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BOLZANO/BOZEN
In het noorden van Italië ligt de Zuid-Tiroolse provinciehoofdstad
Bolzano/Bozen, op het punt waar de rivieren Isarco/Eisack en
Adige/Etsch samenstromen en de Dolomieten op de achtergrond
liggen. De stad vormt een smeltkroes van twee taalgroepen en
culturen, nl. de duitse en de italiaanse.
Je kan er ronddwalen tussen de vele boetiekjes, markten en
delicatessenwinkels. Rondom de provinciehoofdstad wordt het
landschap gekenmerkt door wijndorpjes en wijngaarden. Door
de recente aanleg van een heus fietsnetwerk is Bolzano/Bozen
uitgegroeid tot een ware fietsstad.

BRENNERO

MERANO

Het 150 jaar oude stationsgebied is een eiland in de stad,
ingeklemd tussen de bergen, rivieren en spoorwegen. Dit
stadsdeel is vanuit het historisch centrum enkel bereikbaar door
een aantal tunnels. Het is nodig om de buurt te herontwikkelen
zodat ze terug kan integreren met de rest van de stad
Een nieuw masterplan voor het gebied houdt o.a. in dat het
bestaande spoorwegtraject verlegd wordt en zo plaats maakt
voor een nieuwe recreatieve groene as. De huidige spoorweg die
nu als een barrière rond het gebied ligt, zal in de toekomst naar
een groen tracé veranderen waarin talloze activiteiten kunnen
plaatsvinden.

TRENTO
VERONA
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STATIONSBUURT
Er is een merkbaar verschil tussen de voorkant en de
achterkant van het treinstation. Vooraan het station nodigt
een boulevard uit naar het historisch centrum, maar éénmaal
achter de treinsporen kom je terecht in een onaantrekkelijk
gebied, gedomineerd door industrie en spoorwegfuncties.
Daarenboven ligt het gebied in de schaduw van de omliggende
bergflank.
Het Bolzano/Bozen station heeft zich gedurende 100 jaar
uitgebreid zonder enige stedenbouwkundige planning. De
stationsbuurt heeft ondertussen de omvang van een volledig
stadscentrum dat fungeert als een stedelijke kloof in de stad.
Een nieuw masterplan moet zorgen voor innovatieve, moderne,
duurzame en praktische oplossingen voor de herinrichting van
het stationsgebied. Het district moet worden geïntegreerd in
de stad. De barrières die zijn gemaakt door de huidige spoorlijn
moeten worden opgeheven.
Een converteerbaar gebied van 30 hectare zal worden
verbouwd in fases. De stad hoopt met de nieuwe buurt
moderniteit en internationaal belang uit te stralen. De
stedelijke planning heeft doeleinden , zoals de implementatie
van uitgebreide groene zones, pleinen, straten, museums,
winkels, bedrijfsruimten en residentiële gebouwen.
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ONLEESBAAR
Doordat de industrie en de spoorweg prominent
aanwezig zijn achteraan het station geeft de buurt
de foutieve indruk monofunctioneel te zijn. Tussen
de industriegebouwen en spoorweginfrastructuur
verschuilen zich meerdere functies en voorzieningen
zoals een cinema, tennisvelden, scholen,
wijngaarden, enz. .
De voornaamste reden waarom het gebied
monofunctioneel aanvoelt, is de afbakening van
de verschillende functies en eigendommen. Je
moet enigszins vertrouwd zijn met de buurt. Als
buitenstaander merk je deze niet op, omdat alles
verscholen ligt achter omheiningen en muren.
De industrie heeft het gebied dusdanig opgeslorpt.
Slechts her en der blijft nog een restant van de stad
over, die stand probeert te houden door zijn muren
op te trekken.
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MASTERPLAN - BORIS PODRECCA
Voor de herontwikkeling van de stationsbuurt werd
een wedstrijd uitgeschreven. Het winnende ontwerp is
uiteindelijk dat van stedenbouwkundig architect Boris
Podrecca geworden.
Het historische stationsgebouw zal worden
geïntegreerd in het nieuwe station en zal zijn
functionele en stedelijke betekenis behouden. Het
masterplan stelt een verplaatsing van het spoor voor.
Het spoor zal binnen het plangebied naar het zuiden
verschuiven, waardoor ten noorden van het gebied
een directere link zal ontstaan met de oude stad. Door
de verplaatsing zullen in het noorden percelen vacant
komen te liggen. Nieuwe ontwikkelingen moeten
ervoor zorgen dat de binnenstad wordt doorgetrokken
tot deze site.
De nieuwe ontwikkelingssites ten zuiden van
de nieuwe spoorwegen zullen worden ingericht
als een multifunctionele zone met o.a. musea,
kantoorruimten, hotels en parking. De vrijgekomen
ruimte tussen het oude stationsgebouw en het
nieuwe traject zal worden ingericht als een plein met
commercieel openbaar gebouw.
Het huidig treintalud vormt momenteel een barriere
tussen twee wijken, in het nieuwe masterplan
wordt dit een route voor zacht verkeer en recreatieve
doeleinden. De nieuwe groene ader moet een bindend
weefsel gaan vormen tussen de stationsbuurt en stad.
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NIEUWE MAAKBAARHEID
De nadruk in het ontwerp van Boris Podrecca ligt op grootschalige
ontwikkelingen waarbij alles zijn plaats en functie krijgt. Er ontbreekt
evenwel ruimte die mensen zich eigen kunnen maken en zelf kunnen
invullen. Er is geen plaats voor pilootprojecten, zelfontplooiing en sociale
cohesie.

LEVINSKI LIBRARY-YOAV MEIRI ARCHITECTS TEL-AVIV

In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog geloofde men dat de
samenleving bewust en fundamenteel kon worden veranderd d.m.v.
ruimtelijke planning. Dit erg ambitieuze maakbaarheidsidee resulteerde al
gauw in een nogal monotone,erg functionalistische stedenbouw.
‘De mens vereenzelvigt zich gemakkelijk met zijn eigen woning maar
niet zomaar met de stad waarin deze zich bevindt. “Ergens thuishoren”
is een fundamentele emotionele behoefte - en de associaties die met
deze behoefte verbonden zijn, zijn de eenvoudigste die men zich denken
kan. Uit “het thuishoren” - identiteit - vloeit de verrijkende ervaring van
nabuurschap voort.
- Howell en Völcker CIAM VIII
In 1954 schreef CIAM het Manifest van Doorn, waarin zij pleiten voor een
stedenbouw die niet louter functioneel is, zoals ze eerder beschreven in
het Charter van Athene (1931), maar eerder ‘als een materiële vorm van
relaties’. Een analyse van een veranderende relatie tussen architectuur en
stedenbouw volgde. Een leefomgeving is niet langer meer een opstelsom
van functies, maar van relaties.
De nieuwe maakbaarheid is bescheidener dan voorheen en betreft
genuanceerdere ingrepen. Projecten willen vanuit deze vernieuwde
maakbaarheid niet de wereld veranderen of de maatschappij op zijn kop
zetten. Ze willen wel betekenisvol rommelen in de marge.
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DYNAMO METAL WORKSHOP - PHALT ARCHITEKTEN ZURICH
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MANIFEST - STEPHANE MALKA
Stephane Malka is een architect die zogezegde
‘pretentieuze’ gebouwen en hun monumentaliteit
in vraag stelt. Hij ijvert voor gebouwen waar
spontane sociale cohesie mogelijk kan zijn.
Hij benadrukt vooral dat mensen die in de marge
van de maatschappij beland zijn, ook hun plaats
moeten kunnen innemen in de publieke ruimte.
Malka wil met zijn projecten provoceren om ook
deze mensen een platform toe te kennen.
Er moet meer aandacht worden besteed aan het
creeëren van plaatsen, waar collectief gebruik en
civiele mobilisatie kunnen plaatsvinden. Om dit
idee ruimtelijk te vertalen, gebruikt hij bestaande
gebouwen en infrastructuren.
Dankzij de herontwikkelingen in Bolzano, wordt
een volledig spoorwegtraject beschikbaar. Deze
bestaande structuur kan een plek van betekenis
worden om het idee van Malka door te trekken in
het masterplan van Podrecca.
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STEPHANE MALKA - SELF DEFENSE PARIJS

STEPHANE MALKA - A-KAMP47 MARSEILLE
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100tot140
VLUCHTELINGEN
PROBEREN DAGELIJKS
DE BRENNERPAS OVER TE STEKEN

VLUCHTELINGEN
Bovendien is tijdens onderzoek aan het licht gekomen dat
Bolzano te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. De
stad bevindt zich immers in de nabijheid van de Brennerpas, waar
dagelijks 100 tot 140 mensen de oversteek proberen te maken.
Maar vanwege verschillen in asielbeleid tussen Oostenrijk en
Italië, komen vluchtelingen er vast te zitten.
Oostenrijk is namelijk veel strenger in zijn asielbeleid dan Italië.
De grens tussen Italië en Oostenrijk wordt al gauw vergeleken
met een nieuw ijzeren gordijn, dat vluchtelingen stelselmatig
tegenhoudt fort Europa te betreden.

BOLZANO

Voor het eerst sinds de Tweede Oorlog zijn er meer dan 50
miljoen vluchtelingen, asielzoekers en intern ontheemden in de
wereld. Een grote last valt momenteel op landen zoals Italië en
Griekenland. Opvangcentra barsten uit hun voegen.
Hulporganisaties en de Verenigde Naties vragen dan ook dat
Europa meer zou doen. Er moet o.a. een betere verdeelsleutel
komen hoe men deze mensen een verblijfplaats kan geven.

SYRIË

LIBIË
ERITREA

Bolzano heeft dus te maken met een grote groep mensen die
binnenstroomt. Deze mensen hebben ook recht en nood aan een
plek in de stad, hetzij voor korte of langere duur. Deze opgave
stelt de stad al meteen voor een ruimtelijke uitdaging.
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BRENNERO

MERANO

opvang vluchtelingen
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TRENTO
VERONA
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ORGANISATIE

VOLONTARIUS

VANGT VLUCHTELINGEN OP IN BOLZANO.
ZE ZIJN DAGELIJKS BEZIG MET

250
RIVER EQUIPE - HAUS FORNI AANMELDSPUNT/OPVANG 24/24

VOLONTARIUS
De eerste opvang van vluchtelingen in Bolzano
gebeurt in en rondom de stationsbuurt. Het is de
plaats waar de meeste vluchtelingen toekomen en
verblijven.
Volontarius, gevestigd in de stationsbuurt, is
een organisatie die deze mensen opvangt. De
hulporganisatie ondervindt echter een heleboel
knelpunten.

VOLONTARIUS - EX GORIO BARRACKS OPVANG

Vluchtelingen moeten in het land van aankomst
lange asielprocedures afwachten. Zolang men daar
geen uitsluitsel over heeft, kunnen die mensen
voorruit noch achteruit. Ze komen letterlijk vast te
zitten. Sommigen wachten maanden op nieuws.
Dit zorgt uiteraard voor onzekerheid en de nodige
frustraties.

OPVANG
ONDERDAK

In tussentijd is het van groot belang deze mensen,
in de mate van het mogelijke, een dagelijkse routine
aan te reiken. Ze moeten actief zijn en afleiding
hebben. Zo vergeten ze voor even wat er zich
werkelijk afspeelt.

VOEDING

HYGIËNE/GEZONDHEID
ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING

KLEDIJ

DAGELIJKSE TAKEN

Een plek aanbieden waar deze mensen,
afgeleid,gemotiveerd en geactiveerd worden is al
van even groot belang als voedsel, onderdak en kledij
te voorzien. Het kan hen een stuk meer zekerheid en
houvast geven tijdens hun verblijf daar.

SAMEN KOKEN
ONTSPANNING

TAALCURSUSSEN
CAAM CENTRUM - MOBIELE CAMPER
MOBIEL CENTRUM VOOR ASSITSENTIE, LUISTEREN EN
ACTIVITEITEN
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MA.-WOE.-VRIJ. VANAF 19u30
AAN DE TUINEN ACHTERKANT STATION

INTEGRATIE
KUNST
AANVRAAGPROCEDURE AFWACHTEN
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VERLOREN GENERATIES
Oorlog brengt de toekomst van generaties in gedrang.
Een intellectueel kapitaal dreigt verloren te gaan als we
niet de nodige maatregelen treffen. We moeten mensen
die noodgedwongen op de vlucht zijn een menswaardige
opvang en begeleiding kunnen aanbieden. Initiatieven om
de sociale en juridische dienstverlening te optimaliseren
meer dan nodig.

TAALLESSEN KENTUCKY REFUGEE MINISTRIES LOUISVILLE

Vluchtelingen richten hun hoop op opleidingen, educatie
en jobs om te kunnen meedraaien in een voor hen nieuwe
omgeving. Dit creëert voor hen kansen op een betere
toekomst.
Daarbij hebben heel wat vluchtelingen en asielzoekers te
kampen met psychische klachten die onbehandeld blijven.
De wachtlijsten op individuele hulpverlening en coaching
vormen een pijnpunt. Er is een gebrek aan aangepaste
voorzieningen en programma’s om met vluchtelingen en
omstanders aan een groter psycho-sociaal welzijn te werken.
We kunnen ijveren voor een nieuw soort programma. Met als
doel de buurt te sensibiliseren en de thematiek van mensen
in nood bespreekbaar te maken. Een platform aanbieden
waar mensen kunnen leren hoe ze hun draagkracht kunnen
versterken in een vaak moeilijke situatie.
Dit platform staat niet alleen open voor vluchtelingen,
maar ook voor eenieder die daar intresse of nood aan heeft.
Iedereen is er welkom.
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VLUCHTELINGENKAMP DADAAB KENIA
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INTERACTIE

Eerst en vooral moet er worden vertrokken vanuit
de kracht en de mogelijkheden van het individu.
Daarnaast is de medewerking van mensen en
organisaties vanuit de omgeving, om samen aan
een groter welzijn te kunnen werken nodig.

VLUCHTELINGEN
VOLONTARIUS
BUURTBEWONERS
TOERISTEN
WERKGEVERS
WERKNEMERS
ONDERNEMERS
STUDENTEN
WERKLOZEN

Naast een plek van betekenis voor mensen
in moeilijke leefomstandigheden, is het
pilootproject ook van belang voor andere. Om
het nieuwe programma te bewerkstelligen, zijn
deze laatse groep mensen al even belangrijk.
Verschillende bevolkingsgroepen kunnen
elkaar wederzijds aanvullen en stimuleren
op verschillende domeinen. Een trefpunt
van allemaal verschillende culturen,
ervaringen,achtergronden en leeftijden heeft
op zich al veel potentieel om een verrijkende en
inspirerende plek te worden. Maar een publieke
plek garandeert niet altijd een ontmoeting.

INTERACTIE

Hoe kunnen we op een ruimtelijke en
programmatorische wijze , in de mate van het
mogelijke, toch interactie op gang brengen?
INTERIMBUREAUS
HULPORGANISATIES
BEGELEIDERS
COACHEN
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WORKSHOPS
ATELIERS
OPLEIDNGEN
TAALCURSUS
FLEXWERKPLEKKEN
VERGADERPLEKKEN
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NIEUWE PUBLIEKE PLEK
Uit het voorafgaande onderzoek en de bijhorende
noodzakelijkheden kunnen we concluderen dat we
op zoek moeten naar een nieuwe publieke plek.
Een plek waar louter aanwezig en samenzijn niet
voldoende is, maar waar ontmoeten even belangrijk
is.
Een ruimte waar er plaats is voor sociale cohesie
enerzijds en zelfontplooiing anderzijds. Men kan er
samenzijn hetzij alleen of in groep. Hoe dan ook is
het de bedoeling dat het draagkracht kan geven aan
gelijk wie die daar op de één of andere manier nood
aan heeft. Samengevat; een pilootproject voor en
door de omgeving.
Maar hoe kunnen we nu ruimtelijk een plek
ontwerpen waar interactie het beste kan worden
gestimuleerd? Waar kunnen en willen mensen met
verschillende achtergronden elkaar treffen? En in wat
voor een programma kan dat dan vertaald worden?

INTERACTIE
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NIEUWE PLEK LENEN LEZEN DELEN
LEREN ZIJN ONDERNEMEN GENIETEN
PARTICIPEREN ONTMOETEN PUBLIEK
BEDRIJVIGHEID PROEVEN VERBINDEN

BIBLIOTHEKEN 2040 - Rob Bruijnzeels
Het werk van Rob Bruijnzeels geeft voor een groot deel
een antwoord op hoe deze nieuwe publieke plek eruit zou
kunnen zien.
Rob Bruijnzeels is van opleiding bibliothecaris. Hij is een
pionier in het ontwerpen en realiseren van effectieve
en innoverende toekomststrategieën voor openbare
bibliotheken en verwante culturele sectoren. Door een
breed samenwerkingsverband met o.a. bibliothecarissen,
ontwerpers, onderwijsinstellingen, architecten en
gebruikers, verkent hij de toekomst van openbare
bibliotheken.
In een voortdurende veranderende samenleving is de
bibliotheek blijven hangen in het verleden. Vandaag de
dag zijn de vragen en behoeften vanuit de samenleving
wezenlijk anders dan die van twee decennia geleden. De
bibliotheek zoals wij die kennen heeft een fundamentele
hervorming nodig en moet mee ontwikkelen met zijn
omgeving.
De bibliotheek ,met ruimte voor ‘passieve consumptie’ en
de opslag van boeken, zit in de overgang naar een instituut
waaraan de gebruikers actief kunnen in deelnemen. De
bibliotheek heeft voornamelijk betrekking op boeken,
maar het kan evengoed gaan over ervaringen, het sociale
leven, kennis en de rol van samenwerkingsverbanden.
Een plek, voor en door de mensen, waar het actief
gebruiken, exploreren en delen van informatie en
ervaringen centraal staat. De bibliotheek van de
toekomst is een permanent laboratorium waar vrije tijd,
leren, contempleren, creeëren en innoveren in elkaar
overvloeien.
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De Chocoladefabriek Bibliotheek, Gouda - Hanratharchitect
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LEERCENTRUM

13

Perry County Learning Center - Rural Studio

VORMINGSPLATFORM
EMPOWERMENT

PROGRAMMA
VORMINGSPLATFORM

- Het gebruik maken en ontwikkelen van zijn capaciteiten
om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee
gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de
gemeenschap waarvan men deel uitmaakt woorden-boek.nl
De nieuwe plek kunnen we ontwerpen als een hedendaags
forum met een bibliotheek, auditoriums flexwerkplekken,
leslokalen, ateliers, didactische keukens, uitleendiensten,
interim- en adviesbureaus. Een gebouw waar men kennis
en informatie kan vergaren en waar men ook de ruimte ter
beschikking heeft om dat in de praktijk vorm te geven.

De opleidingen en programma’s kunnen mede-georganiseerd
worden door mensen en organistaties van buitenaf.
Organisaties en werkgevers kunnen het pilootproject zodus
ook benaderen om mensen te zoeken, vinden of ontmoeten.
Men kan een profiel opmaken en daaraan een workshop,
cursus, screening of auditie koppelen. Als het ware een
interactief interimbureau, dat het mogelijk maakt mensen te
begeleiden naar een nieuwe werkgelegenheid.
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WORKSHOPS
FLEXWERKPLEK

Jezelf vormen d.m.v. kennis is één iets maar het is even
belangrijk om aan een sociale vorming te werken. De
buurt krijgt een publieke ruimte waar je als persoon zowel
individueel als samen kan zijn. Men kan er op zijn eentje een
plekje gaan uitzoeken en opeisen. Of je kan er deelnemen
aan een waaier van programma’s, diensten en opleidingen.

Assemble Studio - Blackhorse Workshop

BIBLIOTHEEK
AUDITORIUMS
CAFE
LUNCH- /KOFFIEBAR
LEERCENTRUM
DIDACTISCHE KEUKENS
ATELIERS/WORKSHOPS
LESLOKALEN
COMPUTERLOKALEN
COACHINGBUREAUS
INTERIMBUREAUS
UITLEENDIENST
FLEXWERKPLEKKEN
LEESZAAL
VERGADERZALEN
MEDIAZAAL
BUITEN THEATER
FIETSENSTALLING

INTERACTIE
Morrisette House Kitchen - Rural Studio

LANCEREN

De Chocoladefabriek - Hanratharchitect
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MAPPINGS

Nu we een programma voor ogen hebben, kunnen we
op zoek gaan naar de geschikte inplanting voor het
ankerproject.

VOOR MASTERPLAN

Met de mappings brengen we een aantal nuttige
aanknooppunten met de omgeving in kaart.
De routes er naartoe en het gebied dat daarmee wordt
ontsloten, worden grafisch weergegeven.
Telkens aan de hand van een situatie voor en na het
masterplan van Podrecca. De mappings duiden ook
telkens de locatie van de vluchtelingen aan in de
stationsbuurt.
Door het masterplan wordt de stationsbuurt meer
verweven met de rest van de stad. Veel nieuwe
voorzieningen, groene boulevards, fietsroutes en
wegen worden toegevoegd aan deze buurt. Maar
ook bestaande infrastructuren komen beschikbaar
te liggen, die kansen bieden voor herbestemming
en vernieuwing. Het huidig treintalud biedt
mogelijkheden om in het masterplan een aanvullend
pilootproject vorm te geven.
Hierdoor volgt later in de mappings ook een lezing van
hoe het treintalud fysisch aanwezig is in die buurt. Met
wat voor perceel en infrastructuur hebben we daar te
maken? Welke potenties en/of uitdagingen zullen zich
daar voordoen? En hoe zal dat het ruimtelijk ontwerp
van het ankerproject kunnen beïnvloeden?

NA MASTERPLAN

OPVANGCENTRA’S VLUCHTELINGEN
36
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VOOR MASTERPLAN

VOOR MASTERPLAN

NA MASTERPLAN

NA MASTERPLAN

SCHOLEN t.e.m. 16j.

BIBLIOTHEKEN / TAALINSTITUUTS
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2.

VOOR MASTERPLAN

3.

4.

NA MASTERPLAN
5.

WINKELS / SUPERMARKTEN / MARKTEN / HALAL WINKELS
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1.

VOOR MASTERPLAN

1.

NA MASTERPLAN

SOCIALE ORGANISATIES / OPLEIDINGEN NAAR ARBEIDERSMARKT
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VOOR MASTERPLAN

VOOR MASTERPLAN

NA MASTERPLAN
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WIJN & APPELEN AGRICULTUUR

HOTELS & HORECA OPLEIDINGEN TOERSIME
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VOOR MASTERPLAN

NA MASTERPLAN

FIETSWINKELS TOERISME
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VOOR MASTERPLAN

Door de herontwikkelingen komen er nieuwe routes
en meer groene zones in de stationsbuurt. Op de
mappings is te zien dat de grootste concentratie,
van de ontsloten gebieden en wandelroutes, juist in
het centrum van het nieuwe masterplan ligt. Daar
zijn al reeds ontwikkelingen voor voorzien. Alles
heeft daar al zijn plaats en functie.
De groene recreatieve strook ligt in het verlengde
van de geconcentreerde zone. Buiten dat daar
een as voor zacht verkeer wordt voorzien, is het
talud nog beschikbaar voor herbestemmingen en
ontwikkelingen. Dusdanig is het veel interessanter
daar een ankerproject te vestigen. Zodoende zal
het project mooi aansluiten op het masterplan van
Podrecca.

NA MASTERPLAN

GEBOUWEN/ROUTES/GEBIEDEN

MAPPINGS MERGE
47

VOOR MASTERPLAN

Het talud dat werkt als een barrère in de
buurt, wordt in het masterplan een nieuwe
as voor zacht verkeer. Het initiëren van een
recreatieve verbinding op de voormalige
spoowegberm kan volgens het space-syntaxs model leiden tot de vorming van nieuwe ‘hotspots’ ter hoogte van de tunnels.
De tunnels zijn er om onderdoor het talud
van de ene wijk naar de ander te geraken.
In het masterplan worden het kruispunten
van de huidige routes en de nieuwe recreatieve route.

SPACE SYNTAX MODEL
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NA MASTERPLAN

TALUD & TUNNELS
49

WINKELS
HULPORGANISATIES
SCHOLEN
BIBLIOTHEEK
MARKT

AANKNOOPPUNTEN NABIJ TALUD
50

LOCATIE BEPALEN
51
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B
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A
B
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PROGRAM

Het talud ligt aan de voet van een bergflank.
De gebouwen op de bergflank zijn meestal
toegankelijk via meerdere niveaus.

Landscaping Saint-Barthélémy d’Anjou /

snede AA

snede BB

snede CC
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TALUD & BERGFLANK
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TALUD

1.

0

Uit de mappings is de locatie van het ankerproject
geconcludeerd. Op het talud, ter hoogte van de
tunnel waarrond zich de meeste aanknopingspunten
bevinden, zal het platform zijn inbedding krijgen.
De spoorwergberm heeft een hoogte van 3meter
en rondom bevinden zich allemaal verschillende
maaivelden met verschillende hoogtes. De
hoogteverschillen vormen een uitdaging en zullen
zeker en vast en rol spelen in het ontwerp van het
pilootproject.

2.

Het talud ligt juist aan de voet van een bergflank. Uit
de typologie van de gebouwen op de flank kunnen we
afleiden dat de meeste huizen via twee verdiepingen
te betreden zijn. Hieruit vloeit het idee voort om
een gebouw te ontwerpen die via meerdere niveaus
toegankelijk is.
Ter hoogte van de tunnel komen twee pleinen samen.
Deze worden momenteel gescheiden door het talud
en liggen aan beide kanten op een verschillende
hoogte. De pleinen hebben dus geen enkele voeling
of connectie met elkaar.

A

1.
A

B

Doordat er een nieuwe as voor zacht verkeer komt,
zal de dynamiek van het talud en de aangrenzende
percelen volledig veranderen. De aanpalende
pleinen en parkings, die nu aan de achterkanten
van de gebouwen liggen, worden in de toekomst de
voorzijdes van de nieuwe as.

B
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WORKSHOPS

PUBLIEK

BINDEND ELEMENT
Mijn betrachting is een gebouw te ontwerpen dat een
sociaal bindend element voor de buurt is. Een plaats
waar er ontmoetingen en relaties tot stand kunnen
komen.
Deze immateriële verbinding kan zich ook vertalen in
een fysisch bindend element. Door een architecturale
ingreep kunnen we de hoogteverschillen op die plaats
opvangen. Daarmee pogen we de twee pleinen, die
nu zo afgezonderd liggen van mekaar, meer in relatie
te brengen .

TOPOGRAPHY

STROOM

Hoe kunnen we ruimtelijk op dat knooppunt
verschillende stromen gaan kanaliseren?

ONTMOETEN

RELATIES
METU Student Center - Suyabatmaz Demirel Architects
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INPLANTINGSPLAN / ONTSLUITING
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VOOR / NA
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WANDELING

Om het project een dynamisch karakter te geven, zou
het interessant zijn om de wandeling vanop het talud
door te trekken in het gebouw.
Vanuit het talud reizen twee bouwvolumes op.
Onderdoor het maaiveld zijn die twee verbonden
met elkaar. Het ene bouwvolume heeft een
eerder sereen programma waarin de bibliotheek
en het leercentrum zich bevinden. In het andere
bouwvolume wordt een interactiever programma
voorzien met ateliers, leslokalen en het organiseren
van workshops. Onder het maaiveld van het talud zit
de logistiek, de fietsenstalling, de mediaruimte, het
theater, een computerlokaal en een uitleendienst.
Het maaiveld loopt via verschillende niveaus
doorheen het ankerproject. Zodoende is er altijd
beweging in en rondom het gebouw. Een gebouw
zoals een wandeling waar men kan zien en gezien
worden.
Op die manier kunnen mensen met verschillende
achtergronden en leeftijden geprikkeld worden
om juist daar diezelfde publieke ruimte te gaan
gebruiken.
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CIRCULATIE
66

67

18

SPLITLEVELS
Om het gebouw te laten werken als een wandeling
en het hoogteverschil van 3 meter te overbruggen,
zullen we het gebouw in splitlevels ontwerpen.
Zodanig moet er binnenin telkens een verschil van
een anderhalve meter tussen twee niveaus worden
overspannen. De wandeling van het ene naar het
andere niveau zal daardoor gebeuren op hellende
vlakken langsheen een atrium.
Onder het dak zullen vangwege de splitlevels
verschillende plafondhoogtes ontstaan. In de
ruimtes met hogere plafonds kunnen bijvoorbeeld de
bibliotheek en de ateliers worden ingepland.
Doorheen het gebouw en ook daarbuiten vloeien
circulatie en programma in elkaar over. De hellingen
worden buiten circulatie ook ingezet als werkplekken,
auditoriums, een theater en de inrit van de
fietsenstalling.

12%

De primaire circulatie verloopt dus via de hellende
vlakken. Maar als secundaire circulatie moeten
we ook liften en noodtrappen voorzien. De lift-en
trappenkoker wordt als een ‘doos in een doos‘principe zodanig gepositioneerd dat het aan alle
niveaus kan geraken.
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BIBLIOTHEEK
LEESZAAL
STUDEERRUIMTE

SNEDE
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AUDITORIUM

BIBLIOTHEEK
MAGAZINE ARCHIEF
COMPUTERS
IN&OUT DESK

COMPUTERLOKAAL

INTERIM-&
COACHING
BUREAUS

LOCKERS

DIDACTISCHE KEUKENS
WORKSHOPS

ATELIERS
WORKSHOPS
LESLOKALEN

MEDIA ZAAL

LUNCH BAR
TERRAS

UITLEEN DIENST
MEDIA
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DIDACTISCHE KEUKENS
WORKSHOPS

SNEDE
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UITLEEN DIENST
MEDIA

FLEXWERKPLEKKEN
ETEN&DRINKEN
ONTSPANNEN

ATELIERS
WORKSHOPS
LESLOKALEN

AUDITORIUM BUITEN

BIBLIOTHEEK
LEESRUIMTE
COMPUTERS
IN&OUT DESK
COPYRUIMTE

FIETSENSTALLING

BIBLIOTHEEK
LEESRUIMTE
COMPUTERS
ARCHIEF MAGAZINES

NOODTRAPPEN

SANITAIR

LUNCH
TERRAS
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BELEVING

Om het gebouw een egale en industriële look te geven
wordt het gebouw gehuld in een roestvrij koperkleurig
screen. Het screen, met een schaduwcoëfficient van
50%, werkt als een permanente zonnewering rondom
rond de dubbele glazen gevel. Overdag zal het screen
een eerder omhullend effect hebben, maar bij nacht
zal het gebouw transformeren tot een lichtgevend,
transparant volume.
Door het screen wordt doorheen het gebouw een
eerder diffuus licht ervaren. Maar vanwege de atriums
in de kern van het gebouw, vloeit er toch ook direct
licht de ruimtes binnen. Langsheen de wandeling en
het gebouw zal men dus verschillende lichtinvallen
ervaren.
In de onderste verdiepen worden functies voorzien,
waar licht van minder cruciaal belang is, zoals logistiek,
computerlokalen, mediazalen en een theater.
Door in te zetten op de transformeerbaarheid van het
gebouw, willen we de interactie tussen de publieke
ruimte en het gebouw zo dynamisch mogelijk
stimuleren, om zo een plek te creeëren waarin eenieder
binnen zijn eigenheid de ander kan ontmoeten.

ACTS AS SOLAR PROTECTION
WITH A SHADE COEFFICIENT OF 50%

STAINLESS STEEL
METAL FABRIC
Indra Corporate Building- b720 Fermín Vázquez Arquitectos + R&AS
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KOLOM 30x30
BETON
VLIESGEVEL
DUBBELE BEGLAZING

ROESTVRIJ STAAL
METALEN SCREEN

AXIONOMETRIE
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