THEMA

Herontdekking
van ruimtelijke
potenties
Vier architectonische
benaderingen van hergebruik
Door de toenemende aandacht voor energie
en klimaat en door de financiële crisis, neemt
de belangstellig voor het bestaande en voor de
hierin verscholen potenties toe. Daardoor
verschuift in de ruimtelijke ordening de nadruk
naar de stedelijke herstructurering en naar de
recycling van verouderde gebouwen en
stedelijke ruimtes ten behoeve van nieuwe
stedelijke leefwijzen en bestemmingen. Bij
transformaties dienen het vermogen tot
expressie en de mogelijkheden voor creatief
ruimtegebruik te worden uitgebuit. Om in te
spelen op deze nieuwe opgave, moet ook het
architectonische project in al zijn complexiteit
worden teruggewonnen. Harm Tilman
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1 In de Hermitage heeft Hans van Heeswijk twee grote
tentoonstellingszalen gecreëerd die afwisselend open zullen zijn.
Onder iedere tentoonstellingszaal is een boekwinkel ingericht.
2 In de tuinvleugel bevindt zich het entreegebied met
foyer en kassa. Een monumentale trap leidt naar het
hoger gelegen restaurant en het auditorium.
Foto’s Luuk Kramer
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Terwijl de twintigste eeuw de periode was van de massaproductie van schaarse goederen, staan nu de voorraad en de
vernieuwing ervan centraal. Het is uitgesloten dat in de
komende periode op dezelfde schaal en omvang als in de
tweede helft van de twintigste eeuw nieuwe gebouwen zullen
worden geproduceerd. Verschillende redenen zijn hiervoor
aan te voeren. Van deze is de aandacht voor energie en klimaat waarschijnlijk de belangrijkste. De huidige voorraad zal
hierdoor flink moeten worden aangepast. De financiële crisis
voegt hier nog een andere reden aan toe.
Hergebruik is echter meer dan een zaak van behoud en
onderhoud. Het kan ook worden gezien als een middel om
waarde toe te voegen aan bestaande gebouwen. Ook is aandacht nodig voor de ruimtelijke mogelijkheden die hergebruik
kan bieden. Dit betekent dat bij transformaties het vermogen
tot expressie en de mogelijkheden voor creatief ruimtegebruik
verder moeten worden uitgebuit.
In principe is hergebruik de (continue) ontdekking van de
ruimtelijke potentie die ergens aanwezig is. Dit vergt vaardigheden en vakmanschap die in nieuwbouwproductie minder
van belang zijn. Juist een ruimte met een menging van oud en
nieuw kent een rijkdom die in nieuwbouw zelden wordt gere-

1 De hoofdentree aan de
Amstelzijde met de Ossepoort
die de toegang vormt tot de
binnentuin.
2 Achter de hoofdentree ligt
de binnentuin ontworpen door
Michael van Gessel. Van hieruit
wandelt de bezoeker naar de
tuinvleugel met de echte
ingang van het museum.
3 In de tuinvleugel ligt het
entreegebied met onder meer
de kassa. Foto’s Luuk Kramer

aliseerd. Tegelijkertijd is in de hedendaagse stad grote
behoefte aan ruimtes die in staat zijn uiteenlopende programma’s op te nemen.

1

Behoud en vernieuwing
Volgens de Franse architectuurcriticus Françoise Choay is de
inhoud van het begrip erfgoed (patrimonium) onder invloed

2
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De aan de Amstelzijde gelegen monumentale kerkzaal is ingericht door Evelyne Merkx. Ook de lichtarmaturen zijn van haar hand. Foto Luuk Kramer

van de huidige globalisering sterk veranderd. Doordat de sporen en getuigenissen uit het verleden worden overgewaardeerd, is een nostalgische visie op het erfgoed ontstaan, die
sterk bijdraagt aan de musealisering van de stad. Naast dit
fetisjisme van het erfgoed onderscheidt Choay een fetisjisme
van de techniek, waarin de nadruk ligt op sloop en nieuwbouw
en waarin opvallend geloof wordt gehecht aan de mythe van
het tabula rasa, waarbij steeds weer met een schone lei wordt
begonnen.
Zijn alternatieve benaderingen denkbaar? Tegenover de stagnatie van de tijd in de eerste benadering en tegenover de
amnesie waarop de tweede benadering is gebaseerd, plaatst
Choay het avontuur van de mensheid dat wordt gevoed door
de heugenis van het mentale en materiële leven, die iedere
beschaving zich moet toe-eigenen om verder te kunnen gaan.1
Aan architectuur zou dan de taak toevallen om door middel
van ruimtelijke interventies het collectieve geheugen van
opeenvolgende generaties over te dragen en tot leven te
brengen.
Op dit vlak speelt de architectuur een onmisbare rol, op voorwaarde dat het een eigentijdse architectuur betreft. Op dit
punt introduceert Choay een dialectiek van behoud en innovatie. Choay stelt dat iedere architectonische interventie de
bestaande voorraad moet respecteren en zij verwerpt iedere
overbodige sanering.
Binnen deze wisselwerking van behoud en vernieuwing kunnen
vier verschillende benaderingen worden onderscheiden die
elkaar niet uitsluiten en die de mogelijkheden en beperkingen
van architectonische ingrepen in bestaande gebouwen kunnen
verduidelijken. Vier recent opgeleverde projecten kunnen helpen deze uiteenlopende benaderingen te verduidelijken.
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Het auditorium. Foto Luuk Kramer
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Opruimen, ordenen en ruimte maken
Afgelopen juni opende in een voormalig verzorgingshuis voor
bejaarden aan de Amstel de Hermitage Amsterdam, een
dependance van het vermaarde museum in St. Petersburg
dat de beschikking heeft over een collectie met meer dan
drie miljoen kunstvoorwerpen. In 1997 werd Ernst Veen die
in de Nieuwe Kerk met succes een aantal geslaagde tentoonstellingen over Russische cultuur had georganiseerd, benaderd door de Diaconie van de Hervormde Gemeente met de
vraag of de Amstelhof een nieuwe culturele bestemming zou
kunnen krijgen. Veen legde het idee van een dependance
voor aan de directeur van de Hermitage en de rest is
geschiedenis.
Bij de verbouwing van armenhuis naar tentoonstellingsruimte
vormde het origineel in St. Petersburg niet het uitgangspunt.
Architect Hans van Heeswijk creëerde een gebouw dat dienstbaar is aan de nieuwe functie ervan. In het NRC Handelsblad
omschreef hij zijn visie op architectuur kernachtig als “opruimen, ordenen en ruimte maken”. Hij neemt daarbij nadrukkelijk
afstand van de tendens om musea op te vatten als iconische
gebouwen. “Bouwwerken staan in mijn visie niet op zichzelf.
Ze moeten passen in een stedelijke ruimte die al bestaat.”2
Met de verbouwing van de voormalige Amstelhof tot een museum en tentoonstellingsgebouw is een voorbeeld van zeventiende-eeuwse Hollandse bouwkunst toegankelijk gemaakt voor
het grote publiek. Dit bood Van Heeswijk de mogelijkheid om
het sterk naar binnen gerichte gebouw te openen naar de stad
toe. De strenge symmetrische organisatie van plattegronden en
opstanden is daarbij versterkt.
De hoofdingang van het museum is aan de Amstelzijde gelegd.
Daarbij is gebruik gemaakt van de destijds door het stadsbestuur verlangde middenentree die echter nooit als zodanig
heeft gefunctioneerd. De bezoeker wandelt vervolgens door
de door Michael van Gessel ontworpen binnentuin naar de
zogenoemde tuinvleugel waar zich de foyer, het auditorium en
het restaurant bevinden. Bij topdrukte zullen de rijen zich vormen in de tuin en niet voor de deur, langs de Amstel. De overlast voor de buurt is hiermee tot een minimum beperkt en voor
de bezoekers is het wachten sterk veraangenaamd.

1 Omloop op eerste verdieping, met rechts de tuinzijde.
In de wanden die parallel lopen
aan de buitengevels zijn de
installaties weggewerkt.
2 Schuifconstructies op de
daken van de grote tentoonstellingsruimtes regelen de
toetreding van het licht.
Foto’s Luuk Kramer
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In de loop van zijn bestaan had de Amstelhof zich door aanpassingen en verbouwingen ontwikkeld tot een kluwen van
hoofdzakelijk kleinere vertrekken, met elkaar verbonden door
donkere gangen. Van Heeswijk heeft deze ‘rommel’ opgeruimd en ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke ruimtelijke
structuur zichtbaar wordt. Lange zichtlijnen voeren naar trappenhuizen die als stijgpunten in de oude structuur zijn
gemonteerd. De voormalige binnenhoven die in de loop der
eeuwen waren dichtgebouwd, zijn door hem omgebouwd tot
twee grote tentoonstellingzalen die alternerend open zullen
zijn en de Hermitage de mogelijkheid bieden continu in
bedrijf te zijn. De daken van de grote tentoonstellingsruimtes
zijn voorzien van schuifconstructies die de toetreding van het
licht regelen. Beide zalen worden aan weerszijden omgeven
door loopgebieden en kabinetten.

plaatste Merkx + Girod voor de nodige problemen. Mede door
de geringe verdiepingshoogte zijn de binnenwanden parallel
aan de buitengevels zo dik gemaakt dat alle installaties daarin
konden worden ondergebracht. Deze ‘dikte’ bood ook de
mogelijkheid om alle doorgangen, nissen en vitrines op vanzelfsprekende wijze een plek te geven.
Terwijl de interieurarchitect zich op deze punten als het ware
voegde naar de verlangde rust en helderheid van het
gebouw, is voor enkele bijzondere plaatsen een reeks elementen ontwikkeld die zich juist verzelfstandigen. Dit betreft
de foyer, beide museumwinkels, het restaurant, het studiecentrum en de aan de Amstelzijde gelegen kerkzaal en
regentenkamers. Deze elementen die een vrije en afwijkende
vormgeving hebben gekregen, zijn door Merkx + Girod betiteld als ‘gouden eieren’ die voor de nodige afwisseling en

Naast de openingstentoonstelling is Merkx + Girod Architecten gevraagd het museuminterieur en de Hermitage voor kinderen te ontwerpen. Bij het plan van aanpak voor het interieur
stelde Merkx + Girod zich de opgave de monumentale buitenschil volledig in zijn waarde te laten. Kolommen en plafonds
zijn losgelaten van de buitengevel. Ook de incorporatie van
alle museale eisen en faciliteiten in de ruimtelijke structuur,

spanning moeten zorgen.
Kwaliteit en relevantie
In steden als Amsterdam en Utrecht wordt steeds vaker
gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen om studenten te
huisvesten, winkels in onder te brengen of vluchtelingen op
te vangen. Volgens de Amsterdamse architect Matthijs Bouw
T H E M A Vier architectonische benaderingen van hergebruik 35

is dit het bewijs dat “de architectuur zoals we die kennen”
het veranderingstempo van de samenleving niet meer kan bijbenen. Bouw roept dan ook op tot wat hij een postautistische
architectuur noemt, een architectuur die zich (weer) weet te
verstaan met de noden van de maatschappij. Om relevant te
zijn, moet ze leren “kort te schakelen tussen fysieke vorm,
mensen en programma’s”, aldus Bouw.3
In de optiek van Bouw moet een architect mogelijkheden
scheppen om het publieke opdrachtgeverschap vorm te
geven. Een proeve hiervan geeft hij in Deventer waar hij met
zijn bureau One Architecture betrokken is bij de transformatie
van het voormalige St. Jozefklooster tot een gezondheidscentrum. In dit proces is de logica van sloop die wordt gevolgd
door nieuwbouw (meestal in de vorm van lucratieve appartementen) vervangen door die van herbestemming tot gezondheidscentrum. Daarbij is gebruik gemaakt van het netwerk dat
het Deventer Ziekenhuis heeft onder eerstelijns praktijken.
Het gezondheidscentrum is gehuisvest in het voormalige
klooster en de bebouwing rond de kloosteromgang. Van dit
centrum maken huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten
en tandartsen, maar ook een bloedbank deel uit. De laatste is
ondergebracht in een oude beddenvleugel die voor dit doel is
doorgezaagd. Op deze wijze is voor de bezoekers achter de
muur langs de Louis Pasteurstraat die het complex aan het
zicht ontrekt, een parkeerplaats voor bezoekers gecreëerd.
Deze is nodig omdat bloedbank en gezondheidscentrum heel
Deventer en omstreken bedienen en veel cliënten met de
auto komen of worden gebracht.
Door het doorzagen is de betonnen draagconstructie in het
zicht gekomen, die tot dan toe was om- en verhuld door baksteen. Dit ontwerpmotief is doorgezet in de wand van de
De voormalige beddenvleugel

A

van het St. Jozefklooster is
door One Architecture
doorgezaagd. Achter de muur
langs de Louis Pasteurstraat is
een parkeerplaats voor de
bezoekers van de bloedbank
gecreëerd.
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Aanzicht B-B’
Begane grond

A’
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1 Het nieuwe gezondheidscentrum is ondergebracht
in de bebouwing rond de
kloosteromgang.
2 en 3 In de kapel is een
nieuw houten trapconstructie
als een meubelstuk ingepast.
Foto’s Marcel van der Burg

1

nieuwe laagbouw, die door kunstenaar Berend Strik is voorzien van plastische ornamenten die bloedcellen moeten verbeelden. Omdat de verbouwing de ‘ware aard’ van het complex bloot legt en de functionaliteit ervan sterk verbetert,
spreekt Bouw in dit verband treffend van een protestantse
ingreep in een wezenlijk katholiek gebouw. De nieuwe ingrepen gaan geen organische relatie aan met de oudbouw, maar
suggereren een andere werkelijkheid.
Het gezondheidscentrum komt in het deel dat aan de ommegang is gelegen en waar zich de kloosterkerk bevindt. De
ingang tot het centrum is in de toren gesitueerd. In de kapel
is zonder veel omhaal een nieuw houten hoofdtrappenhuis
ingepast als betrof het een meubelstuk. De wachtkamers in
het complex zijn door Strik voorzien van nieuwe glas-in-loodramen. Vanwege de lichttoetreding heeft One Architecture in
het hart van het gebouw, naast de twee bestaande tuinen,
nog een keldertuin aangebracht. Het door Petra Blaisse ontworpen radiale patroon houdt deze binnentuinen bijeen.
Eerder overtuigde Bouw in Deventer de directeur van het
Deventer Ziekenhuis om het ontwikkelproces van de voormalige ziekenhuislocaties in eerste instantie zelf te doen en niet
over te laten aan projectontwikkelaars die opteren voor verkavelingen met tweekappers. Volgens Bouw is het als semipublieke partij eenvoudiger om samen met gemeente en
omwonenden te werken aan een kwalitatief hoogwaardig
plan. De opbrengsten voor het ziekenhuis zullen zo uiteindelijk groter zijn, omdat ze zijn gerelateerd aan de verkoopwaarde van het plan.
One Architecture heeft voor St. Jozef een business case
gemaakt voor een hoogwaardig project dat recht doet aan de
monumentale waarde van het voormalige klooster. Doordat
het netwerk van het ziekenhuis is aangesproken, kon worden
bezuinigd op marketingkosten en hoefden geen leegstandsrisico’s te worden afgedekt. Deze gelden zijn geïnvesteerd in
de kwaliteit van het gebouw, onder meer in de kunsttoepassing van Berend Strik. Doordat de architect tevens optrad als
gedelegeerd opdrachtgever, kon direct worden overlegd met
de eindgebruikers.

2
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Kunst van versmelting
In een derde benadering staat het behoud van bestaande
gebouwen voorop. Tegelijkertijd wordt erkend dat eisen van
verkeer en nieuwe functies ingrepen in het gebouw noodzakelijk maken. Dit vergt toevoegingen en insnijdingen die zo
strategisch mogelijk moeten plaatsvinden. Binnen deze benadering ligt de nadruk op het leesbaar maken van ingrepen in
de voorraad. Eerlijkheid is daarbij het sleutelwoord.
Het nieuwe hoofdkantoor van Tommy Hilfiger Europe is
gevestigd in een kantoorgebouw dat dateert uit 1929, naar
een ontwerp van architect Philip Anne Warners. Het was in
zijn tijd het hoogste kantoorgebouw van Amsterdam. Aanvankelijk wilde de huidige opdrachtgever op de bovenste verdieping een platform toevoegen waar ze haar producten aan de
detailhandel zou kunnen tonen en dat zich ook zou lenen voor
haar andere commerciële activiteiten. In 2006 vond bij het
bedrijf echter een reorganisatie plaats, als gevolg waarvan de
directie zich in Amsterdam vestigde. Het idee van het multifunctionele platform werd daarom verlaten ten gunste van
een verdieping waar de directievertrekken, de ontvangstruimtes en een boardroom zijn gelegen.
De zoon van Warners had in 1954 een dakopbouw toegevoegd met een bijna twee meter dikke laag techniek. Deze
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ingreep en het gegeven dat het bestemmingsplan in de
hoogte nog enige marge bood, maakte het Braaksma & Roos
Architectenbureau mogelijk om de bestaande twee verdiepingen te vervangen door drie verdiepingen met een netto hoogte van 2.60 meter. Dankzij de extra verdieping is een kantooroppervlak van totaal zeshonderd vierkante meter aan het
gebouw toegevoegd. Op de bovenste ervan bevinden zich de
directievertrekken aan weerszijden van een middenruimte
waar de lounge en pantry zijn ondergebracht. Hier worden de
nadelen van de minimale verdiepingshoogte nauwelijks
gevoeld. Door daklichten valt overvloedig daglicht binnen. In
deze middenruimte zijn twee ‘witte dozen’ met voorzieningen
opgenomen, die met behulp van zwarte stroken los zijn gedetailleerd van het plafond.
De architect begrijpt zijn interventie als versmelting van verschillende tijden, een term die Jo Coenen bij zijn entreerede
in Delft introduceerde.4 Zo is het bestaande trappenhuis in
zijn geheel doorgezet, zowel extern (baksteen) als intern
(houten trap). Projectarchitect Richard Schwartzenberg van
Braaksma & Roos ziet dit als de stam van een boom die naar
boven is doorgetrokken. De toegevoegde verdiepingen zijn
nieuwe takken die een geheel eigen vormgeving hebben
gekregen. Op het betonnen skelet van de bestaande bouw is
een staalskelet geplaatst dat de druk op het gebouw niet te

1 Plattegrond van De Zwaan
op het voormalige Roteb ter-

veel opvoert en dat tijdens de bouw tevens als voet van de
bouwkraan is gebruikt. De lichte opbouw maakt een panoramisch uitzicht over Amsterdam mogelijk en contrasteert met
de zware bakstenen onderbouw van het oorspronkelijke
gebouw.

rein aan de Rotte in Rotterdam
2 Het blok aan de zijde van de
Rotte is door Marx & Steketee
gesloten met een gevel die
door de horizontale geleding
met diepe erkers doet denken
aan het verderop gelegen
bouwblok uit 1931 met langgerekte gevels.
Foto René de Wit

Alledaagse verwondering
In de verhalen van de Amerikaanse schrijver Raymond Carver
krijgen alledaagse ervaringen een ongekende lading door de
manier waarop ze worden beschreven. Alledaagse fenomenen worden zo nieuw leven ingeblazen. In hun toelichting op
het project De Zwaan in Rotterdam halen Annette Marx en
Ady Steketee de dichter Rainer Maria Rilke aan om een vergelijkbare werkwijze te beschrijven: “Wanneer uw dagelijkse
omgeving u arm voorkomt, klaag haar dan niet aan, klaag

uzelf aan en zeg tot uzelf dat u niet genoeg dichter bent om
haar rijkdommen op te roepen: want voor een scheppende
kunstenaar is er geen armoede en geen plaats zonder betekenis.”5 Deze verwondering over alledaagse gebeurtenissen
is voor Marx & Steketee uitgangspunt geweest bij het doordenken van de herbestemming en het hergebruik van het
Roteb terrein in Rotterdam.
Dit voormalige bedrijventerrein ligt in een bocht aan de Rotte,
op een plek waar ooit drie zaagmolens stonden, behorende
bij de hier toen gevestigde houtzagerijen. In vroegere tijden
bood een uitgegraven watergang de mogelijkheid om het in
de stad opgehaalde vuilnis per boot af te voeren.
In het ontwerp hergebruikt Marx & Steketee architecten niet
alleen de tweelagige remiseloods die de gemeentelijke reinigingsdienst in 1938 liet bouwen, maar reactiveren ze ook de
rol die dit gebied in de stad speelt. Zo is de brug over de
toegang tot het voormalige balkengat benut om de entree tot
het nieuwe complex te maken.
Marx & Steketee thematiseert de plek door het verschil tussen buitenwereld en binnenzijde maximaal te accentueren.
Hiertoe zijn zowel aan de Zaagmolenkade als aan de Zaagmolendrift twee blokken toegevoegd. Het bouwblok aan de
zijde van de Rotte is gesloten met een gevel die Ady Steketee als alledaags karakteriseert. De horizontale geleding met
diepe erkers herinnert aan een nabijgelegen bouwblok uit
1931 met langgerekte gevels. Het kameleontische gebouw
moet zoveel mogelijk opgaan in de grote stad. Om dezelfde
reden is in het blok aan de Zaagmolendrift gekozen voor een
verticale geleding.
Aan de binnenzijde is een eigen wereld gecreëerd die een
grote eenheid uitstraalt. De knalrood gekleurde gevels versterken dit gevoel. In deze binnenwereld is een helder onderscheid gemaakt tussen het semi-openbare deel waarin de
loods zijn plaats heeft gekregen en het private deel dat de
blokken ontsluit. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de
inrichting van het maaiveld, die is ontworpen door DS Landschapsarchitecten, maar ook in de kundige manier waarop de
architecten het niveauverschil tussen Zaagmolenkade en binnenterrein hebben weten uit te buiten.
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De onderste laag van de voormalige remiseloods is tot
onderdeel gemaakt van de parkeergarage die onder het diepe bouwblok is gerealiseerd, terwijl de eerste verdieping is
verzelfstandigd en dient als culturele broedplaats. Hierin zijn
ateliers en studio’s van uiteenlopende grootte ondergebracht.
Omdat de vloer niet opgewassen bleek tegen de vloerbelasting van de nieuwe gebruikers, is deze verstevigd met stalen
ankers en een extra druklaag. Ook het dak is vervangen en
voorzien van lichtstraten. Ten slotte is de loods aan een kant
vrijgemaakt van aanbouwsels en voorzien van een nieuwe
glazen voorgevel. Deze bevindt zich aan de zijde waar de ontwerpers een nieuwe route hebben gepland die de Zaagmolenkade verbindt met de Zwaanshals.
Het interieur is als inbouw in dit casco geplaatst. De ingang
tot de units bevindt zich aan de andere zijde en wordt betreden via het door DS Landschapsarchitecten op de parkeergarage ingerichte evenementendek. Een centrale middengang
ontsluit de units die achter twee golvende wanden liggen.

Door de getrapte opzet van deze wanden wordt de individualiteit van de afzonderlijke units benadrukt. Van buitenaf worden de wanden juist als eenheid ervaren.
Stad van hergebruik
Nu stedelijke gebieden niet langer als een olievlek over de
omgeving uitlopen, is de opgave voor de toekomst vooral die
van hergebruik. In de praktijk worden uiteenlopende werkwijzen ontwikkeld die per opgave sterk verschillen. Voor een
deel heeft dat te maken met de opdrachtgever(s) en met de
manier waarop de betrokkenheid van gebruikers en stedelingen is geregeld. Tegelijkertijd hangt het ook samen met de
vraag in hoeverre de potenties van een complex of gebied
worden gezien en benut.
Hoe verschillend de methoden echter ook zijn, het doel is in
alle vier gevallen hetzelfde. De nadruk ligt in iedere praktijk
op behoud en niet meer op saneren en nieuwbouw. Met hergebruik wordt geprobeerd datgene te sparen dat al is
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gebouwd. In dit perspectief verwijst iedere actie naar een
gemeenschappelijke matrix: het bewaren van de afzonderlijke
gebouwen en de omgeving ervan in hun geheel.
Daarmee is de kernvraag welke rol het bestaande speelt in
het toekomstige gebruik dat van een gebied of gebouw wordt
gemaakt. Volgens het Stimuleringsfonds voor Architectuur
“kunnen we een sterkere identiteit beter ontlenen aan een
gedeelde toekomstvisie dan aan een geromantiseerd verleden”. Rond deze positionering ontstond direct een verhit
debat, met als kern dat het Fonds traditionele architecten zo
weinig kansen biedt.6 Maar het is de vraag of de geschetste
tegenstelling perspectief biedt. Want wat een teruggang in
de tijd lijkt te zijn, kan evenzeer een sprong naar voren blijken
te zijn.
Een stad van het hergebruik is een stad of omgeving die op
haarzelf wordt opgebouwd. In deze stad moet alles opnieuw
worden uitgevonden, omdat het al is bedacht en aanwezig is.
Een vergelijking met de middeleeuwse stad dringt zich op.
Deze verschilt aanzienlijk van de Romeinse stad, ofschoon ze
is gebouwd op basis van de hiervan bewaarde materialen en
modulen.
Het ontwerp kwalificeert het bestaande, niet alleen als alternatief voor de thematiek van sanering en nieuwbouw, maar
ook om nieuwe vormen en scenario’s uit te vinden en met
elkaar in verband te brengen. Het bestaande zal daarom met
nieuwe ogen moeten worden bekeken. De vier hierboven
geschetste benaderingen zijn te beschouwen als exponenten
van de innovatieve, functioneel - ruimtelijke onderzoekingen
die hiervoor noodzakelijk zijn.
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Deze stad van recuperatie is een stad zonder iconen, maar
rijk aan suggesties en beleving. Een architectuur die zich louter richt op de productie van beelden en iconen, zal weinig
behulpzaam zijn bij de opgave van hergebruik. Zoals de
groep jonge Rotterdamse architecten in Agenda Rotterdam
terecht stelt, kunnen beeldbepalende gebouwen pas gedijen
bij de gratie van “een sterk en betekenisvol architectonisch
fond”.7 Met het oog hierop is het terugwinnen van de verantwoordelijkheid voor het architectonische project dan ook de
allereerste prioriteit.
1 Françoise Choay, ‘Patrimoine: quel enjeu de société?’, in:
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5 Annette Marx en Ady Steketee, ‘Over niets doen en andere
noodzaken’, in: De Zwaan Marx & Steketee Rotterdam 20012009, pag. 6-7.
6 Zie: ‘Eerherstel van de toekomst’, in: Stimuleringsfonds voor
Architectuur, Imago en realiteit. Een cultuur van ruimte maken II ,
Rotterdam, 2009, pag. 19-20. Kees van der Hoeven, ‘Natuur,
cultuur en frituur’, in: Architectuur in Nederland. Jaarboek /
Yearbook 2008/2009, NA i Uitgevers / Publishers, Rotterdam,
2009, pag. 72-73. Paul Dijkman, ‘Bedrijf geen propaganda met
staatsgeld. Architectuurfondsen zijn als DDR’ , NRC -Handelsblad,
16 juni 2009.
7 Generatie 3.0 architecten, Agenda Rotterdam. Architectuur
als ontwikkelkracht voor Rotterdam, 9 juni 2009. Zie ook het
interview met de vertegenwoordigers van deze generatie, elders
in dit nummer.

1 De knalrode kleur van de
gevels versterkt het gevoel dat
in het binnenhof een ‘eigen
wereld’ is ontstaan.
2 De eerste verdieping van de
voormalige remiseloods is
omgetoverd tot een culturele
broedplaats. De hieronder
gelegen laag maakt deel uit
van de parkeergarage die
onder het gehele bouwblok is
gerealiseerd.
3 Ateliers en studio’s van
uiteenlopende grootte hebben
een plek gekregen in de
voormalige remiseloods.
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