Amsterdam. In haar co-referaat 
opende ze frontaal de aanval. Niet zozeer 
op Van Velzen persoonlijk, maar op hem als 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep 
van architecten en stedenbouwkundigen 
– en in het verlengde daarvan eigenlijk op 
iedereen die zich bezighoudt met het maken 
van straten. 

Haar centrale stelling was dat er bij de 
transformatie en productie van straten – of 
meer algemeen: van stad – te weinig reke-
ning wordt gehouden met de beleving van 
de gebruiker én met de toekomstbestendig-
heid van de straat en de stad. Nietsontziend 
fileerde ze, vanuit dat standpunt, een  
aantal van de door Van Velzen gepresen-
teerde projecten.

Hoewel het, zoals één van de aanwezi-
gen in de zaal na afloop opmerkte, ‘ook wel 
eens goed is dat de co-referent zich uiterst 
kritisch tot de referent verhoudt’, bleek het 
weinig productief. De kritische positie van 
De Jager zorgde eenvoudigweg voor te veel 
afstand. Haar co-referaat ging nauwelijks in 
op wat Van Velzen had verteld en getoond – 
terwijl zij in haar rol als winkelstraatmanager 
juist bekend staat als iemand die heel precies 
kijkt – en ze wekte op z’n minst de schijn dat 
ze haar binnenstedelijke straatperspectief, 
geworteld in de traditie van de gesloten stad, 
onbemiddeld projecteerde op de weer-
barstige werkelijkheid van de naoorlogse 
buitenwijk. Het overbrengen van de eigen 
boodschap prevaleerde boven het in gesprek 
geraken. Elke poging om dat gesprek alsnog 
op gang te brengen, strandde.

En dat is ongelooflijk jammer. Het ver-
haal van Van Velzen, dat juist draaide om de 
bemiddeling tussen verschillende stede-
lijke concepties, vraagt erom uitgediept te 
worden. En zijn poging om ‘de straat buiten 
het centrum’ op de agenda van de ontwerp-
discussie over de straat als sociale ruimte te 

verbanden. Voor wie zijn werk (zowel in 
ontwerpen als teksten) kent, zal het niet 
verbazen dat hij daarbij refereert aan ‘ano-
ther modern tradition’. Aan architecten en 
stedenbouwkundigen uit het interbellum 
dus, die ruimtelijke modellen en strategieën 
hebben ontwikkeld die bemiddelen tussen 
‘abstracte planologie en concrete objecten’, 
tussen architectuur en stedenbouw, tussen 
de open en de gesloten stad en, misschien 
wel bovenal, tussen de noodzakelijke schaal-
sprong van de moderniteit van de twintigste 
eeuw en de stedelijke kwaliteiten van  
de oergeschiedenis van het moderne in de 
achttiende en negentiende eeuw. 

Aan de hand van een aantal projecten 
van Van Eesteren, Le Corbusier en Perret 
probeerde Van Velzen duidelijk te maken dat 
de bemiddelende kracht van die ‘stedelijke 
architectuur of architectonische steden-
bouw’ bij uitstek geschikt is om de centrale 
opgave bij de transformatie van de naoor-
logse stad, namelijk het leggen van nieuwe 
ruimtelijke verbanden, tegemoet te treden.

In de slotparagraaf van zijn verhaal 
richtte Van Velzen zich op een aantal wat 
recentere projecten van De Nijl Architecten 
in de naoorlogse stad. Enerzijds maakte hij, 
in wat meer algemene zin, vrij overtuigend 
duidelijk dat De Nijls interpretatie van ‘het 
ontwerp van het tussen’ inderdaad nieuwe, 
aanvullende ruimtelijke verbanden weet 
te creëren. Anderzijds liet hij, aan de hand 
van het project voor de Calandlaan in het 
Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, zien 
dat – op specifieke locaties in de naoorlogse 
stad – er wel degelijk een belangrijke rol 
weggelegd kan zijn voor de straat als het 
ruimtelijk fenomeen om die nieuwe verban-
den te leggen. 

De Calandlaan is een imponerend, maar 
ook lichtelijk verwarrend project: het is 
feitelijk geen straat zoals we die (wensen te) 
kennen, maar ze refereert wel diepgaand 
aan de klassieke straat en introduceert 
straatkwaliteit binnen een welhaast straat-
loos universum. 
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aan de Potsdammer Platz, in Vathorst en in 
Den Haag (de ministeries), zijn volwaardig 
onderdeel van het principe: ‘Building urban 
blocks with towers is a courageous act. The 
towers grow out of the block.’

In het schemergebied tussen architec-
tuur en stedenbouw benadrukte Kollhoff 
bovenal het belang van de begane grond en 
de eerste verdieping, zeg maar het basement, 
in relatie tot de stedelijke ruimte. Het gaat er 
dan vooral om dat het basement de stedelijke 
ruimte – in veel gevallen: de straat – zowel 
ruimtelijk als functioneel definieert en 
articuleert. Daarbij dienen de onderste lagen 
in architectonische zin ‘more solid’ te zijn 
dan de lagen erboven: ‘Let it stand, connect 
it visually to the ground.’ In functionele zin 
dienen de onderste lagen het stedelijk leven 
op de straat te voeden. 

Daarnaast benoemde Kollhoff de nood-
zaak om de onderbouw, het middendeel en 
de top van het stedelijk blok, in architectoni-
sche zin, verschillend te articuleren. Met als 
toevoeging, geheel in lijn met zijn eerdere 
betoog over in het blok gewortelde torens: 
‘Heigth is not important.’

Kollhoff is architect, logisch dat hij 
beschikt over een rijk repertoire om het 
stedelijk blok – of eigenlijk: de gebouwen op 
de kavels binnen het stedelijk blok, want dat 
is voor hem het primaire werkveld van de 
architect – in architectonische zin te gron-
den en presentie te geven. Het creëren van 
zwaarte, massa, diepte en schaduwwerking, 
het articuleren en profileren van de gevel, 
de tactiliteit, proporties en compositie van 
de gebouwen, de materialiteit en tektoni-
sche rijkdom van de architectuur, alles is 
erop gericht om gebouwen te maken die niet 
alleen op de grond staan, maar erin gewor-
teld zijn, eruit lijken te ontspruiten. Archi-
tectuur moet lichamelijk zijn, ook in fysieke 
zin ergens thuis horen, zodat de mens zich 
er lichamelijk en als lid van de samenleving 
mee kan en moet verhouden. Het – tijdens 
de lezing zichtbare – plezier in het maken 
is een voorwaarde, maar niet het doel, zo 

eeuwen heeft ontwikkeld in verhouding tot 
de stad en de samenleving.

Kollhoff richtte zijn toorn trouwens niet 
op de ‘meesters van het modernisme’, maar 
op hun volgelingen. Le Corbusier en Mies 
van der Rohe bezaten, door hun traditio-
nele opleiding, nog een diepe kennis over 
de architectuur die hen in staat stelde hun 
modernistische uitvindingen presentie te 
geven door ze architectonisch te articuleren, 
te profileren, te proportioneren en aldus te 
gronden. Impliciet legde hij hiermee trou-
wens een directe relatie met de door Endry 
van Velzen, op 3 juni, benoemde bemid-
delende kracht van de architecten van het 
Interbellum, namelijk die van brug tussen 
traditie en moderniteit.

De volgelingen van de moderne meesters, 
daarentegen, ontberen elk zicht op en benul 
van het kennislichaam van de architectuur. 
Het gevolg: ‘With the stuff they produce you 
can’t make cities.’ De ‘afplak-architectuur’ 
van Hans Hollein en de hedendaagse eis om 
tussen afzonderlijke gevelelementen acht 
millimeter marge aan te houden, zijn slechts 
twee voorbeelden van de uitwassen van dat 
‘flinterdunne’ modernisme, dat later in de 
lezing nog terug zou komen.

Na zijn intermezzo nam Kollhoff de zaal mee 
in de zoektocht naar stedelijke, gegronde 
en presente architectuur die zijn bureau de 
afgelopen decennia heeft gemaakt. Op het 
stedenbouwkundig schaalniveau heeft het 
geparcelleerde stedelijk blok, de bouwsteen 
van de stad die de openbare ruimte begrenst 
en definieert, voor Kollhoff het absolute pri-
maat: ‘The principle of the urban block divided 
in lots is the principle of the European City.’ 

De parcellering van het blok is het 
logische uitkomst van het op organische 
wijze maken van stad, zo poneerde Kollhoff. 
Het opgedeelde stedelijk blok is een van-
zelfsprekend onderdeel van onze stedelijke 
cultuur dat nagevolgd dient te worden, ook 
al is er maar één opdrachtgever. De toren-
projecten van zijn bureau, bijvoorbeeld 

antwoord op die vraag met een stellingname: 
‘The city should not be explained theoreti-
cally, but experienced bodily.’ Dat betekent 
voor hem eerst en vooral dat een stedelijk 
gebouw aanwezig moet zijn, een ‘presentie’ 
moeten hebben in de stad. En dat impliceert 
weer, zo vervolgde hij, dat een gebouw geen 
ufo, geen wezensvreemd object mag zijn, 
maar ‘gegrond’, in de grond geworteld, moet 
zijn en zwaarte, massa moet hebben.

In een intermezzo lichtte Kollhoff toe dat 
juist díe kwaliteiten van de stedelijke archi-
tectuur in de twintigste eeuw ter discussie 
zijn gesteld – en zelfs te grabbel zijn gegooid. 
De ‘uitvinding’ van de moderne architec-
tuur is voor hem precies dat: een (in zichzelf 
perfecte, maar ‘simpele’) uitvinding, zonder 
geschiedenis, ontworteld en ongegrond in 
de dubbele betekenis van het woord. De stad 
heeft echter geen enkele behoefte aan dat 
soort uitvindingen, door hun vluchtige ont-
worteldheid vernietigen ze de stad. De stad 
kan alleen opgebouwd worden uit gegronde 
en aanwezige architectuur, architectuur die 
niet bedacht is, maar die zich in de loop der 

Hoofdspreker van het Straatgesprek op 10 
juni 2014 was Hans Kollhoff, vooraanstaand 
én controversieel architect. Moderator 
Wouter Veldhuis introduceerde hem met 
een korte blik op zijn eigen biografie. Toen 
Kollhoffs Piraeus op het KNSM-eiland in 
Amsterdam werd opgeleverd, was Veldhuis 
bezig om af te studeren aan de TU Delft en 
hij was ongelooflijk onder de indruk van 
het gebouw. Bovenal was hij geïmponeerd 
door de verfijnde presentie van het gebouw 
aan de straat, de prachtige entreedeuren 
van Piraeus vond hij exemplarisch voor de 
aanpak van Kollhoff. ‘This is an architect 
that knows how buildings have to behave in 
the city,’ besloot hij zijn introductie, die de 
spijker op de kop zou blijken te slaan.

Het grootste deel van lezing van Kollhoff 
ging namelijk precies daarover: hoe maak 
je stedelijke gebouwen die zich fatsoenlijk 
gedragen in de stad? Of, om even terug te 
verwijzen naar het Straatgesprek met Edzo 
Bindels op 20 mei, hoe maak je gebouwen 
die middels hun architectonische articulatie 
respect betonen aan het publieke domein, de 
stedelijke ruimte? Voor Kollhoff begint het 

Hans Kollhoff versus Errik Buursink

Tijdens het laatste Straatgesprek stonden opnieuw 
twee heren uit heel verschillende disciplines naast 
elkaar op het podium. Ze bleken niet alleen veel 
fascinaties te delen, maar zelfs hetzelfde schoon-
heidsideaal na te streven. In een prettig gesprek 
ondernamen ze een, deels geslaagde, poging het 
onderliggend maatschappelijk ideaal bloot te leggen.
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thema van eigenaarschap. Net zoals een 
stad die een gedeeld schoonheidsbesef en 
gedeelde waarden representeert, zorgt dat 
mensen zich thuis en, daarmee, verantwoor-
delijk voelen, zo geeft ook het eigenaarschap 
je verantwoordelijkheidsgevoel. 

In dat licht kwam bijvoorbeeld het 
inmiddels uit Berlijn zeer bekende, en ook al 
naar Nederland overgewaaide, model van de 
Baugruppen langs. Kollhoff tekende daarbij 
wel aan dat hij enigszins twijfelde aan de 
houdbaarheid en duurzaamheid van het 
concept, omdat de mate van collectiviteit erg 
beperkt blijkt te zijn. Een ander interessant 
voorbeeld dat Kollhoff noemde is Prenz-
lauer Berg, waar de kavels oorspronkelijk 
bebouwd zijn door de bewoner-eigenaren, 
die de bovenste verdiepingen vervolgens 
verhuurden. Een werkbaar model voor de 
pandsgewijze transformatie van de heden-
daagse stad?

Gedurende het gesprek deed Wouter 
Veldhuis verschillende pogingen Rotterdam 
te agenderen. Dat leverde wel veel vragen en 
een paar oneliners op – ‘Is there no sense of 
community in Rotterdam?’, ‘Is there a lack of 
resistance?’, ‘Is there a lack of ownership?’, 
‘Has Rotterdam become too diverse, so that 
people don’t feel at home anymore?’ ‘Under-
standing Rotterdam means understanding 
the trauma of the bombardment’, ‘Rotterdam 
is primarily economically driven’ – maar 
weinig antwoorden. Desondanks vormde de 
avond een mooie, en rijke, afsluiting van de 
reeks Straatgesprekken. 

het daarover niet te hebben. Dat bood deze 
avond een mooie gelegenheid om het over 
andere condities voor ‘de schoonheid van 
de stad’ – en daarmee, impliciet, voor de 
kwaliteit van de straat als publieke ruimte – 
te hebben. 

Kollhoff greep die mogelijkheid met 
beide handen aan. Hij poneerde een stelling 
die je misschien niet meteen van hem zou 
verwachten en die zijn makkelijk als forma-
listisch onschadelijk te maken lezing in een 
totaal ander daglicht plaatste: ‘It’s all about 
society. You need a sense of community to 
create urban beauty.’

Vervolgens ontspon zich een gesprek 
waarin het gebrek aan gemeenschapszin 
binnen de hedendaagse samenleving een 
grote rol speelde, maar dat desondanks 
niet wenste te verzanden in cynisme. Het 
ontbreken van een gemeenschappelijk – of 
collectief – besef van schoonheid is betreu-
renswaardig – bijvoorbeeld omdat voor niet 
gedragen schoonheid ook geen extra geld 
beschikbaar is – maar de renaissance van 
de stad is hoopgevend – hoopgevender dan 
pogingen om het, bijvoorbeeld via welstand, 
af te dwingen. 

En eigenlijk, zo poneerde Kollhoff, is 
de situatie in Nederland, vergeleken met 
bijvoorbeeld Duitsland, ‘fantastic, because 
you’ve got the poldermodel.’ Onze consen-
susgerichte overlegcultuur biedt volgens 
hem een prachtig model om gemeenschap-
pelijkheid binnen de hedendaagse wer-
kelijkheid te construeren. Ter illustratie 
vertelde hij dat de, via morfologische trans-
formatie ontwikkelde, vorm van Piraeus 
ook en vooral gelezen moet worden als een 
vorm van gedeelde schoonheid: het gebouw 
is mede ontstaan uit een enorme reeks 
driewekelijkse overleggen met een grote 
hoeveelheid betrokkenen.

Vanuit het belang van gemeenschapszin  
– en collectieve wil – voor het produceren 
van goede steden en straten, verschoof het 
gesprek naar het daar nauw aan gerelateerde 

is dan ook om die schoonheid te creëren, 
willen ze aantrekkelijk en dus succesvol 
blijven of worden.

Cruciaal voor de succesvolle, op negen-
tiende-eeuwse leest geschoeide stad is de 
kwaliteit van de openbare ruimte, de ruimte 
waar uitwisseling plaatsvindt, waar de diver-
siteit van de democratische samenleving 
gevierd wordt. ‘It’s hard to design spaces that 
won’t attract people. What’s remarkable is 
how often it has been accomplished,’ twit-
terde Buursink al voorafgaand aan het Straat-
gesprek, en op de avond zelf herhaalde hij het. 

Terwijl het eigenlijk toch niet zo moeilijk 
is, legde hij uit aan de hand van vier regels 
(of eigenlijk: condities) voor goede openbare 
ruimtes: goed verbonden met de omlig-
gende stad, begrensd door (adaptieve) stede-
lijke blokken, omgeven door hoge dichtheid, 
gerelateerd aan de lokale gegevenheden.  
Het creëren van deze condities, die stevig 
overlappen met het betoog van Kollhoff, 
speelt volgens Buursink een belangrijke 
rol bij het tegemoet treden van de opgave 
om tienduizenden nieuwe bewoners op te 
nemen in Amsterdam.

Je zou kunnen denken dat een gesprek tus-
sen twee heren die het zó met elkaar eens 
zijn – Kollhoff bevestigde dat nog eens na 
Buursinks inleiding: ‘I agree completely with 
what he said’ – nogal saai kan worden. Dat 
bleek niet het geval. Misschien werd hier 
nogmaals bewezen dat een interdisciplinair 
gesprek – een gesprek tússen disciplines  
dus – heel productief kan zijn als de disci-
plines zich daarvoor open stellen en geïn-
teresseerd zijn in en respect hebben voor  
de ander. Heel productief bleek de – door 
Wouter Veldhuis vroegtijdig ingebrachte, aan 
Buursinks co-referaat ontleende – centrale 
vraag: ‘But how do you create beauty?’

Omdat Kollhoff en Buursink het volledig 
eens zijn over het instrumentele antwoord 
op die vraag – namelijk: door vanuit de prin-
cipes van de negentiende-eeuwse stad de 
bestaande stad te verbouwen – hoefden ze 

leek Kollhoff te suggereren: het doel is om 
met die architectuur, met die gebouwen, 
als architect een bijdrage te leveren aan een 
welgevoeglijke samenleving.

Co-referent Errik Buursink, publicist en 
planoloog bij de Gemeente Amsterdam, 
bleek ondanks zijn disciplinair andere 
aanvliegroute, ideologisch zeer verwant 
aan Kollhoff. Beiden delen een voorliefde 
voor de ‘traditionele’ stad met straten en 
de overtuiging dat die stadsvorm bij uitstek 
– en als enige – in staat is een kwalitatief 
hoogstaande vorm van stedelijk en publiek 
leven te accommoderen. 

Beiden delen een afkeer van de ‘moderne’ 
open stad, de stadsvorm die, in de woorden 
van Buursink, ‘op een totale catastrofe is 
uitgelopen. Een stadsvorm ook, die in haar 
diepste wezen anti-stedelijk is.’ Het is voor 
Buursink dan ook volkomen logisch dat we 
in het huidige tijdperk, het tijdperk van de 
renaissance van de stad, een terugkeer van 
(het verlangen naar) de negentiende-eeuwse 
stad zien. Na ‘de crisis van de stad’ – niet 
alleen veroorzaakt door de bekende proble-
men van de traditionele stad, maar bovenal 
door het anti-stedelijk denken in de twintig-
ste eeuw – is het ‘back to normal’.

De glorieuze terugkeer naar de stad  
– ‘Man is urban by nature’ – heeft volgens 
Buursink alles te maken met de veran-
derende maatschappelijke – en vooral 
economische – werkelijkheid. Het is dan 
ook bovenal de middenklasse – met haar 
‘urbanized lifestyle’ – die terugkeert naar 
de stad en die daarbij een intens verlangen 
naar (de kenmerken van) de traditionele 
stad aan de dag legt: ‘Within cities, people 
gravitate to beauty.’ 

Voor Buursink is het volkomen duidelijk 
dat de schoonheid die mensen zoeken alleen 
kan worden gevonden in de traditionele 
stad, met zijn helder gedefinieerde open-
bare ruimte. Alle Amsterdamse succes- en 
faalkaarten laten juist die delen van de stad 
positief oplichten. De opgave voor steden  
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Als rechterhand van de burgemeester van Londen 
leerde ‘stratenmaker’ Mark Brearley dat ontwerpen 
pas tot succesvolle veranderingen leidt als je er een 
cultuur omheen bouwt. Dat die lessen ook gelden 
voor Rotterdam, blijkt bij de Meent, de Nieuwe  
Binnenweg en de Afrikaanderwijk.
 Arie Lengkeek

overweldigende rijkdom van het dagelijkse 
leven dat zich aan deze lijnen vasthecht als 
ijzervijlsel aan een magnetische draad. De 
trots, waardigheid en het plezier – in de 
woorden van Brearley. Het fragiele, betwiste 
en kwetsbare – in de woorden van Zukin. 
Veelzeggende typeringen, natuurlijk.

Vector en positie 
Zukin neemt als onderzoeker een kritische 
positie in. Ze typeert de winkelstraat als een 
‘fragile, cultural ecosystem’. De economi-
sche processen die zichtbaar worden in win-
kelstraten en stadsbuurten tenderen volgens 
haar onderzoek naar homogenisering en 
monocultuur. Treffend maakt ze het onder-
scheid tussen de visuele cultuur van Global 
North en Global South. In elke stad de niche 
van Nike en hipster brand stores. Maar in elke 
stad ook Zeko’s Balkan Grill naast Real African 
Hair & Nails. Zelden ontmoeten Global North 
en South elkaar: ze bewegen uiteen. De 
krachten zijn zo groot dat gentrificatie zich 
tegen zichzelf keert. Het hoogst unieke is het 
hyperglobale geworden – in hoog geculti-
veerde vorm, maar ook de shoarmazaak is 
internationaal uitwisselbaar geworden. 

 

Ik heb mijn routes herzien. Toen het station 
nog een bouwput was, kroop ik bij het Schie-
block onder het spoor door om maar niet 
over het Weena te hoeven. Vervolgens is de 
Coolsingel onvermijdelijk, maar hoe steek je 
die eigenlijk legaal over, richting de Meent? 

Nu de Provenierstunnel eindelijk open 
is, schamp ik langs het Centraal Station het 
stadscentrum in, snijd via de West-Kruis-
kade en de Westersingel naar de Van Olde-
barneveltstraat, en dan door naar de Meent. 
Dat zijn veel prettigere straten, levendig, 
gemengd, steeds vaker ook met zorg en 
liefde gematerialiseerd en onderhouden, zo 
anders dan de leeglopende grote boulevards. 
Langs deze nieuwe lijnen waardeer ik Rot-
terdam meer, ik zie de stad die ik mag. 

Een stad krijgt de straten die ze verdient, 
leerde ik van de Rotterdamse stedenbouw-
kundige Henk Hartzema. Straten weerspie-
gelen de ziel van een stad, van een samen-
leving. In de woorden van Mark Brearley 
en Sharon Zukin: ‘city streets are socially 
produced’. Waar bij Zukin de focus op win-
kelstraten ligt, kijkt Mark Brearley naar de 
high streets als de kloppende navelstrengen 
van het stedelijk leven. Beiden omarmen de 
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een waaier aan acties, van de beheerders tot 
radicaal herontworpen buitenruimtes. 

Hofstede zegt: HRM-beleid is de sleu-
tel. Brearley werkt aan training en capacity 
building, voor iedereen die bij de trajecten 
betrokken wordt. Ontwerpen is een vak, 
maar je kan iedereen leren ermee om te gaan. 

Hofstede zoekt tot slot helden, symbo-
len, rituelen. Brearley organiseert feesten 
met Galopping Horses and Golden Cockerels, 
prijsuitreikingen en jaarlijks terugkerende 
publicaties die samen een leercyclus moge-
lijk maken. 

Straatcultuur 
Waarom is dit lesje zo leerzaam? Omdat het 
laat zien dat ontwerpen niet louter een skill 
is, of een vak. Je kan net als Brearley hele 
fraaie hairy drawings maken. Maar je leert 
pas echt iets van hem als je ziet hoe hij het 
ontwerpen inzet om een cultuur op te bou-
wen. Die cultuur is bij nadere beschouwing 
net zo’n ‘fragile cultural ecosystem’, als de 
straat zelf. 

Design for London is immers ontbonden, 
de hoogtijdagen waarvan Brearley onderdeel 
was zijn voorbij. Maar ik zou de stelling aan-
durven dat zo’n vitale ontwerpcultuur zich 
terugbetaalt in straten en steden die net zo 
rijk, gelaagd, energiek en spannend zijn. En 
ja, dan ook maar net zo kwetsbaar.

1 Francesca Ferguson, Make Shift City; 
Renegotiating the urban commons, 
2014 

2 Losjes gebaseerd op: Hofstede, 
Hofstede en Minkov, Allemaal anders-
denkenden; Omgaan met cultuurver-
schillen, 2011 

work, to make the case for shaping places 
successfully. We fuelled a desire for careful 
building and good design. If I had to empha-
sis just one thing that helped above all else, 
it would be enthusiasm. Without enthusi-
asm nothing good can happen’.1

Volgens het boekje 
Ik diep deze notendop graag verder uit, 
omdat ik denk dat het een uiterst precieze 
formulering is van een strategische cam-
pagne. Sterker nog: het is bijna een toege-
paste les ‘veranderen organisatiecultuur’, 
volgens de principes van een van Nederlands 
beroemdste organisatiepsychologen, Geert 
Hofstede.2 In vogelvlucht dan. Hofstede 
zegt: de top moet betrokken zijn, het kan 
niet worden gedelegeerd. Brearley werkte in 
een directe relatie met de Mayor of London. 

Hofstede zegt: macht én deskundig-
heid zijn vereist. Brearley laat zien hoe de 
ontwerpdeskundigheid op kritische punten 
wordt aangereikt aan de Mayor en de zijnen 
om beweging te krijgen. 

Hofstede zegt: begin met een culturele 
diagnose. Brearley laat zien hoe uit ont-
werpwerk stap voor stap de opgave voor 
de high streets naar boven komt. Mapping 
en surveys tonen: langs 51 km straat blijken 
6.460 bedrijven en instellingen en 79.425 
arbeidsplaatsen te vinden te zijn, waarmee 
het strategisch belang van de opgave is 
geformuleerd. 

Hofstede praat over het creëren van een 
netwerk van cultuurvernieuwers, Brearley 
wakkert het verlangen naar zorgvuldige 
materialisatie en goed ontwerp aan. 

Hofstede raadt aan structurele en 
procedurele veranderingen te ontwerpen, 
Brearley buigt budgetten bij en ontvouwt 

en Jeanne Hoogenboom, de afgelopen tien 
jaar van ver gekomen. Toen Griffioen en 
Hoogenboom de Van der Leeuwprijs 2013 
in ontvangst namen, benadrukten zij dat 
ze voortdurend gewerkt hebben aan een 
gelijkwaardig gesprek tussen ondernemers 
en overheid. 

Een derde voorbeeld is de recente 
oprichting van de Afrikaanderwijk Coöpe-
ratie. Vanuit het kunstproject Freehouse, 
geïnitieerd door Jeanne van Heeswijk, is 
er nu een vehikel dat de verzamelde kleine 
ondernemers in staat stelt om met één stem 
met ‘groot’ te praten. De coöperatie schrijft 
zich in voor de aanbesteding van het winkel-
straatmanagement Pretorialaan, en buigt  
zo een geldstroom terug de wijk in. 

Designing dialogue 
Deze korte rondgang lijkt er op te wijzen dat 
het Rotterdamse landschap van de stadsstra-
ten veel diverser en vitaler is dan de mono-
cultuur van grootschalige ontwikkelingen. 
Dat is een leerzame constatering voor de 
ontwerper. Wil je voorbij de kritische analyse 
van Zukin komen, dan moet je in het span-
ningsveld tussen groot en klein kunnen stap-
pen, en daar verbinden, bemiddelen, onder-
handelen. En daar komt mijn grote fascinatie 
voor Mark Brearley’s verhaal uit voort. Zijn 
aanpak laat zien dat je op alle borden moet 
schaken, of beter: spelen. Ik kan het niet 
beter samenvatten dan hij zelf deed: 

‘A small team of fresh thinkers that for-
med around Richard Rogers woke up to find 
itself within City Hall, but with no budget, 
so we worked by talking and drawing. We 
built relationships between stakeholders, 
people who could lead, aiming to influence 
the local governments, and direct budgets in 
the right direction. We played some part in 
shifting enthusiasm towards public life and 
public space. We nurtured emphasis on a 
wider mix of clever actions, to help key loca-
lities grow and boost the vibrancy of high 
streets. We dipped into research, statistical 
and economic work, planning and cultural 

De positie die Mark Brearley inneemt, is 
anders. Hij analyseert om dynamiek te 
brengen. Hij laat zien hoe hij, als ontwerper, 
een vector is in de sociale productie van de 
straat. Hij brengt anderen in positie, agen-
deert door ontwerponderzoek, organiseert 
volksoploopjes, en wakkert en passant de 
liefde voor zorgvuldig bouwen en goed ont-
werp aan. Straks meer daarover. Eerst eens 
door op ‘the economy, stupid’, om preciezer 
te zijn: de Rotterdamse economie.

Groot en klein 
Waar Zukin zich op de winkelstraten richt 
en zich manifest tegenstander verklaart van 
de shopping malls – ‘They suck the life out 
of the streets’ –, kunnen beide volgens de 
gemeente Rotterdam een symbiose aangaan: 
straat en mall versterken elkaar wederzijds. 
Gek genoeg is mijn eigen observatie dat de 
Rotterdamse stadsstraten juist veel vitaler 
en veerkrachtiger lijken dan de ‘big mother-
fuckers’, zoals Koolhaas de malls noemt. 

Kijk, anno mei 2014, eens mee. De Markt-
hal zal na oplevering niet de sfeer van een 
intieme bocqueria hebben, maar eerder op 
een Albert Heijn food court lijken. Gall & Gall 
en Etos zijn ook van de partij. Tussen de food 
chains in het Centraal Station heeft zich wel-
geteld één klein Rotterdams ketentje, Dudok 
Patisserie, weten te nestelen. En vooralsnog 
is niet duidelijk hoe de ‘verticale stedeling’ 
in het zojuist opgeleverde De Rotterdam 
24 uur kan overleven zonder het gebouw te 
verlaten. Dat toont: grote projecten praten 
met grote partijen over grote deals en grote 
hoeveelheden meters. Als er niemand is om 
mee te praten, staan ze gewoon even leeg. 

Frappant genoeg staat daar tegenover dat 
kleine partijen tot grootse dingen in staat 
zijn. Zo heeft investeerder Robin von Weiler 
zich persoonlijk verbonden met de Meent en 
heeft zijn aandacht voor ontwerp, historie 
en inrichting de straat snel en drastisch 
nieuw leven ingeblazen. Ook de Nieuwe 
Binnenweg is, onder aanvoering van buurt-
bewoners en ondernemers Anke Griffioen 
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straat. Het was inderdaad, zoals Gadet het 
zich herinnert, een van de meest proble-
matische winkelstraten van Rotterdam. De 
gemeente besloot in 2009 om de straat tot 
een ‘identiteitsdrager’ van de buurt te maken. 

De afgelopen jaren is de Nieuwe Bin-
nenweg grootscheeps getransformeerd. De 
publieke ruimte is aangepakt en de straat 
is heringericht. Vastgoedeigenaren zijn 
aangeschreven en met subsidies gestimu-
leerd hun panden te renoveren. Ook is een 
straatmanager aangesteld die zich op het 
winkelbestand heeft gestort. Met winke-
liers zijn afspraken gemaakt om opnieuw te 
investeren in hun winkel.

Vanuit de gemeente is gestuurd op 
gentrificatie van de achterliggende buurten 
en op de komst van hippe winkels en cafés 
op de Nieuwe Binnenweg zelf, vanuit het 
idee dat dat goed is voor buurt en straat. 
Langzaam begint de inzet van de gemeente, 
de vastgoedeigenaren en ondernemers zijn 
vruchten af te werpen, in sommige delen 
van de straat overtuigender dan in andere. 
Door de crisis gaat het proces van opwaar-
dering langzamer dan gedacht, er staan nog 
altijd veel winkels leeg en ook is een flink 
aantal nog in een staat van voor ‘die Wende’ 
maar de weg naar boven is duidelijk ingesla-
gen, aldus Aarts.

Af en toe wandelen Martin Aarts en Jos Gadet 
samen. Aarts is strategisch adviseur Ruimte-
lijke Ordening bij de dienst Stadsontwikke-
ling Rotterdam en Jos Gadet is hoofdplano-
loog bij de afdeling Ruimte en Economie van 
de gemeente Amsterdam, tevens auteur van 
het boek Terug naar de stad. De ene keer wan-
delen ze in 010, dan weer in 020. Door samen 
te wandelen, kijken ze met andere ogen 
naar hun eigen werkterrein. Op verzoek van 
Streetwise staat deze keer de straat centraal, 
en dan met name de winkelstraat.

Martin Aarts heeft een ambitieus 
programma voor zijn Amsterdamse gast 
voorbereid. Het liefst was hij deze middag de 
hele Binnenweg afgelopen, te beginnen bij 
de Lage Erfbrug in het westen en dan dwars 
door het centrum aan de oostzijde verder 
via de Meent, de stad weer uit. Maar kijken, 
praten en lopen gaat nou eenmaal langza-
mer dan het rennen van een marathon, Aarts 
andere geliefde manier om zijn stad te door-
kruisen. Uiteindelijk voert de wandeling hen 
in een kleine anderhalf uur alleen over de 
twee kilometer lange Nieuwe Binnenweg.

Gadet kent de Nieuwe Binnenweg nog van 
een bezoek zo’n vijftien jaar geleden, hij 
herinnert zich een straat in verval. Kort praat 
Aarts hem bij over de revitalisering van de 

Op verzoek van Rotterdamse Academie van Bouw-
kunst liepen twee ervaren ambtenaren uit de wereld 
van ruimtelijke ordening de Nieuwe Binnenweg  
af. Zij toetsten de lessen van de Amerikaanse  
socioloog Sharon Zukin aan de weerbarstige Rotter-
damse werkelijkheid.

Marieke Hillen
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Nieuwe Binnenweg
een afwisselend straatbeeld. Gadet wijst naar 
de supermarkten iets verderop: daar domi-
neren lange horizontale lijnen, dat maakt 
een straat saai. 

Het lijkt een verstandige keuze van de 
gemeente om juist in deze doorgaande 
winkelstraat, die zoveel buurten verbindt, te 
investeren. Gadet vraagt naar de achterlig-
gende wijken: wat voor mensen wonen er, 
is het sociale huur of met name koop? Aarts 
daagt hem uit om aan de hand van de win-
kels zelf een antwoord te geven: toon me uw 
winkelstraat en ik vertel u waar u woont. 

Het is een wijk met veel sociale woning-
bouw, veelal uit de negentiende eeuw, waar 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw de 
stadsvernieuwing overheen is gegaan. Som-
mige lanen en straten springen eruit met 
meer koopwoningen, hier en daar is het 
zelfs uitermate chic. De buurten zijn steeds 
gewilder om te wonen. Gadet begrijpt dat 
wel. In Amsterdam groeit de bevolking met 
twaalfhonderd inwoners per maand. Die 
willen het liefst allemaal in de buurt van dit 
soort winkelstraten wonen, vol met de abc’s 
van Zukin, maar met rust om de hoek. Als 
de woningmarkt in Rotterdam net zo onder 
druk zou staan als in Amsterdam, dan was 
dit een ideale plek om te wonen. De potentie 
van deze straat en de achterliggende gebie-
den is wat betreft Gadet echt groot. 

We lopen langs een mooie Jugendstil-
gevel. Binnen wordt hard gewerkt. Achter 
de ruim honderd jaar oude gevel wordt een 
hypermodern Turks badhuis gebouwd. De 
eigenaar, die ook in Noord een hammam 
heeft, vertelt dat zijn publiek heel divers is 
en dat zijn badhuis een grote aantrekkings-
kracht heeft op mensen buiten de buurt. 
Buiten verbazen Aarts en Gadet zich over het 
gemak waarmee dit oude pand deze nieuwe 
functie opneemt. Het forse programma 
van een hammam blijkt moeiteloos in twee 
negentiende-eeuwse panden te passen. Aan 
de overkant, in een jarentachtigblokje is het 
echter allemaal precies pas. De overmaat 

De avond voor de wandeling was Aarts 
aanwezig bij de Streetwise Talk XXL in Zaal 
Staal. De verhalen van Sharon Zukin en 
Mark Brearley echoën dan ook nog na in zijn 
hoofd. Tijdens de wandeling refereert Aarts 
menigmaal aan wat Zukin de abc’s noemt: 
art galleries, boutiques en cafés, die samen 
voor een ‘gentrification by hipsters’ zorgen. 
Volgens Zukin zijn deze abc’s zeer uniform 
– ‘een t-shirtshop in New York ziet er in 
Amsterdam hetzelfde uit’ – en bedreigen ze 
de authenticiteit van lokale winkels. 

Ook de verschillende aspecten van het 
culturele ecosysteem van een winkelstraat 
die Zukin in haar lezing benoemde, komen 
ter sprake: structured space (de winkeliers, 
de vastgoedeigenaren en het winkelend 
publiek), lived space (plek van ontmoeting 
en de vele gradaties van sociale interactie) 
en imagined space (geschiedenis, identiteit 
en reputatie). Echter minder gestructureerd 
dan tijdens de lezing: het gesprek meandert, 
zoals het gezelschap wandelt. 

Nadat we vanaf de Lage Erfbrug de Nieuwe 
Binnenweg zijn opgelopen, staan we meteen 
stil voor de eerste etalage. Het is een ouder-
wetse seksshop. Een type winkel dat veelvul-
dig op de Binnenweg voorkwam en waarvan 
er nog een enkele is overgebleven. ‘Is dit de 
authenticiteit waar Zukin op doelde?’ vraagt 
Aarts zich lachend af. Het is een winkel die 
overal had kunnen zitten, maar tegelijkertijd 
hoort deze winkel bij de imagined space van 
de Binnenweg. Deze hoofdstraat van het 
voormalige ‘Wilde Westen’ stond immers 
bekend om haar meer of minder louche uit-
gaansgelegenheden, seksshops en prostitu-
tie. Tijdens de wandeling zien we her en der 
nog sporen uit dit wilde verleden. 

‘Zo op het eerste gezicht heeft de straat 
zeker de ruimtelijke kwaliteit om een iden-
titeitsdrager te zijn,’ zegt Gadet. De straat 
heeft een fijn profiel, de verhouding tussen 
de hoogte van de panden en de breedte van 
de straat klopt. Het ritme van de straat wordt 
bepaald door de verticale lijnen, dat geeft 
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signaal volgens Aarts en Gadet: hij weet 
tenslotte wat waardecreatie is.

Bij snackbar Peppie in de middenberm 
van de Claes de Vriezelaan blijven beiden 
stilstaan. Zo vervallen, dat kan niet meer 
in deze straat. De tegenwerping dat Peppie 
een levendige ontmoetingsplek is voor de 
buurt, maar ook een belangrijke pleister-
plaats voor het uitgaand publiek, verbaast 
hen. Peppie is cult. Toch moet hij zijn aan-
trekkingskracht kunnen behouden als hij 
zijn tent opknapt. Een knap frietkot, zoals 
in Brussel, staat Gadet voor ogen.

Tegenover Peppie zit de Urban Espresso 
Bar, een icoon van de vernieuwing van de 
Binnenweg. Hier is het cliché van gentrifi-
catie werkelijkheid geworden: de zaak puilt 
uit van de koffiedrinkende hipsters. Aan de 
overzijde zit een hip eethuis en een vega-
nistische bakker, ook allebei nieuw, maar zij 
lijken meer moeite te hebben om klandizie 
te trekken. Gadet vertelt over een Marok-
kaans koffiehuis in de Van Woustraat met 
huisgebakken taart, een enorm succes. De 
komst van een Starbucks – met wifi – aan 
de overkant, bleek dodelijk. ‘People go where 
people are,’ zegt Aarts. Dat is geen mak-
kelijke dooddoener voor planners om zich 
achter te verschuilen, het is hoe het gros van 
de mensen handelt, stelt hij vast. Ook op de 
Binnenweg gebeurt dit. 

Na de Mathenesserlaan verandert de 
straat opnieuw van karakter. Dit is het deel 
waar de transformatie een paar jaar gele-
den begon, vertelt Aarts. Gadet is minder te 
spreken over dit deel. Hij vindt het eerste 
deel geweldig, maar op het moment dat hij 
een hoogtepunt verwacht, verliest de straat 
zijn aantrekkelijkheid. De straat is plotseling 
te breed, en de lange horizontale lijnen van 
de volledig naoorlogse bebouwing aan de 
zuidzijde van de straat maken dit deel veel 
minder afwisselend. 

Bij de tramhalte vlak bij het Eendrachts-
plein, wachtend op lijn 4, kijken Gadet en 

en flexibiliteit van de negentiende-eeuwse 
panden ontbreekt hier, volgens Gadet.

We naderen de supermarkten waarover 
Gadet eerder sprak. Hij vindt dat dit soort 
supermarkten meer moeite kan doen om bij 
te dragen aan de levendigheid van de straat. 
Zij kunnen bijvoorbeeld hun groente buiten 
uitstallen of zich op een andere manier in  
de straat manifesteren.

Aarts staat stil bij een kapper en een 
belwinkel en zegt dat hij dergelijke zaken 
na de lezing van Zukin voor het eerst niet 
als goedkope, achenebbisj winkeltjes ziet, 
maar als authentiek. Elke nationaliteit heeft 
zijn eigen kapperscultuur en dat levert een 
heel eigen levendigheid op. Gadet heeft zijn 
twijfels: Sharon Zukin is een romantica.  
Er zitten hier ook veel ondernemers tussen 
die van alles doen dat het daglicht niet kan 
verdragen, daar moet de gemeente kritisch 
op blijven. Aarts beaamt: ‘We moeten zeker 
niet overromantiseren … Zukin stelde:  
‘Abc is cliché.’ Maar volgens Aarts kan de 
Nieuwe Binnenweg nog wel een flinke dosis 
abc gebruiken. 

Vanaf de Schonebergerweg, met op de 
hoek de voormalige tramremise en aan 
de overzijde het Heemraadsplein worden 
de buurten duurder. Het is stads wonen, 
op ongeveer tien minuten fietsen van het 
Centraal Station, aldus Aarts. Maar pas na 
het Heemraadsplein en de Heemraadssingel 
komen we volgens hem echt in Zukin’s world. 

In dit deel heeft een kleine ondernemer 
de aanzet gegeven tot de vernieuwing van de 
Nieuwe Binnenweg. Andere winkeliers heb-
ben dit voorbeeld gevolgd. Veel panden zijn 
zorgvuldig en met liefde opgeknapt, wat bij-
draagt aan de sfeer. De rijkdom, de historie 
van de negentiende-eeuwse winkelstraat is 
weer zichtbaar gemaakt. Aan de achterzijde 
zijn veel panden opengemaakt, waardoor 
het aantrekkelijke ‘doorkijk’-winkels zijn 
geworden. Op dit stuk van de Binnenweg is 
ook een ontwikkelaar zeer actief. Een goed 

Aarts terug op de wandeling. De straat laat 
de stad zien: de diversiteit van de winkels is 
een weerspiegeling van de gemêleerde, niet 
al te koopkrachtige bevolking. Toch biedt  
de straat een grote diversiteit van goedkope 
tot zeer luxe winkels

Opvallend is de bereidheid van veel 
winkeliers om minder nadruk te leggen op 
de profilering van hun eigen winkel met 
reclame-uitingen, en te zoeken naar samen-
hang op de Binnenweg. Dit verlaagt de 
drempel voor het winkelend publiek om ook 
andere restaurants en winkels te bezoeken. 

Door het verwijderen van de wild-
groei aan reclame wordt de architectoni-
sche rijkdom van de negentiende-eeuwse 
architectuur zichtbaar, dat maakt de straat 
aantrekkelijk. De liefde en aandacht voor 
detaillering is daarbij van groot belang. 
Het omgekeerde is te zien bij de recente 
transformatie van De Boogjes, tegenover de 

tramhalte. Dit rijtje winkels met woningen 
erboven stamt uit de stadsvernieuwingstijd 
en is op initiatief van de winkeliers en in 
samenwerking met de woningcorporatie 
aangepakt. Hoewel deze transformatie aan-
vankelijk met groot applaus is ontvangen, 
kunnen De Boogjes door hun bijna subur-
bane architectuur de concurrentie met de 
rest van de Binnenweg nauwelijks aan.

Afgaand op het grote aantal toko’s (van 
Braziliaans tot Marokkaans en van Indochi-
nees tot Afrikaans) en de enorme culturele 
diversiteit onder kapperswinkels is de straat 
nog altijd een afspiegeling van de achter-
liggende buurten. Volgens Aarts en Gadet 
is juist deze diversiteit de kracht van de 
Nieuwe Binnenweg als identiteitsdrager van 
de stad. Het is de kunst om het evenwicht 
tussen global abc’s en lokale authentieke 
winkels te bewaren. 
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Een straat moet niet alleen bekoren op het punt 
waar je staat, maar ook de belofte in zich bergen 
dat het de moeite is om verder te gaan, omdat het 
beste misschien nog wel moet komen. 

Lengte heeft een straat per definitie, toch komt 
deze primaire kwaliteit bij veel straten slecht uit de 
verf. Omdat ze nergens heen voeren, omdat de verte 
banaal is, omdat er onderweg lege gaten en onher-
bergzame plekken opduiken, omdat ze te breed of te 
smal zijn, omdat ze geen beschutting bieden tegen 
de elementen, omdat ze te druk zijn of juist te leeg 
en om nog heel veel redenen meer, want de wande-
laar is een kwetsbaar, intuïtief wezen, dat op zijn 
schreden terugkeert als de lengte alleen maar lang 
blijkt te zijn.

Onder de titel Place Framing maakte Christophe 
Cornille een ingrijpend herontwerp voor de Straat 
met de Zeven Namen in het centrum van Rotterdam.

Cornille haalde in 2006 zijn bachelor Land-
schapsarchitectuur aan de Hogeschool Gent en ging 
daarna als tekenaar en ontwerper aan de slag bij de 
Stijlgroep. In 2010 begon hij naast zijn werk met de 
opleiding aan de Rotterdamse Academie van Bouw-
kunst, in 2014 haalde hij zijn master Stedenbouw. 

Direct na zijn afstuderen verhuisde Cornille naar 
Beijing, waar hij bij Obermeyer China werkt als  
stedenbouwkundige en landschapsarchitect.

Het project Place Framing wordt op de navolgende 
pagina’s besproken door Wouter Veldhuis. Kort 
passeren ook drie andere projecten van Cornille de 
revue, waarin hij, zonder dat overigens expliciet te 
benoemen, verschillende aspecten van de strategie 
Place Framing verder heeft onderzocht. De lessen 
uit de binnenstad van Rotterdam blijken een handige 
toolbox te hebben opgeleverd, die ook bruikbaar  
was bij opgaves in Rotterdam (de wijk Charlois), 
Moskou en Brussel.

Strategie
De straat heeft een helder begin (Hofplein) 
en eind (Maas), de basiscondities zijn 
dus goed. Ook kruist de straat een aantal 
belangrijke binnenstedelijke straten, zoals 
de Meent en de Hoogstraat. Waaraan het vol-
gens Cornille echter ontbreekt, is een duide-
lijke ruimtelijke samenhang en ruimtelijke 
begrenzing van de straat over de gehele 
lengte. De Straat met de Zeven Namen is op 
dit moment simpelweg niet leesbaar als één 
straat, laat staan dat het een aantrekkelijke 
route zou zijn voor voetgangers en fietsers.

Cornille introduceert Place Framing als 
een effectieve strategie om de ruimtelijke en 
functionele samenhang van de straat over 
de gehele lengte te verbeteren. Zelf zegt hij 
daarover: ‘Door Place Framing krijg je het 
open-geslotengevoel terug in de stad en krij-
gen open ruimtes opnieuw een betekenis.’ 

Opgave
De binnenstad van Rotterdam is ijl, het 
stedelijk weefsel grof en de ruimtelijke en 
functionele samenhang voor voetgangers en 
fietsers laat op veel plekken te wensen over. 
Bovendien wordt er in de binnenstad nau-
welijks gewoond: ’s avonds is het uitgestor-
ven op straat. Een substantiële verdichting 
met de functies wonen, werken en recreatie 
is noodzakelijk om de Rotterdamse binnen-
stad leven in te blazen. 

Studenten moesten strategieën ontwik-
kelen voor een verbrokkelde, maar potentieel 
krachtige straat, die van het Hofplein, paral-
lel aan de Coolsingel, naar de Maas loopt. 
Deze straat draagt niet alleen zeven namen 
(Couwenburg – Haagseveer – Westewa-
genstraat – Keizerstraat – Posthoornstraat 
– Glashaven – Rederijstraat), maar is ook 
ruimtelijk en functioneel gefragmenteerd.

Het atelier bestond uit twee delen. In 
het eerste deel werkten studenten in kleine 
groepjes een gezamenlijke transformatiestra-
tegie uit voor de hele straat. In het tweede 
deel maakte iedere student individueel een 
gedetailleerder ontwerp voor een zelfgeko-
zen locatie in de straat. Christophe Cornille 
werkte bij de strategieontwikkeling samen 
met Suet Chan.
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Verdichting 
In het vogelvluchtperspectief van de Straat 
met de Zeven Namen is goed te zien dat er 
nog veel ruimte is om bouwvolume toe te 
voegen. Langs de gehele straat worden gaten 
gedicht, gebouwen opgetopt en nieuwe 
gebouwen neergezet. Hoewel niet duidelijk 
wordt hoeveel vierkante meter vloeropper-
vlak wordt toegevoegd, is wel zeker dat de 
binnenstad substantieel wordt verdicht. 

 

De strategie van Cornille is vierledig:
Archetype

Creatie van een helder gedefinieerde ste-
delijke ruimte met continue straatwanden 
om de archetypische vorm van de straat te 
versterken.

Verdichting
Toevoeging van bouwvolume om het stede-
lijk leven te intensiveren en een menging 
van functies te realiseren.

Verankering
Articulatie van de straathoeken, markante 
oriëntatiepunten en aantrekkelijke plekken 
om de straat te verankeren in het stedelijk 
weefsel.

Langzaam verkeer
Vormgeving van de straat vanuit het per-
spectief van de voetganger en fietser.

Archetype 
Een goede straat biedt een bepaalde mate 
van beslotenheid, die over grotere lengte 
continu blijft. De rooilijn moet meer zijn dan 
een administratieve lijn tussen privéterrein 
en openbaar gebied: het is ook de lijn die 
bepaalt waar de gevel komt te staan en die 
daarmee de ruimte van de straat begrenst. 

In de visie van Cornille is een goede ver-
houding tussen de breedte van de straat en 
de hoogte van de gevels van cruciaal belang. 
Er bestaat geen universele verhouding tussen 
breedte en hoogte, dus moet er per opgave 
een passende verhouding worden bepaald. 
Voor de Rotterdamse Binnenstad kiest 
Cornille een verhouding van 1 : 1,5. Door de 
gevels anderhalf keer hoger te maken dan de 
straat breed is, versterkt hij het binnenstede-
lijke, compacte karakter van de straat. 

In het project is mooi te zien dat deze ver-
houding nog steeds de vrijheid biedt om de 
Straat met de Zeven Namen op verschillende 
plekken in de breedte te variëren, aansluitend 
bij de omgeving. Hoe breder de straat, hoe 
hoger de aangrenzende bebouwing.

Lengte
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De toevoeging van bebouwing leidt in de 
visie van Cornille overigens niet tot een toe-
nemende massaliteit. Integendeel, juist de 
variatie in toevoegingen (van optoppen tot 
nieuwbouw) leidt tot een grotere diversiteit 
aan bouwvolumes en meer kleinschaligheid. 
Deze variatie wordt versterkt door dat er 
meer mensen komen wonen.

Verankering
Binnen de strategie van Cornille neemt de 
sequentie van besloten en open stedelijke 
ruimtes een belangrijke plaats in, even-
als de verankering van deze sequentie in 
het stedelijk weefsel van de stad middels 
herkenningspunten. Daarmee sluit Cornille 
aan bij de school van Kevin Lynch die al in 
1960 betoogde dat duidelijke grenzen, kno-
pen, kruisingen en herkenningspunten de 

leesbaarheid van een straat bepalen. 
Langs de gehele straat worden tien 

nieuwe openbare ruimtes geïntroduceerd die 
de straat verankeren in het weefsel van de 
stad. Het zijn stuk voor stuk betekenisvolle 
plekken met een unieke ruimtelijke kwaliteit. 
Meest in het oog springend is het nieuwe 
plein op de plek waar de straat de Blaak kruist. 
Op dit moment is dit nog een non-place, die 
wordt gedomineerd door autoverkeer. Cor-
nille kiest ervoor om de brede middenberm 
van de Blaak te bebouwen en zo een nieuw 
plein aan de stad toe te voegen.

Langzaam verkeer 
Het nieuwe plein bij de Blaak maakt ook 
duidelijk wat er gebeurt als voetgangers 
en fietsers bij de vormgeving van de straat 
voorrang krijgen. Door de nieuwe bebou-
wing ontstaat een gelijkwaardige kruising, 
maar Cornille heeft het niet aangedurfd om 
de dominantie van de auto op de Blaak vol-
ledig ter discussie te stellen. 

De rijbaan voor de auto’s op de kruising 
is namelijk nog steeds aanzienlijk breder 
dan de aangrenzende stoepen. Bovendien 
ontbreken er logische plekken om over te 
steken, mede door de verspringing in het 
straatprofiel. De belofte van een goed func-
tionerende straat, met een continuïteit over 
de gehele lengte, wordt op dit punt jammer 
genoeg nog niet volledig ingelost.

Lengte
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Na de bescheiden interventie in Charlois 
bood het atelier over het Lefortovopark in 
Moskou de kans om groter uit te pakken. 
Veel elementen uit de Place Framing-stra-
tegie laat Cornille hier in bijna karikaturale 
omvang terugkomen. 

Hoewel de opgave luidde het park te ver-
beteren, zet Cornille vooral in op de verbete-
ring van de verbindingen tussen het park en 
de omliggende wijken. Als eerste stap voert 
hij het contrast tussen bebouwde en onbe-
bouwde ruimte op door een sterke verdich-
ting van dit grotendeels naoorlogse deel van 
Moskou. Hiermee biedt het plan en passant 
een duurzaam alternatief voor de kostbare 
uitbreidingsplannen van de stad. 

 

De verdichting heeft echter vooral als doel 
de straten helder te begrenzen, zodat een 
leesbaar stratenpatroon ontstaat. De kracht 
van dit stratenpatroon wordt versterkt 
door een nieuw plein aan de rand van het 
Lefortovopark. 

Om dit plein aan het park als belangrijke 
knooppunt in het stedelijk weefsel te marke-
ren, wordt er nog een element aan toege-
voegd, namelijk een nieuw theater. Deze 
toevoeging versterkt het park als bestem-
ming, strategisch gelegen op het knooppunt 
van verschillende straten die voorheen 
slechts verkeerswegen waren.

Rise of the Greatness (Moskou)

In het hart van de Rotterdamse wijk Oud 
Charlois ligt een ongedefinieerde onbe-
bouwde ruimte: de Voornsevliet. In zijn ont-
werp waardeert Cornille de Voornsevliet op 
tot een belangrijke verbindende straat tus-
sen de omliggende wijken en bedrijventer-
reinen in Rotterdam Zuid. Bovendien benut 
hij de beschikbare ruimte om het hart van de 
wijk te verdichten met nieuwe woningbouw 
en wijkvoorzieningen. 

Cruciaal in het ontwerp is de aandacht 
voor de ruimtelijke verankering middels 
een zorgvuldige compositie van grotendeels 
nieuwe straatwanden en een nieuw plein. 
Door de positionering van de hogere bebou-
wing wordt een aantrekkelijke opeenvolging 
van herkenningspunten gecreëerd, die iedere 
bewoner of bezoeker van Charlois onmiddel-
lijk kan opslaan in zijn mental map.

Bruisende Kern voor Oud Charlois (Rotterdam)
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De opgave luidde om de binnenstad van 
Brussel te verdichten door herontwikkeling 
van twee locaties aan de noord- en zuidkant 
van het spoortracé dat in de twintigste eeuw 
bruut door de stad is getrokken.

Hoewel Cornille zich in zijn afstudeer-
project concentreert op de uitwerking 
van deze verdichtingslocaties, is ook zijn 
ontwerp van de laanstructuur tussen beide 
locaties, dwars door de stad, interessant. 
Zijn laan voor fietsers en voetgangers ligt 
parallel aan het spoor, verbindt vijf stati-
ons met verschillende binnenstedelijke 

ontwikkellocaties en bezienswaardigheden 
en vormt tegelijkertijd een schakel in het 
netwerk van belangrijke openbare ruimtes 
in de stad. 

In zijn ontwerp introduceert Cornille 
opnieuw een samenhangende stedelijke 
structuur die de stad doorsnijdt. Alleen 
wordt de vormgeving van de stedelijke dra-
ger dit keer niet bepaald door de aangren-
zende gevelwanden, maar door een zorgvul-
dig ontworpen structuur van plantsoenen, 
vijvers en laanbeplanting.

InBRUSSELing Noord-Zuidverbinding (Brussel)
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Van Nimwegen studeerde na de havo kort Vast-
goed & Makelaardij en vervolgens Bouw & Infra. 
Hij haalde zijn bachelor Urban Design aan de NHTV 
Breda en volgt sinds 2013 een master Stedenbouw 
aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 

Tijdens zijn studie werkte hij onder andere bij 
Enno Zuidema Stedenbouw, LAP Landscape & Urban 
Design en Inbo, inmiddels werkt hij als assistent-
stedenbouwkundige bij West 8 Urban Design & 
Landscape Architecture.

Het project The Roller Door Community wordt op 
de volgende pagina’s geanalyseerd door Wouter 
Veldhuis. Hoewel Van Nimwegen nog niet is afge-
studeerd en het dus misschien wat vroeg is voor 
conclusies, lijkt er toch een thematische lijn zicht-
baar gezien zijn andere atelierwerk: het herontwerp 
dat hij maakte voor de Randstad, de interventie die 
hij voorstelt in het Haagse centrum en het kleine 
verdichtingsplan voor Dordrecht.

Eind achttiende eeuw liet de Russische maarschalk 
Potjemkin houten gevels langs de wegen optrek-
ken om Catharina de Tweede de illusie te geven dat 
de steppen bevolkt waren. De truc werkte zolang de 
keizerin maar niet stilhield.

Een straat zonder diepte is een decor, het zijn de 
ruimtes achter de gevels die de straat tot bestem-
ming maken en haar tegelijk voeden. Een straat waar 
niet gewoond, gewerkt of gerecreëerd wordt, is geen 
straat maar een doorgaande weg. 

Bij diepte geldt: meer is meer. Want meer func-
ties, meer activiteiten, meer woningen, meer cafés en 
meer werkplaatsen, betekent meer redenen om naar 
die straat te gaan, om er te stoppen, te kijken, con-
tact te maken, uit te wisselen, kortom, om er te zijn. 

De Nederlandse straten volgen vaak het oude  
slotenpatroon, wat leidt tot een geringe diepte van 
de bouwblokken. Eén voordeur geeft toegang tot 
drie of vier etages, wat weinig voeding voor de straat 
oplevert. Ook het modernisme zorgde voor wei-
nig diepte omdat het vooral voor hoogte koos. Een 
vrijstaande torenflat herbergt misschien wel veel 
woningen, maar heeft slechts één deur aan de straat 
en dus slechts één punt waar uitwisseling optreedt. 

Meer deuren met daarachter meer diepte zorgen 
kortom voor meer straatleven. Dit blijkt bijvoorbeeld 
in Londen, waar achter de deuren, poorten, stegen en 
zijstraten een complete wereld van woningen, bedrij-
ven en voorzieningen ligt, die samen de high street 
voeden en vice versa. Hoe dieper de blokken, des 
te groter de uitwisseling en des te meer mensen en 
bevolkingsgroepen met elkaar worden verbonden. 

Onder de titel The Roller Door Community ontwik-
kelde Chris van Nimwegen een prototype voor de 
(her)ontwikkeling van binnenterreinen en daarmee 
voor het toevoegen van diepte aan stadsstraten.

Diepte
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Opgave
De naoorlogse sanering en functiescheiding 
hebben het Rotterdamse straatleven de das 
omgedaan. De laatste jaren wordt de straat 
herontdekt en wordt veel energie gestoken 
in de revitalisering van stadsstraten als de 
Witte de Withstraat, de Meent en de Nieuwe 
Binnenweg. Daarbij ligt de focus op het sti-
muleren van Arts, Boutiques & Cafés.

Volgens stadssocioloog Sharon Zukin 
zorgt deze strategie weliswaar voor aantrek-
kelijkere straten, maar heeft ze ook een keer-
zijde: door de gerichtheid op een eenzijdig 
stedelijk publiek gaan binnensteden wereld-
wijd steeds meer op elkaar lijken.

Vertrekpunt voor het atelier Streetwise Lon-
den – Rotterdam was dat binnenstedelijke 
straten aantrekkelijker worden als er niet 
alleen wordt gewoond en gerecreëerd, maar 
ook gewerkt. Om de menging scherp aan 
te zetten kregen de studenten de opdracht 
lichte industrie te integreren in binnenste-
delijke bouwblokken, en wel langs stadsstra-
ten waar ook gewoond wordt. 

Ze deden ontwerpend onderzoek naar de 
ruimtelijke en programmatische interventie-
mogelijkheden in een bouwblok aan een high 
street in Londen en vervolgens transponeer-
den ze hun interventie naar een bouwblok 
aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. 

De nadruk lag op vraagstukken als de 
(ruimtelijke) relatie tussen werken en 
wonen, de precieze positionering van beide 
programma’s binnen het blok, de (ruimte-
lijke) relatie met de straat, en de rol, beteke-
nis en functie van de verbindende ruimtes. 
Voor dit atelier maakte Van Nimwegen het 
ontwerp The Roller Door Community.

Prototype
Gegrepen door de vitaliteit van de Londense 
high streets verkende Van Nimwegen ver-
schillende combinaties van wonen en lichte 
industrie die goed verankerd zijn in de straat. 

Hij testte verschillende ontwerpen uit  
op locaties in Londen en Schiedam en ont-
wikkelde vervolgens een prototype voor  
The Rol ler Door Community. Dit prototype 
telt vijf ingrediënten:

Diepte
De ruimte die het bouwblok nodig heeft om 
mee te kunnen bewegen met de verandering 
van functies in de loop der tijd.

Economische dragers
De functies, zoals wonen, die het mogelijk 
maken om ook op dure binnenstedelijke 
locaties betaalbare industriële ruimtes  
te scheppen.

Gedeeld adres
De inzet op een gemeenschappelijke  
identiteit, waardoor zowel de stadsstraat 
als de functies in het bouwblok een uniek 
karakter krijgen.

Gedeelde voorzieningen
De combinatie van functies die het mogelijk 
maakt om voorzieningen met elkaar te delen.

Wrijving
Het accepteren, of zelfs opzoeken van 
conflicterend ruimtegebruik als voorwaarde 
voor een levendig straatleven.

The Roller Door Community  

(Rotterdamsedijk, Schiedam)
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Gedeelde voorzieningen
The Roller Door Community bevat ver-
schillende gedeelde voorzieningen. Voor 
de werknemers van de bedrijven is er een 
restaurant dat ’s avonds ook door bezoekers 
en bewoners bezocht zal worden en dat dus 
kan uitgroeien tot het sociale trefpunt van 
het complex. De parkeergarage zal overdag 
vooral door werknemers worden gebruikt,  
’s avonds parkeren er hoofdzakelijk bewo-
ners. De centrale hal is in de eerste plaats 
bedoeld als shared space voor de bedrijven 
die er zijn gevestigd. Hier kunnen bijvoor-
beeld machines gedeeld worden. Maar deze 
ruimte kan ook vrijgemaakt worden voor 
feesten of bijzondere gebeurtenissen.

entree mogelijk om de banaliteit van een 
expeditie-entree te overstijgen en tegelij-
kertijd een unieke kwaliteit te geven aan de 
entree van een appartementencomplex.

Economische dragers
De diepte van het bouwblok maakt het 
mogelijk om verschillende functies te com-
bineren. Zo kunnen ook kwetsbare functies, 
die door stijgende vastgoedprijzen vaak uit 
succesvolle stadsstraten worden verdreven, 
een plaats krijgen.

Het prototype van Van Nimwegen bevat 
een fors aantal appartementen om de goed-
kope bedrijfsruimtes voor maakindustrie en 
kleinschalige lichte industrie te financieren.

zelfs voor om detailhandel, horeca, wonin-
gen en de lichte industrie één gemeenschap-
pelijk adres te geven: The Roller Door. 

Door de gemeenschappelijke ‘voordeur’ 
worden stromen geconcentreerd en ont-
staat er aan de stadsstraat een impulspunt. 
Bovendien wordt het door deze gedeelde 

Diepte 
Kritische factor voor de levendige high 
streets in Londen is de diepte van de bouw-
blokken. Met het ontwerp voor de The Roller 
Door Community aan de Mile End Road in 
Londen laat Van Nimwegen duidelijk zien 
dat de diepte van de bouwblokken bepaalt 
of er voldoende kritische massa is voor een 
levendige en gemengde stadsstraat. De over-
maat schept ruimte voor economische groei, 
functiemenging en variatie.

Het ontwerp van Van Nimwegen leert 
dat je de vitaliteit en attractiviteit van de 
stadsstraat kunt versterken door zoveel 
mogelijk functies te stapelen in de diepte 
van het bouwblok. In zijn optiek is er geen 
maximum aan het laadvermogen van stads-
straten: hoe meer hoe beter.

Gemeenschappelijk adres
Cruciaal voor een attractieve en vitale 
stadsstraat is dat de energie van het diepe 
bouwblok niet weglekt naar achterliggende 
buurten. Alle functies in het bouwblok wor-
den daarom geadresseerd aan de high street 
zelf. Sterker nog, Van Nimwegen kiest er 

Diepte
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Achter de voordeur heeft hij in de vloer 
een zonering aangebracht, die voetgangers 
en gemotoriseerd verkeer langs elkaar laat 
bewegen. Op de stoep begint het openbare 
domein waar iedereen genoodzaakt is om 
rekening met elkaar te houden en zijn 
gedrag soms aan te passen. Wrijving is daar-
door onvermijdelijk, maar dat is nu precies 
wat de stedelijke straat aantrekkelijk kan 
maken als sociale ruimte. 

Wrijving 
De grote vraag is natuurlijk wie er wil wonen 
in een complex met lichte industrie, zeker 
als je ook nog de voordeur met elkaar deelt. 
Bovendien zal het druk worden op de stoep 
en de straat, omdat daar moet worden gela-
den en gelost. Een oppervlakkige beschou-
wer zou zeggen dat het ontwerp niet goed is 
doordacht, maar wie beter kijkt ziet dat Van 
Nimwegen deze confrontatie bewust heeft 
opgezocht. Hij is er namelijk oprecht van 
overtuigd dat een stadsstraat er beter van 
wordt als er conflicten ontstaan tussen de 
verschillende gebruikers en stromen. 

 

In dit ontwerp neemt Van Nimwegen de 
vrijheid om de exploderende toeristische 
economie van de Randstad radicaal te door-
denken. Hij voorziet een toekomst waarin de 
vraag naar authentieke plekken groter dreigt 
te worden dan het aanbod. Daarom stelt hij 
voor om een groot aantal authentieke plek-
ken in de Randstad toegankelijk te maken  
via The Authentic Holland Network. 

Feitelijk introduceert hij een nieuw 
netwerk van high streets op de schaal van 
de Randstad, geënt op reeds bestaande 
netwerken. De uitwerking van de nieuwe 
verbinding tussen Amsterdam en Haarlem 
profiteert bijvoorbeeld maximaal van de 
bestaande historische verbindingen over 
weg, water en spoor. Maar nog veel belang-
rijker: de nieuwe verbinding zorgt ervoor 
dat alle authentieke plekken een herkenbaar, 
eigen adres krijgen. Daarmee ontsluit en 
activeert hij de reeds aanwezige diepte van 
authentieke plekken tussen Amsterdam en 
Haarlem en ontstaat een nieuwe economi-
sche drager voor dit gebied.

Authentica (Randstad)
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Direct ten zuiden van de Haagse Turfmarkt 
ligt de Rivierenbuurt. Om de kansen voor 
deze probleemwijk te vergroten introdu-
ceert Van Nimwegen een nieuwe high street 
die de wijk rechtstreeks verbindt met de 
Lange Voorhout, het Plein en de chique 
Denneweg. De stadsstraat wordt letterlijk 
ingezet om de uitwisseling tussen verschil-
lende sociale groepen mogelijk te maken. 

Voor het grootste gedeelte ligt de straat 
er al, er is eigenlijk maar één groot obstakel: 
het complex van de voormalige ministeries 

van Justitie en Binnenlandse Zaken. Tref-
zeker snijdt Van Nimwegen het complex in 
tweeën om de nieuwe verbinding mogelijk 
te maken. Maar daar laat hij het niet bij. In 
de hoge torens komen woningen, de plin-
ten worden opnieuw geladen met openbare 
functies, die een gezamenlijk adres krijgen 
aan de nieuwe doorsteek. Op deze manier 
wordt de grote diepte van de voormalige 
ministeriële kolossen maximaal benut met 
publieke voorzieningen. 

De Nieuwe Kern ligt dwars (Den Haag) 

D
iep

te

Voor deze ontwerpopgave was maar drie 
weken tijd, wellicht is het voorstel daardoor 
wat schematisch. Toch sluit dit project mis-
schien wel het beste aan bij het thema diepte. 
Van Nimwegen stelt voor om de Spuiboule-
vard, een naoorlogse verkeersdoorbraak aan 
de rand van de oude vestingstad, te versmal-
len tot een levendige stadsstraat. 

Het radicale van zijn voorstel is om 
juist de waterzijde van deze stadsstraat te 
bebouwen. Deze ingreep is het resultaat 
van zijn scherpe observatie dat het water 
in het historische Dordrecht vaak aan de 

achterkant van de bebouwing ligt, waardoor 
je het kunt opvatten als de binnenzijde van 
een diep bouwblok. 
 Van Nimwegen geeft de nieuwbouw een 
adres aan de nieuwe Spuiboulevard, het 
water wordt daardoor de binnenzijde van het 
bouwblok waartoe ook de bestaande bebou-
wing aan de overzijde van het water kan 
worden gerekend. Door nieuwe woningen en 
kleinschalige voorzieningen toe te voegen en 
door smalle doorsteken en voetgangersbrug-
gen naar de binnenstad te maken, wordt de 
Spuiboulevard gevoed met leven.

3x Besloten Dordrecht (Dordrecht)
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Streetwise was geen wetenschappelijk onderzoeks-
programma, maar een intuïtieve zoektocht van  
studenten en docenten naar recepten voor een 
goede straat. Ook voor programmaleider Wouter 
Veldhuis was het een ‘doelgerichte dwaaltocht’. 
Terugblikkend trekt hij vijf lessen. En hij blikt  
vooruit naar de stoep.
 Wouter Veldhuis

Straten leer je het beste kennen door doel-
gericht te dwalen. Grote straatdenkers als 
Jane Jacobs, Sharon Zukin en Mark Brearley 
deden en doen niet anders. Ook toonaange-
vende Nederlandse specialisten als Ivan Nio 
en Jos Gadet wandelen en observeren con-
tinu om hun kennis van straten te vergroten 
en om te leren begrijpen hoe mensen met 
elkaar samenleven. Door te dwalen kom je 
op plekken waar je anders nooit zou komen, 
stel je je open voor het onverwachte, doe je 
nieuwe indrukken op en leer je mensen en 
plekken kennen. 

Ook het Streetwise-programma van de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst was 
een doelgerichte dwaaltocht. Met lezingen, 
oefeningen, excursies, colleges en ontwerp-
ateliers hebben studenten en docenten twee 
jaar lang gezocht naar recepten voor goede 
stadsstraten. 

Er is weinig zo ingewikkeld als het 
ontwerpen van een aantrekkelijke straat. 
Ruimte, gebruik en betekenis komen 
immers in steeds wisselende condities bij 
elkaar. Straten zijn plekken waar de functies 
stromen en waar verblijven met elkaar in 
evenwicht moeten zijn, waar de sociale bete-
kenis van de stad of buurt gestalte krijgt en 
architectuur en stedenbouw elkaar raken.

 

Deze lange omweg was, ook voor mij als 
programmaleider, blijkbaar nodig om de 
diepte van de bouwblokken in het laatste 
atelier, Streetwise Londen – Rotterdam, expli-
ciet te verkennen.

De thema’s lengte en diepte zijn in deze 
publicatie uitvoerig behandeld. Ik denk ech-
ter dat uit het studentenwerk van de afge-
lopen twee jaar meer lessen te trekken zijn. 
Zeker voor Rotterdam, een stad die opge-
scheept zit met een erfenis van meer dan 
vijftig jaar straatmijdende planningscultuur. 

Ik nodig iedereen uit door het rijke  
materiaal van Streetwise te grasduinen  
(zie pagina 86) om inspiratie en ideeën op te 
doen. Mij heeft het in ieder geval vijf inzich-
ten opgeleverd die ik nog niet had toen we 
met Streetwise startten.

1. Levensaders voor een  
 gefragmenteerde stad 
De stadsstraat die meerdere buurten 
doorsnijdt en zelfs verbindingen legt met 
buurgemeenten is cruciaal voor de verdere 
stedelijke ontwikkeling van Rotterdam. Ver-
schillende plannen uit het atelier De Straat 
met de Zeven Namen laten zien hoe groot 
het effect van een samenhangende straat 
met een begin en eind kan zijn.

Erg inspirerend is de wijze waarop Pui 
Lun Tam, die twee Streetwise-ateliers heeft 
gevolgd, trefzeker de specifieke verbindende 
waarde van stadsstraten weet te benoemen 
en te verbeelden. Als een volleerde stadsdok-
ter is zij in staat het zenuwstelsel van de stad 
bloot te leggen, zodat onmiddellijk duidelijk 
wordt waar het goed gaat en waar het schort 
aan het stratennetwerk en haar programme-
ring. Tam laat zien dat ontwerpen aan stra-
ten begint met goed kijken en begrijpen hoe 
de plek is opgenomen in een groter netwerk. 

Een helder wetenschappelijk onderzoeks-
programma ontbrak: studenten en docenten 
kregen alle vrijheid om binnen het thema 
‘de straat als sociale ruimte’ zijpaden in te 
slaan en op ontdekkingstocht te gaan. Dat 
leverde een inspirerende reeks verkennin-
gen, analyses en ontwerpen op, plus enkele 
waardevolle vondsten.

Tijdens het allereerste atelier, De Straat 
met de Zeven Namen, is expliciet de lengte 
van de straat als opgave verkend. In de drie 
daaropvolgende ateliers is via omtrekkende 
bewegingen gezocht naar de cruciale tweede 
dimensie van een succesvolle stadsstraat: de 
diepte van de bouwblokken. 

In het atelier The Inner hebben studen-
ten geprobeerd de bouwblokken als publiek 
domein te ontginnen door een nieuw stelsel 
van stegen en passages te ontwerpen in het 
private domein. In het atelier Berlijn – Rot-
terdam is nadrukkelijk gezocht naar bebou-
wingstypen die de beschikbare ruimte binnen 
bouwblokken beter benutten, waardoor de 
dichtheid en levendigheid op straat versterkt 
worden. En met het atelier Sale zijn de moge-
lijkheden verkend om de bouwblokken langs 
noodlijdende straten te laden met stedelijk 
programma dat toekomstwaarde heeft. 

S
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Vijf straatlessen

Analyse Tower Hamlets, Londen (Pui Lun Tam)

Analyse Prenzlauerberg, Berlin (Pui Lun Tam)
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3. Werk als smaakmaker
Er is een onbedwingbare neiging om alles 
op te ruimen en aan te harken, zeker bij de 
hedendaagse stratenmakers die zich richten 
op nette detailhandel en rustige dagho-
reca. In Londen hebben we geleerd dat 
werkplaatsen, fabrieken en bedrijven tot de 
genen van de stadsstraat horen. Ze zorgen 
voor activiteit op straat en voor sociaal-
economische dynamiek. 

In het atelier Streetwise Londen – Rot-
terdam laat een aantal studenten zien 
dat de ruwe omgeving van werk ook een 
smaakmaker kan zijn, die zorgt voor unieke 
openbare ruimte. Zo demonstreert Ruud van 
Leeuwen met zijn Assembly Court dat de 
logica van logistiek en industrie leidt tot een 
inrichting van de openbare ruimte die op 
een ruwe manier tegelijk ook aantrekkelijk 
is als woonomgeving. Waarom zouden we 
alleen willen wonen in industriecomplexen 
van meer dan vijftig jaar oud? Christopher 
de Boer maakt duidelijk dat stratenmakers 
ook een belangrijke sociaalmaatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben. Door ruimte 
te scheppen voor binnenstedelijke maakin-
dustrie, vergroot je de diversiteit aan bevol-
kingsgroepen die van een straat gebruik 
maken aanzienlijk. Als je dan ook nog het 

praktijkgerichte onderwijs terughaalt uit de 
periferie en aan deze werklocaties koppelt, 
wordt de stadsstraat zowel een aantrek-
kelijke leefomgeving als een inspirerende 
leeromgeving: de stad als campus. 

Het publieke interieur biedt ook alle vrijheid 
om een uitgesproken vormtaal te hanteren. 
Wat zou Rotterdam erop vooruitgaan als 
het naast het spectaculaire interieur van 
de Markthal ook de organisch gevormde 
stadslobby zou hebben die Jan Willem Ter-
louw voorstelt achter de Meent. Of de neo-
industriële passage van Maxime Vink, die de 
rauwe schoonheid van het industriële Rot-
terdam terugbrengt aan de Rotterdamsedijk.

2. Grof biedt kansen voor fijn
Het studentenwerk uit het atelier The Inner 
heeft me ervan doordrongen dat de bin-
nenstad van Rotterdam veel te grofmazig 
is. Er zijn weinig zijstraten waardoor de 
stad te weinig variatie heeft en de hoofd-
straten onvoldoende worden gevoed. Maar 
een aantal studenten laat zien dat de ruime 
maatvoering van het Rotterdamse grid tege-
lijkertijd ook kansen biedt om een specifiek 
Rotterdams repertoire te ontwikkelen: de 
grootstedelijke passage. 

Doordat de meeste Nederlandse steden 
een kleine korrelgrootte hebben, kent ons 
land nauwelijks passages. Rotterdam heeft 
er in aanleg alle ruimte voor. Een aantal 
plannen toont op inspirerende wijze wat een 
hedendaags publiek interieur voor de stad 
zou kunnen beteken. 

Nieuwe binnenhoven, zoals in het werk 
van Pascalle Asgarali, ontginnen letterlijk 
vergeten interieurs van bouwblokken, waar-
door het laadvermogen van het bouwblok 
en de levendigheid van de aangrenzende 
openbare ruimte worden opgevoerd. 

Slotessay

Westewagenhoven (Pascalle Asgarali)

Streetwise (Maxime Vink) The Workers Lab (Christopher de Boer)

Mayor of the Sunset Strip (Jan Willem Terlouw) The Assembly Court (Ruud van Leeuwen)
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In hun collectieve ontwerpend onderzoek 
concluderen David Verdonk, Edwin Veth en 
Christopher de Boer dat tussen de twee beste 
straten van Rotterdam, de Binnenweg en de 
Witte de Withstraat, een infrastructurele 
kloof met monolithische kantoorkolossen 
gaapt: de Blaak en de Westblaak. De drie stel-
len een radicale strategie voor: bouw deze 
autoboulevard vol, zodat de wond geheeld 
wordt en er een fijnmazig stedelijk weef-
sel ontstaat. Bij de uitwerking concentreert 
Christopher de Boer zich op een bestaand 
bouwblok met kantoren en de achterliggende 
Wolff Cinerama. Hij laat zien welke kansen 
er liggen als je de diepte van dit bouwblok, 
tussen Westblaak en Witte de Withstraat, nog 
beter benut. Het resultaat is een project dat 
zowel in de lengte als in de diepte interventies 
voorstelt die Westblaak kunnen transforme-
ren van een bundel infrastructuur tot een van 
de belangrijkste stadsstraten van Rotterdam. 

4. Het kan veel compacter
Verdichting was in de meeste ateliers een 
belangrijke bouwsteen voor het versterken 
van stadsstraten. Welke mogelijkheden  
Rotterdam daarvoor biedt, werd vooral  
duidelijk tijdens het atelier Streetwise  
Berlijn – Rotterdam. 

In vergelijking met de dichtheid van 
oude Berlijnse bouwblokken is Rotterdam 
suburbaan. De ontwerpoefeningen in Berlijn 
en Rotterdam tonen aan dat het stukken 
compacter kan in Rotterdam, zonder dat de 
levenskwaliteit verslechtert. Sterker nog, 
Barend Mense toont met zijn hoftypologie 
aan dat de woonkwaliteit zelfs verbetert, 
omdat er meer differentiatie in collectieve 
en semi-openbare ruimtes ontstaat. Dit soort 
buitenruimtes dagen mensen uit tot een 
leefstijl die zich meer buitenshuis afspeelt en 
daardoor letterlijk tot meer sociaal gedrag. 

5. De infrastructurele  
 wonden afhechten 
Verschillende studenten hadden de moed 
om de Blaak en Westblaak aan te vallen. 
Dit heeft geleid tot een aantal inspirerende 
ideeën, die het verdienen om verder onder-
zocht te worden. 

Slotessay

De Hofslinger (Barend Mense)
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Cultuur op Blaak! (Christopher de Boer)

De ontbrekende schakel
Tijdens de doelgerichte dwaaltocht van 
de afgelopen twee jaar is het maar weini-
gen gelukt om zowel in de lengte als in de 
diepte te denken en ontwerpen. Blijkbaar 
is dit erg moeilijk. Dit komt vooral omdat 
je zowel de stedenbouwkundige dimensie 
– hoofdzakelijk de lengte – als de archi-
tectonische dimensie – voornamelijk de 
diepte – onder controle moet krijgen én 
met elkaar moet verbinden. 

Tijdens de lezingenreeks vertelden 
verschillende ervaren stratenmakers wat 
het oplevert als je over de grenzen van je 
eigen discipline kijkt. Architect Hans Koll-
hoff toonde bijvoorbeeld hoe belangrijk het 
voor de straat is dat gevels van gebouwen 
stevig op de grond staan, zodat de mensen 
zich er lichamelijk toe kunnen verhouden. 
Landschapsarchitect Sylvia Karres liet zien 
dat een goed ontworpen openbare ruimte 
mensen uitdaagt om die ruimte te gebruiken 
en aan te raken. 

Daarmee benadrukken ze beiden dat ont-
werpers, ongeacht of het nu architecten, ste-
denbouwkundigen of landschapsarchitecten 
zijn, de straat als sociale ruimte kunnen 
laden met betekenis door een goede func-
tionele, ruimtelijke én tactiele vormgeving. 

En dat de disciplines bij elkaar komen in de 
zone die op het grensvlak van de openbare 
ruimte en het private domein ligt: de stoep. 

De stoep zou zowel voor stedenbouw-
kundigen als architecten wel eens het meest 
tastbare raakvlak kunnen zijn tussen de 
lengte en de diepte van de straat. Het lijkt 
me dan ook zeer de moeite waard om in het 
komende studiejaar samen met studenten 
te verkennen hoe je met het ontwerp van 
de stoep de verschillende dimensies van de 
straat met elkaar kunt verbinden. Aantrek-
kelijke stoepen weten immers een evenwicht 
tot stand te brengen tussen de specifieke 
uitstraling van de functies die in de diepte 
van het bouwblok achter de gevel schuilgaan 
en de meer generieke continuïteit van de 
passanten die bewegen over de lengte. 

Op excursie in Berlijn kwamen studenten 
er al achter dat in de succesvolle straten 
van Prenzlauer Berg private, collectieve 
en openbare domeinen elkaar op de stoep 
vaak overlappen. Bankjes, bloempotten en 
uitstallingen van winkels vullen de eerste 
meters vanuit de gevel. Deze ruimte om 
zich een stoep of straat toe te eigenen ont-
breekt in Rotterdam vaak. Dit heeft niets te 
maken met Hollandse zuinigheid: de straten 
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zijn doorgaans breed genoeg. Het primaat 
ligt op dit moment echter bij de auto. 
Ruimte waar de sociale betekenis van de 
straat vorm kan krijgen, de stoep, is meestal 
een restpost.

Toch zijn er ook in Rotterdam een aantal 
goede voorbeelden te vinden. Denk aan de 
recente herprofileringen van de Nieuwe 
Binnenweg en de Meent, die voortbouwen 
op de lessen die zijn geleerd bij de herin-
richting van de Witte de Withstraat. In deze 
straat is een driedeling gemaakt. In de zone 
waar gevel en stoep elkaar raken, is ruimte 
geschapen die ondernemers en bewoners 
van de aangrenzende gebouwen kunnen 
claimen. Daarnaast ligt een relatief smalle 
doorgaande loopzone, die niet meer dan een 
meter breed is. En ten slotte ligt er, tegen 
de rijbaan aan, nog een utilitaire zone die 
ruimte biedt voor terrassen, fietsenrek-
ken, vuilnisbakken, banken, straatverlich-
ting en bomen. Zo is een stoep ontstaan 
die uitnodigt om gebruikt en veroverd te 
worden, zowel vanuit de bouwblokken als 

door de passanten die door de straat lopen. 
Op drukke avonden wordt zelfs de rijbaan 
overgenomen door voetgangers.

Het komend studiejaar zullen we samen met 
studenten nog één keer de straat als sociale 
ruimte verkennen. De stoep wordt daarbij 
de centrale ontwerpopgave, als de vanzelf-
sprekende schakel tussen de lengte en de 
diepte van de straat. Daarbij zullen we een 
stap verder gaan dan de relatief makkelijke 
opgaves op de Nieuwe Binnenweg, de Meent 
en de Witte de Withstraat. 

Kroon op het Streetwise-programma 
wordt een ontwerpend onderzoek naar de 
mogelijkheden om de grote binnenstedelijke 
Rotterdamse verkeersaders te transforme-
ren tot aantrekkelijke stadsstraten die het 
weefsel van de stad versterken in plaats van 
doorsnijden. Daarmee hopen we als Acade-
mie een verdere bijdrage te leveren aan de 
Rotterdamse zoektocht naar een levendige 
en aantrekkelijke binnenstad.

ACADEMIE

Aan de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst volgen studenten met 
een bachelor een vierjarige mas-
teropleiding tot architect (MArch) 
of stedenbouwkundige (MUrb).  
De opleidingen combineren stu-
deren met werken in de praktijk. 

In de opleiding wordt nadruk-
kelijk geen grens getrokken 
tussen de rol van de ontwerpende 
en bouwende ‘doener’ en de 
beschouwende en kritische ‘den-
ker’. Ontwerpers moeten in staat 
zijn om te denken én te handelen. 

Onderwijs aan de Academie is 
kleinschalig. Bijzonder is de hori-
zontale organisatie: studenten 
kunnen hun eigen programma 
samenstellen en jongere- en 
ouderejaars studenten volgen 
met elkaar onderwijs, waardoor 
ze van elkaar leren. Het studie-
programma wordt ingevuld door 
gastdocenten en sprekers uit de 
praktijk. Door ontwerpers, voor 
ontwerpers dus.

Vaste componenten van het 
onderwijs aan de Academie zijn:

Ontwerpateliers: concrete 
opgaves om het ontwerpvakman-
schap, de beroepsvaardigheden 
en het maatschappelijk bewust-
zijn in onderlinge samenhang te 
ontwikkelen. Opgaves worden 
vaak ontleend aan de Rotterdamse 
grootstedelijke problematiek.

Laboratoria: opdoen van 
vaardigheden, technieken en 
praktische kennis.
 Collegereeksen, films en lezin-
gen: voor de ontwikkeling van 
de noodzakelijke theoretische 
bagage.

Sinds de oprichting in 1965 zijn 
698 architecten en stedenbouwers 
afgestudeerd aan de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst.  
De Keuzegids Masters 2015 riep  
de opleiding uit tot de ‘beste in 
zijn soort’.

Curriculum
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Publicatie
De Nieuwe Binnenweg  

 is de oude niet meer 
ArchiNed
Wouter Veldhuis

3 februari 2015

Ontwerpatelier
Londen – Rotterdam

De versterking van de kwaliteiten 
van doorgaande wegen door de 
menging van wonen met licht-
industriële werkgelegenheid, 
aan de hand van high streets in 
Londen en Schiedam.

Onder leiding van Wouter Veld-
huis (RAvB / MUST Stedenbouw), 
Jan Vermeulen (Studio Jan Ver-
meulen) en Liesbeth Brink (BRINK 
architectuur & stedenbouw)

6 februari – 5 juni 2015 
Zie projecten op pagina 93

Collegereeks 
Stedenbouwtheorie

Hoofddocent Chris van Langen
12 februari – 16 april 2015
Zie literatuur op pagina 96

Laboratorium
 Journalistic Research
Onder leiding van Devid Ilievski 
(VU)

13 februari – 17 april 2015

Publicatie
Huig #16
juni 2015 

Ontwerpatelier
SALE

De transformatie en heront-
wikkeling van een kwakkelend 
winkelcomplex in de binnen-
stad van Sittard, met daaraan 
gekoppeld het opstellen van een 
gebiedsperspectief. 

Onder leiding van Penne 
Hangelbroek (Jonathan Penne 
Architecten) en Michiel Raats 
(Het Nieuwe Instituut / bubble 
architects)

5 september – 12 december 2014 
Zie projecten op pagina 91
Zie literatuur op pagina 96

Laboratorium 
Typologisch Onderzoek 

Onder leiding van Like Bijlsma 
(SUBoffice) en Michiel Raats 
(Het Nieuwe Instituut / bubble 
architects)

12 september – 9 november 2014

Lezing op locatie 
Hoogstraatgesprek 

Tim Prins (Studio Stad)
26 november 2014

Lezing op locatie 
Hoogstraatgesprek 

Max Cohen de Lara en David 
Mulder (XML)

3 december 2014 

Lezing op locatie 
Hoogstraatgesprek 

Donna van Milligen Bielke  
(winnaar Prix de Rome 2014)

10 december 2014

Ontwerpatelier
Berlijn – Rotterdam 

Onderzoek naar de betekenis en 
vormgeving van de straat in twee 
steden die nog altijd worstelen 
met de gevolgen van de oorlog.

Onder leiding van Wouter Veld-
huis (RAvB / MUST Stedenbouw) 
en Reimar von Meding (KAW)

7 februari – 20 juni 2014
Zie projecten op pagina 90

Straatgesprek 
Edzo Bindels (West 8) versus Ivan 
Nio (NIO Stedelijk Onderzoek)

20 mei 2014 
Zie verslag op pagina 28

Straatgesprek 
Endry van Velzen (De Nijl 
Architecten) versus Nel de Jager 
(winkelstraatmanager)

3 juni 2014
Zie verslag op pagina 31

Straatgesprek 
Hans Kollhoff (Kollhoff Architek-
ten) versus Errik Buursink (dRO 
Amsterdam)

10 juni 2014 
Zie verslag op pagina 34

Publicatie
Huig #15 

De Academie geeft eenmaal per 
jaar een magazine uit, vernoemd 
naar Huig Maaskant, een van haar 
oprichters. De vijftiende jaargang 
was gewijd aan de eerste resulta-
ten van Streetwise.

juli 2014

Straatgesprek 
Ton Schaap (dRO Amsterdam) 
versus David Dooghe (Vereniging 
Deltametropool)

5 november 2013 
Zie verslag op pagina 18

Straatgesprek 
Sylvia Karres (karres+ brands) 
versus Wolbert van Dijk (Wolbert 
van Dijk Urban and Landscape 
design)

26 november 2013 
Zie verslag op pagina 21

Straatgesprek 
Hans van der Heijden (Hans van 
der Heijden Architect) versus 
Michiel Raats (Het Nieuwe Insti-
tuut / bubble architects)

3 december 2013 

Lezing
 StreetwiseTalk XXL  
Sharon Zukin (City University 
of New York) en Mark Brearley 
(The Sir John Cass Faculty of Art, 
Architecture and Design)

23 januari 2014 
Het artikel op pagina 46 behandelt 
de ideeën van Sharon Zukin

Het gedachtegoed van Mark 
Brearley staat centraal in het 
artikel op pagina 41

Winterworkshop
Hairy drawings 

Onder leiding van Mark Brearley
24 – 26 januari 2014

Laboratorium
Urban Fieldwork 

Onder leiding van Ivan Nio (NIO 
Stedelijk Onderzoek)

7 februari – 28 maart 2014

STREETWISE- 
 ACTIVITEITEN

De straat als sociale ruimte 

stond van medio 2013 tot 

medio 2015 centraal in het 

onderwijs van de Rotterdamse 

Academie van Bouwkunst. 

Onder leiding van Wouter Veld-

huis verkende het programma 

Streetwise de straat zowel 

sociaal, stedenbouwkundig, 

architectonisch als functioneel. 

De straat is essentieel voor 

het stedelijk leven, ze vormt 

de basis voor het functioneren 

van de stad. En is daarmee het 

territorium waar architectuur 

en stedenbouw elkaar ont-

moeten en in elkaar overgaan. 

Bovendien is de straat een 

ruimtelijk thema dat tegelijk 

universeel en tijdgebonden 

is, een fenomeen dat zowel 

wereldwijd speelt, als specifiek 

Rotterdams is.

Een overzicht van de activi-

teiten van het tweejarige-

programma Streetwise:

Lezing
How to design streets  

 as social space
Charles Landry
 26 april 2013

Lezing
Functional Ambiance

Dirk van Peijpe (De Urbanisten)
30 augustus 2013

Paneldiscussie
Dirk van Peijpe, Henk Hart-
zema (Studio Hartzema), Leeke 
Reinders (OTB) en Otto Snoek 
(straatfotograaf )

30 augustus 2013

Collegereeks 
Design & Culture

Hoofddocent Jasper de Haan 
(Jasper de Haan | Architecten), 
met gastcolleges van Arie Graaf-
land, Jeroen Boomgaard en  
Egbert Stolk

5 september – 17 oktober 2013
Zie literatuur op pagina 96

Laboratorium 
Kijken en Noteren

Onder leiding van Minke Themans 
(Studio Minke Themans), Dirk van 
Peijpe en Jesus Hurtado (De Urba-
nisten) en Leeke Reinders

6 september – 18 oktober 2013

Ontwerpatelier
The Inner

Onderzoek naar de ontwikkeling 
van het semi-openbare domein 
in de Rotterdamse binnenstad, 
vertrekkend vanuit het interieur.

Onder leiding van Job Floris 
(RAvB / Monadnock) en Frederik 
Pöll (Frederik Pöll Architect)

6 september – 20 december 2013 
Zie projecten op pagina 88
Zie literatuur op pagina 96

Film en lezing
The Human Scale

Première van de documentaire 
over het werk van Jan Gehl, met 
een introductie van Sjoerd Soeters 
(Soeters Van Eldonk architecten)

11 oktober 2013

Curriculum



8786

Rudolf van Ee (S) 
 De Waterstraat

Niels Weijgers (S) 
 Havencity Rotterdam

Het startpunt van beide projecten 
is een combinatie van het helder 
definiëren van de ruimte van de 
straat en het zichtbaar maken van 
de relatie van die continue lijn 
met de historische waterloop. 

In zijn uitwerking vervangt Van 
Ee de jarenzeventigbebouwing 
aan het Haagseveer door een 
nieuw blok. Deze ingreep vergroot 
de continuïteit van de straat en 
biedt tegelijkertijd de mogelijk-
heid het bestaande plein beter te 
verbinden met de open ruimte 
van het water. 

De interventie van Weijgers 
maakt het water van de Leuve-
haven weer zichtbaar door de 
jarenzeventigbebouwing op de 
pieren te vervangen door kloeke, 
vrijstaande blokken.

Suet Chan (S) 
 Place Framing

Christophe Cornille (S) 
 Place Framing

Aan de basis van de projecten van 
Chan en Cornille staat een sterk 
en helder stedenbouwkundig 
concept dat de hele lijn adres-
seert: de straten en kruisingen 
worden ingekaderd, waardoor de 
straat met de vele namen in één 
keer helder ruimtelijk gedefini-
eerd wordt. 

De bestaande bebouwing wordt 
binnen de rooilijnen ‘aangevuld’ 
om goed geproportioneerde en 
geprogrammeerde straatruimtes 
te maken. De uitwerkingen – het 
Meentplein van Suet Chan en de 
Blaak van Christophe Cornille 
– zijn dienstbaar aan de steden-
bouwkundige intenties. Vooral 
de interventie op de Blaak is 
spannend, omdat ze het vraagstuk 
van de oversteekbaarheid en hië-
rarchie van deze autoboulevard 
aan de orde stelt.

 

DE STRAAT MET DE  
 ZEVEN NAMEN

Startpunt voor dit atelier was 

de stelling dat de Rotterdamse 

binnenstad, om de kwaliteit 

van de stedelijkheid en de 

openbare ruimte substantieel 

te verhogen, behoefte heeft 

aan verdichting met een com-

binatie van wonen, werken en 

recreatie en bovendien met een 

kleinere korrelgrootte dan  

nu gebruikelijk.

Studenten moesten strate-

gieën ontwikkelen voor een 

verbrokkelde, maar potentieel 

krachtige straat in de Rotter-

damse binnenstad, die van het 

Hofplein parallel aan de Cool-

singel naar de Maas loopt en 

die niet alleen zeven verschil-

lende namen draagt, maar op 

dit moment verder ook weinig 

samenhang vertoont.

Locatie: Couwenburg – Haag-
seveer – Westewagenstraat – 
Keizerstraat – Posthoornstraat 
– Glashaven – Rederijstraat
Docenten: Job Floris (RAvB / 
Monadnock) en Peter van der 
Helm (Kraaijvanger Urbis)
Periode: eerste semester  
studiejaar 2011–2012

OVERZICHT STUDENTENPROJECTEN

Streetwise omvatte in totaal vier ontwerp ateliers, 
maar twee jaar voor de start van het programma 
organiseerde de Academie al een ontwerpate-
lier dat als voorloper en wegbereider kan worden 
beschouwd: De Straat met de Zeven Namen. Het 
navolgende overzicht van studentenprojecten 
bestaat daarom uit vijf ontwerpateliers. 

De opgave van de ontwerpateliers lag altijd op het 
raakvlak van architectuur en stedenbouw. Daarom 
konden zowel studenten van de master opleiding 
Stedenbouw (S) als van de master opleiding Archi-
tectuur (A) meedoen.

Het studentenwerk is per atelier geordend. Alleen 
de projecten die met een voldoende zijn beoordeeld 
zijn opgenomen. Uitgebreide projectdocumentatie 
is te vinden op ravb.nl/streetwise.

Curriculum

Wesley Leeman (A) 
 Eenheid in  
 verscheidenheid

Dit project definieert de straat 
als een verzameling van sterk 
uiteenlopende onderdelen, juist 
daarin schuilt de kracht. Leeman 
onderstreept zijn statement door 
het V&D-blok om te vormen tot 
een krachtig gebouw. De stevige 
presentie van het blok wordt 
gecombineerd met het openen 
ervan, waardoor het interieur van 
het warenhuis onderdeel wordt 
van het secundaire weefsel.

John Nieuwenhuize (A)  
 Zeven in één

De focus van dit project – het 
toevoegen van een substantiële 
hoeveelheid woningen en het 
verbinden van de interieure pro-
gramma’s met de straat – wordt 
ingezet om onduidelijk gearticu-
leerde straatruimtes beter te defi-
niëren. Verrassend aan het project 
is de demping van de Delftsevaart 
ten gunste van een fijnmazig 
stedelijk weefsel dat met de straat 
is verbonden en haar voedt.
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gebieden met de Westblaak. 
Vervolgens wordt deze binnen-
stedelijke snelweg zelf, door het 
verweven van bouwblokken, 
getransformeerd tot een aan-
eenschakeling van ‘stadskamers’ 
waarin de auto slechts te gast is. 

De twee uitwerkingen, op de 
beide uiteinden van de Westblaak, 
tonen het rijke potentieel van 
het concept en laten zien dat een 
fijnmazige, noord-zuid gerichte 
doorwading van de barrière daad-
werkelijk voorstelbaar is.

Esther Kats (A) 
 Monumentaal stedelijk  
 interieur

Linda van Os (S) 
 Foyer van de stad

De ingrepen die deze projecten 
voorstellen, maken deel uit van 
een aanvullend circuit in het 
Rotterdamse winkelhart. Door 
het toevoegen van woningen, 
passages en hoven wordt in het 
Lijnbaankwartier een fijnmazig 
weefsel tot stand gebracht. 

Esther Kats’ zorgvuldige en 
heldere ingreep in de expeditie-
hof achter de Lijnbaan sluit goed 
aan op de bestaande structuren 
en creëert een bijzondere, ‘zachte’ 
stedelijke plek binnen het blok. 

 

Pascalle Asgarali (A) 
 Westewagenhoven

Het project zet in op het verbe-
teren van de verblijfskwaliteit 
van een historisch stuk bin-
nenstad door stedelijke interi-
eurs te implanteren tussen de 
wederopbouwblokken aan de 
Westewagenstraat. 

De interventies creëren een 
continue straatwand en voegen 
aan het blok tegelijkertijd een 
interieur ‘kamer-naar-kamer’-
weefsel toe, dat de straat met het 
achterliggende water verbindt. 

Christopher de Boer (S) 
 Cultuur op Blaak!

Edwin Veth (A)  
 Opblaken

Beide projecten richten zich op 
een van de grote barrières in het 
Rotterdamse voetgangersnet-
werk: autoboulevard Westblaak. 
Het stedenbouwkundige uit-
gangspunt is om twee aantrek-
kelijke binnenstedelijke straten, 
Binnenwegplein en Witte de 
Withstraat, te verbinden. Eerste 
stap is het middels passages 
verbinden van de achterliggende 

THE INNER

Ook dit atelier vertrok vanuit 

de stelling dat het weefsel van 

de Rotterdamse binnenstad 

erg grofmazig is en daardoor 

onvoldoende condities biedt 

om een aantrekkelijk, gedif-

ferentieerd en maatschappelijk 

relevant palet aan functies én 

openbare ruimte te herbergen. 

Tegelijkertijd bieden de grote 

stadsblokken de kans om een 

nieuw netwerk van interieure 

publieke ruimtes te creëren die 

het weefsel alsnog verfijnen. 

Studenten kregen opdracht 

om relevante plekken in het 

centrum van Rotterdam te zoe-

ken die geschikt zijn om aan-

vullend weefsel toe te voegen 

en om de ruimtelijke impact en 

betekenis van de verfijning van 

het netwerk voor de gevonden 

locaties te onderzoeken. 

Locatie: Rotterdam-Centrum
Docenten: Job Floris (RAvB / 
Monadnock) en Frederik Pöll 
(Frederik Pöll Architect)
Periode: eerste semester studie-
jaar 2013–2014

Rachelle Sahtoe (S)  
 Poche

Het streven om voor de straat één 
continu profiel te ontwikkelen, 
wordt in dit project verwezenlijkt 
door de ‘restruimtes’ tussen de 
ideale en de werkelijke straat, 
geïnterpreteerd als ‘poches’, te 
vullen met nieuwe bebouwing 
met een aanvullend programma. 
Op de knikpunten van de straat 
worden de toevoegingen geaccen-
tueerd, om zodoende de oriënta-
tie in de straat te verbeteren.

Curriculum

De transformatie die Linda van Os 
voorstelt voor het ensemble aan 
de Coolsingel is een vondst. Het 
project introduceert niet alleen 
een secundaire route tussen 
Coolsingel en Lijnbaan, maar ver-
bindt ook een rijk palet aan, deels 
bestaande, ‘publieke’ interieurs 
met elkaar.

Jan Willem Terlouw (A)  
 Mayor of the Sunset  
 Strip

Dit architectonisch gedurfde 
project transformeert het luw-
tegebied tussen Meent en Grote 
Kerkplein tot onderdeel van een 
commerciële dwaalzone. Om dit 
te bereiken wordt het blok van 
de karakteristieke vooroorlogse 
elektriciteitscentrale opengebro-
ken en voorzien van een nieuwe, 
verbindende binnenwereld, in 
de vorm van een winkelpassage 
met een sterk contrasterende 
vormentaal.

Dennie Perdok (A)  
 Streetwise

Het project introduceert een 
nieuwe gebouwtypologie als 
alternatief voor de Rotterdamse 
hoogbouw. Het bemiddelt tussen 
de objectmatige stedenbouw van 
de wederopbouw en de histori-
sche, en deels weer in te brengen, 
stedenbouw van heldere straten 
en blokken. Op architectonisch 
niveau wordt de korrelgrootte 
verkleind, terwijl tegelijkertijd de 
maat van de stedenbouwkundige 
blokeenheden wordt vergroot.

Bernard van de Pol (A) 
 Stadsblok met twee  
 gezichten

Met de introductie van het 
Berlijnse hofmodel in Rotterdam 
slaat dit project twee vliegen in 
één klap. Het biedt perspectief 
op het openbreken en in gebruik 
nemen van het blok en daarmee 
op de ontwikkeling van secundaire 
netwerken, tegelijkertijd vervangt 
het de stad van losse objecten 
door een grofmaziger stadsmodel 
met diepere, beter te benutten, 
hybride stedelijke blokken.
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SALE

Startpunt voor dit atelier was 

de stelling dat winkelstraten 

en winkelcentra hun betekenis 

voor de stad en het stedelijk 

leven steeds verder verliezen 

en dat herontwikkeling in 

ruimtelijke én programmati-

sche zin noodzakelijk is.

In Sittard, waar de leegstand 

groot is, deden de studenten 

onderzoek naar nieuw pro-

gramma, naar de ruimtelijke 

articulatie van dat programma 

binnen de bestaande panden 

en structuur en naar de (ruim-

telijke) relatie tussen de nieuwe 

(en bestaande) programma’s 

en de straat.

Locatie: binnenstad Sittard,  
met de nadruk op winkelcentrum 
Den Tempel
Docenten: Penne Hangelbroek 
(Jonathan Penne Architecten) en 
Michiel Raats (Het Nieuwe Insti-
tuut / bubble architects)
Periode: eerste semester studie-
jaar 2014–2015

Michael Herfst (A) 
 Het Zorghof

Het project stelt voor om een 
wegkwijnend winkelgebied te 
injecteren met zorgprogramma. 
Daarmee treedt het twee opgaves 
tegelijkertijd tegemoet: vergrij-
zing en leegstand. De distributie 
van het programma, de ruim-
telijke articulatie van de relatie 
tussen het programma en de 
openbare ruimte en de fijnma-
zige structuur van het voorstel, 
geven het een geloofwaardige 
vanzelfsprekendheid.

Max Hissink (A) 
 Den (sport)tempel

De grote maat van het leeg-
lopende winkelcentrum uit de 
jaren zeventig maakt het geschikt 
voor grootschalige programma’s 
zoals sportvoorzieningen. Dit 
project toont aan dat juist het 
uitbuiten van de – voor velen 
nu nog minder aantrekke-
lijke – ruimtelijke overmaat de 
mogelijkheid biedt de binnenstad 
op de agenda te zetten als reëel 
alternatief voor de periferie.

David Verdonk (A) 
 De dakstraat

Hoe te verdichten en tegelijker-
tijd open ruimtes en kwetsbare 
programma’s behouden? Dit 
project introduceert een openbare 
‘dakstraat’ als oplossing. Het blijkt 
niet alleen een helder concept te 
zijn in de context van de Berlijnse 
programmatische drukte, in Het 
Oude Westen zet het de – ten 
tijde van de stadsvernieuwing 
vernietigde – oost-weststructuur 
weer scherp op de kaart.

Jurian Voets (S) 
 Sunny Streetscrapers

Dit project legt de vanzelfspre-
kende collectiviteit van het Ber-
lijnse hof bloot. In Berlijn ontstaat 
die uit de inherente samenhang 
tussen levende rituelen, steden-
bouwkundige opzet en typologie 
van de bebouwing. In Rotterdam 
moet de collectiviteit gemaakt 
worden en om dat te bereiken 
introduceert het project een 
heldere articulatie van ruimtelijke 
overgangen, die ruimte geeft aan 
verloren praktijken en routines.

Robby Smith (A)  
 Streetwise Berlijn  
 Rotterdam

De Berlijnse ingreep refereert 
aan de bestaande Mietkazerne en 
hovenstructuur, en is verleidelijk 
door zijn eenduidige, steden-
bouwkundige monumentaliteit. 
Bij de vertaling naar Rotter-
dam wordt het Berlijnse model 
geamendeerd. De aanpassingen 
concentreren zich op het open-
breken en publieker maken van 
de hoven, waardoor een parallelle 
structuur op buurtniveau ontstaat.

Pui Lun Tam (S) 
 Rising High

De essentie van het project is 
het toevoegen van gebouwd 
programma aan en het openbaar 
maken van binnenterreinen, 
met een dak als onderdeel van 
het nieuwe park. In Berlijn leidt 
dit concept tot een radicale en 
mooi ingepaste interventie. Voor 
Rotterdam wordt het gebruikt 
om Wijkpark Het Oude Westen 
onderdeel van een stedelijke 
parkenroute te maken.

Rémy Konings (A) 
 Testing Typologies

Door de voor Berlijn ontwikkelde 
typologie, met haar gerichtheid 
op het hof te projecteren op de 
Rotterdamse situatie, vraagt 
dit project aandacht voor de 
Nederlandse manier van omgaan 
met de openbare ruimte. Het 
besef dat Rotterdam veel sterker 
gericht is op de toe-eigening van 
de openbaarheid van de straat, 
leidt tot een interventie met een 
rijker palet aan ‘openbaarheden’ 
dan in het oorspronkelijk ont-
werp voor Berlijn.

Barend Mense (S) 
 De Hofslinger

Het Berlijnse ontwerp valt op 
door de heldere proportionering 
van buitenruimtes en de mooie 
sequentie van openbaar-collec-
tief-privé. De implementatie 
ervan in Rotterdam is trefzeker en 
overtuigend. Het sluiten en weer 
openen van het blok is sterk van-
wege de ruimtelijk interessante 
aanhaking op de drie omliggende 
straten en door de manier waarop 
verschillen tussen de hoven wor-
den gearticuleerd.

BERLIJN –  
 ROTTERDAM

Het vertrekpunt voor dit 

atelier luidde dat er een relatie 

bestaat tussen de fysieke en de 

sociale aspecten van straten 

en de aanliggende bebouwing. 

Dat impliceert onder andere 

dat een ruimtelijke interventie 

in het bouwblok straat-speci-

fiek moet zijn om betekenis te 

kunnen hebben voor de straat 

als fysieke én sociale ruimte. 

Studenten deden ont-

werpend onderzoek naar de 

ruimtelijke interventiemoge-

lijkheden in een Berlijns blok en 

moesten hun ideeën vervolgens 

vertalen naar een interventie in 

een Rotterdams blok. Daardoor 

was het mogelijk om ruimte-

lijke typologieën uit Berlijn te 

testen als oplossingen voor een 

Rotterdams vraagstuk. 

Locatie in Berlijn: Marienburger 
Straße (Prenzlauerberg)
Locatie in Rotterdam: blok tussen 
Gouvernestraat en Westersingel 
(Oude Westen)
Docenten: Wouter Veldhuis (RAvB 
/ MUST Stedenbouw) en Reimar 
von Meding (KAW), in samen-
werking met TU Berlin
Periode: tweede semester  
studiejaar 2013–2014

Curriculum
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Christopher de Boer (S) 
 The Workers Lab

Door wonen, lichte maakindus-
trie, autoreparatie en onderwijs 
direct op elkaar te betrekken, 
ontstaat een lerende leefomge-
ving waarin alle bevolkingsgroe-
pen elkaar tegenkomen. Door de 
publieke ruimte binnen in het 
bouwblok volledig te benut-
ten als shared space, wordt een 
unieke ruimte aan de high street 
toegevoegd, die de levendigheid 
van de straat zowel in Londen als 
Rotterdam voedt.

Mikolai Brus (A) 
 Prototyping working  
 and living

Het is woekeren met ruimte aan 
de high streets. Om te voorko-
men dat werkplekken worden 
verdrongen door woningbouw 
en parkeergarages, ontwikkelt dit 
project een prototype dat wonen, 
parkeren en werken samenbrengt 
in een lineair bouwvolume. Het 

Docenten: Wouter Veldhuis  
(RAvB / MUST Stedenbouw),  
Jan Vermeulen (Studio Jan 
Vermeulen) en Liesbeth Brink 
(BRINK architectuur en steden-
bouw), in samenwerking met de 
The CASS Londen.
Periode: tweede semester studie-
jaar 2014–2015

LONDEN –  
 ROTTERDAM 

Uitgangspunt was de stelling 

dat de aantrekkelijkheid van 

de (binnenstedelijke) straat 

substantieel kan worden ver-

beterd door een (aanvullende) 

programmering van de bouw-

blokken met licht-industrieel 

programma, in combinatie 

met wonen.

Studenten kregen opdracht 

te onderzoeken welke (ruimte-

lijke) condities een doorslag-

gevende rol spelen. De nadruk 

lag daarbij op vraagstukken 

als de (ruimtelijke) relatie 

tussen werken en wonen, de 

precieze positionering van 

beide programma’s binnen het 

blok, de (ruimtelijke) relatie 

met de straat en de rol en 

betekenis van de verbindende 

open ruimte. 

Studenten deden ont-

werpend onderzoek naar de 

ruimtelijke en programmati-

sche interventiemogelijkhe-

den in een bouwblok aan een 

Londense high street, om dit 

vervolgens te vertalen naar 

een interventie in een bouw-

blok in de regio Rotterdam. 

Dit maakte het mogelijk om 

Londense typologieën en pro-

gramma’s te testen voor een 

Rotterdams vraagstuk. 

Locatie Londen: blok op het punt 
waar Whitechapel Road overgaat 
in Mile End Road
Locatie regio Rotterdam: blok dat 
wordt begrens door Koemarkt, 
Rotterdamsedijk en Buiten-
havenweg in Schiedam (oude 
VROM-terrein)

Emma Westerduin (A) 
 Productie Tempel

Het invoegen van een gecombi-
neerd productie-, distributie- en 
verkoopprogramma wordt in 
dit project benaderd vanuit de 
logistiek. Op basis daarvan wordt 
het ruimtelijke systeem openge-
broken, omgekeerd en opgeladen 
met een aantal stedelijke plekken 
waar verschillende stromen 
elkaar raken of tegen elkaar aan 
schurken.

Jeroen Turenhout (A)  
 De buurtmaker

Dit project kiest radicaal voor het 
onttrekken van winkelcentrum 
Den Tempel aan het commercieel-
publieke domein. Het wordt 
getransformeerd tot een ruimtelijk 
gedifferentieerd buurtcentrum, 
dat het collectieve hart van de 
binnenstedelijke woonbuurt moet 
worden. Het verleden wordt echter 
niet weggevaagd: de bestaande 
constructie is de fysieke drager 
voor de nieuwe collectiviteit.

Florentine van der  
 Vaart (A) 
 Mensen maken de stad

De essentie van dit project is 
niet het verzinnen van nieuw 
programma, maar het toevoegen 
van woonprogramma in combi-
natie met een reeks, in zekere zin 
klassieke, ruimtelijke ingrepen 
binnen de bestaande structuur: 
het openbreken van de winkeldo-
zen, het verkleinen van de kor-
relgrootte, het differentiëren van 
straatmaten en het introduceren 
van publieke interieurs.

Leonard Nieuwe- 
 huijse (A) 
 SALE Made in Sittard

Sittard zou kleinschalige, innova-
tieve maakindustrie kans moeten 
bieden in de binnenstad, zo 
poneert dit project. En winkelcen-
trum Den Tempel biedt daarvoor 
letterlijk de ruimte. Door het 
nieuwe programma ruimtelijk te 
verbinden met het wel goed func-
tionerende winkelgebied en de 
expeditie ervan los te koppelen, 
wordt de interventie ingebed in 
de bestaande structuur.

Linda van Os (S)  
 Reactivate!

Ook dit project zet in op het 
accommoderen van de creatieve 
maakindustrie, maar het kiest 
daarvoor een andere locatie, 
namelijk de informele binnen-
gebieden achter de winkellinten. 
Nadrukkelijk stelt Van Os dat het 
bij het accommoderen van dat 
nieuwe programma niet om de 
vorm gaat, maar om het middels 
intelligente regelgeving defini-
eren van specifieke criteria voor 
toe-eigening.

Curriculum
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Michelle Kox (A) 
 The Parasite

De high street is een begeerde 
plek om je te vestigen, een adres 
aan zo’n straat is dus aantrek-
kelijk. Dit ontwerp benut de 
adressen maximaal door alle 
nieuwe functies als een parasiet 
te ontsluiten via de bestaande 
gebouwen langs de high street. 
Hierdoor ontstaat er niet alleen 
meer functiemenging, maar komt 
de verdichting van het bouwblok 
ook de levendigheid van de straat 
ten goede.

Ruud van Leeuwen (S) 
 The Assembly Court

Kan lichte industrie ook een 
smaakmaker zijn om een bin-
nenstedelijke woonomgeving 
aantrekkelijker te maken? Dit 
project maakt het voorstelbaar. 
Direct achter de high street wordt 
een nieuw assembly court voor 
de lichte industrie gemaakt, dat 
tegelijkertijd werkt als vestibule 
voor de aangrenzende nieuwe 
appartementen. De vormgeving 
combineert kenmerken van een 
werkplatform en een plein, waar-
door het tegelijkertijd een plek 
is om te werken, als om mensen 
te ontmoeten en te verblijven. 
Door de fraaie ligging aan de Schie 
komt deze radicale functiemen-
ging in Schiedam nog beter uit de 
verf dan in Londen.

Maxime Vink (A)  
 Streetwise 

Dit project zoekt naar een nieuwe 
esthetiek voor kleinschalige 
binnenstedelijke industrie, als 
smaakmaker voor de stedelijke 
woonomgeving. Nieuwe doorste-
ken maken de industriële functies 
in het bouwblok direct zichtbaar 
vanaf de high street. Geïnspireerd 
door de negentiende-eeuwse pas-
sages én door het architectonisch 
vocabulaire van industriële bouw-
technieken maakt Vink nieuwe, 
unieke labyrinten achter de high 
streets van Londen en Schiedam.

programmering van de verschil-
lende hoven nader uitgewerkt om 
een aantrekkelijke, geleidelijke 
overgang te kunnen maken tus-
sen de hoogstedelijke voorzijde 
aan de stadsstraat, de intimiteit 
van de kleine dwarsverbindingen 
en de buurtgemeenschap aan de 
achterstraat. Hierdoor ontstaat 
een vanzelfsprekende functio-
nele zonering van detailhandel 
en horeca aan de stadsstraat, via 
lichte industrie naar een maker 
space voor de buurt.

Jasper van der Ven (A) 
 The High Streets  
 Hidden Space 

In dit ontwerp wordt de typo-
logie van de ambachtelijke 
maakindustrie grondig afgestoft. 
Wonen, produceren en verkopen 
zijn opnieuw direct aan elkaar 
gekoppeld. Op het binnenterrein 
staan units met woningen en 
werkruimtes. De verbinding met 
de high street wordt gelegd mid-
dels commerciële ruimtes waar 
de producenten hun producten 
gezamenlijk verkopen. Dit ver-
sterkt tevens de lokale identiteit 
van de straat. 

Chris van Nimwegen (S) 
 The Roller Door  
 Community

Om lichte industrie en wonen na 
decennia van scheiding weer te 
combineren, zijn nieuwe typo-
logieën nodig. Dit project biedt 
een overtuigend prototype. De 
diepte van het bouwblok wordt 
maximaal benut door functies te 
stapelen. Door de gemeenschap 
slechts één grote gemeenschap-
pelijke toegangsdeur aan de high 
street te geven, krijgt de straat 
tegelijk een flinke impuls. Het is 
een plek waar de wrijving – en 
daarmee de glans – van het stede-
lijk leven gestalte krijgt, zowel in 
Londen als in Schiedam.

Pui Lun Tam (S) 
 Connecting the  
 Courtyards

De straat is zo rijk als het veel-
voud aan functies en publieke 
plekken dat erachter ligt. In dit 
project wordt de inrichting en 

constructieve raster biedt veel 
flexibiliteit om de verschillende 
functies te stapelen. Het bouwvo-
lume is makkelijk uit te breiden, 
zodat het op verschillende locaties 
met verschillende blokdiepten 
kan worden ingevoegd.

Saskia Kok (A) 
 The road to junction

Dit project beweegt zich op twee 
schaalniveaus. Door de conti-
nuïteit van het straatprofiel op 
slimme wijze te onderbreken, 
wordt een plek gecreëerd die de 
twee zijden van de high street ster-
ker met elkaar verbindt. Tegelij-
kertijd wordt precies op deze plek 
een nieuwe publieke ruimte vanaf 
de straat het bouwblok ingetrok-
ken, met een graduele verschui-
ving van winkelen naar lichte 
industrie en wonen. Deze strategie 
blijkt ook te werken in Schiedam, 
waar de Koemarkt wordt versterkt 
als entreeruimte voor de binnen-
stad én als voorportaal voor een 
publieke ruimte op het binnen-
terrein van het bouwblok.
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Joost Beunderman en Gert 
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Jane Jacobs en de spontaniteit 
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Over de hedendaagse betekenis 
van Jane Jacobs, 2009 (p107-121)

Jan Gehl, ‘Places for Walking, 
Places for Staying: Detail 
Planning’, Life Between Buil-
ding; Using Public Space, 2001 
(p131-199)

Jane Jacobs, Dood en leven van  
 grote Amerikaanse steden, 2009 
> ‘Het gebruik van trottoirs:  
 contact’ (p85-108)
> ‘De generatoren van diversiteit’  
 (p195-205)
Simon Kretz en Christian 

Salewski, ‘Urbanity of Things; 
Relationship Potential and 
Wealth of Relations as Urban 
Resource’, The City as Resource; 
Texts and Projects 2005-2014, 
2014 (p167-180)

Richard Sennett, Quant;  
 The Public Realm, 2009
Manuel de Solà-Morales,  
 A Matter of Things, 2008 
> ‘A Matter of Things’ (p17-28) 
> ‘The Strategic Gaze’ (p72-79)
> ‘The Compulsive Gaze’  
 (p108-113)
> ‘The Anxious Gaze’ (p142-143)
> ‘Public Spaces / Collective  
 Spaces’ (p184-190)

Maarten Hajer en Arnold Reijn- 
 dorp, Op zoek naar nieuw  
 publiek domein, 2001
Mark Pimlott, Without and Within;  
 Essays on Territory and the  
 Interior, 2007

SALE  
 (studiejaar 2014–2015)
Chuihua Judy Chung e.a., Project 

on the City 2; The Harvard Design  
 School Guide to Shopping, 2002
Dion Kooijman, Machine en 

theater; Ontwerpconcepten van 
winkelgebouwen, 1999 

Arjan Raatgever, Winkelgebied 
van de toekomst; Bouwstenen 
voor publiek-private samen-
werking, 2014

Stedenbouwtheorie  
 (studiejaar 2014–2015)
Tom Avermaete, Klaske Havik en 

Hans Teerds (red.), Into the 
Open, Publieke plaatsen,  
OASE #77, 2008 

> Hans Teerds, ‘Publiek domein, 
Publieke ruimte; Een architec-
turale lezing van The Human 
Condition’ (p21-31)

> Abram de Swaan, ‘Onbevoegde 
stadsgedachten; Private en 
publieke praktijken in de stede-
lijke ruimte’ (p32-42)

> Tom Avermaete en Klaske 
Havik, ‘Plaats bieden aan 
de publieke sfeer; Bernard 
Tschumi’s dynamische definitie 
van architectuur’ (p43-57)

> Panu Lehtovuori, ‘Artefacten, 
oeuvre en atmosfeer; Het 
ruimtelijk denken van Lefebvre 
toegepast op de stedenbouw’ 
(p58-70)

LITERATUUR

Design & Culture  
 (studiejaar 2013–2014)
Jeroen Boomgaard, Wild Park;  
 Het onverwachte als opdracht,  
 2011
René Boomkens, Een Drempel- 
 wereld, Moderne beleving en  
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beschaving; Over de stad in het 
tijdperk van angst, 2004

Arie Graafland, The socius of  
 architecture, 2000
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gen zu einer Kategorie der 
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B. Hillier, Space is the Machine:  
 A Configurational Theory of  
 Architecture, 1999
Camiel van Winkel, Moderne 

leegte; Over kunst en openbaar-
heid, 1999
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 (studiejaar 2013–2014)
Walter Benjamin, The Arcades  
 Project, 1940
Matthijs de Boer, Binnen in de stad;

Ontwerp en gebruik van publieke 
interieurs, 2012

Chuihua Judy Chung e.a., 
 Project on the City 2; The Harvard  
 Design School Guide to Shopping,  
 2002
Robin Evans, Translations from  
 Drawing to Building and Other  
 Essays, 1997
Job Floris en Susanne Komossa, 

Tekenboek stadsgebouwen; 
Functiestapelingen, publieke bin-
nenwerelden, in één blok, 2011

Johann Friedrich Geist, Arcades;  
 The History of a Building  
 Type, 1982



S
treetw

ise R
o

tterd
am




