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Gemaalgebouw Markendaalseweg
Breda

utiliteit



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

Architect / Projectleider 

PROJECTGEGEVENS 

ontwerp en uitvoering:  2006 - 2011  

programma:  120m²

opdrachtgever:  Gemeente Breda

architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten  

PROJECTOMSCHRIJVING

De ontwerpopgave voor het gemaal aan de Markendaalseweg te 
Breda, als onderdeel van het totale projectgebied ‘Nieuwe Mark’, 
omvat de revisie van de bestaande onderbouw en een nieuw 
ontwerp voor de gesloopte bovenbouw. 

Door zijn forse omvang, geslotenheid en staat van verpaupering 
is het bestaande gemaalgebouw de afgelopen jaren een doorn in 
het oog geweest van een steeds prominenter wordend deel van de 
Bredase binnenstad, waarbij het voor omwonenden en passanten 
onduidelijk is wat de functie van het bouwwerk is. 
Het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp is zowel de ruimtelijke 
invulling op stedenbouwkundig niveau als wel het realiseren van 
een gemaalgebouw, passend bij de kwalitatieve uitstraling van het 
totale projectgebied van de ‘Nieuwe Mark’.

1. Nieuwe Mark
2. Gemaalgebouw

1

2

Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda



Door een strategische positionering van gevelopeningen ter 
plaatse van de vijzel- en motorenruimte krijgt het bouwwerk 
als het ware het karakter van een ‘kijkdoos’. De functie van het 
bouwwerk wordt hierbij inzichtelijk gemaakt doordat de techniek 
van het vijzelgemaal van buitenaf zichtbaar is. 
Middels het plaatsen van een spiegelconstructie op de achterwand 
van de vijzelruimte krijgt de toeschouwer een beter beeld van de 
werking van de vijzels en het verloop van het rioolwater. 

Om de thematiek van het water te versterken is ervoor gekozen om 
over de prefab betonnen geveldelen een permanente waterfilm te 
laten stromen, die ’s avonds vanuit de rondom gelegen lijngoot 
wordt aangelicht. 
Doordat deze lijngoot rondom het gebouw verdiept ligt, lopen de 
waterfilm en de gevels van het gemaalgebouw deels onder het 
niveau van het maaiveld door. Dit levert van buitenaf een visuele 
versterking op van het gegeven dat de functie van het rioolgemaal 
niet alleen bovengronds plaats vindt en versterkt de binding met 
de onderbouw. 

De samenstelling van de prefab betonnen gevelelementen is 
zorgvuldig gekozen op basis van kleurschakering in relatie tot 
het effect van de waterfilm. Met name de kleur en de kristallijnen 
structuur van de groene ‘labrador’ (natuurstenen toevoeging) 
zorgen voor reflectie in en weerspiegeling op het geveloppervlak.
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1 vijzelruimte
2 motorenruimte
3 technische ruimte elektra
4 technische ruimte KPN
5 technische ruimte waterfilm
6 toilet
7 spiegelconstructie
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Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda



Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda



Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda



hoekdetail  RVS lijngoot met geintegreerde LED-verlichting

Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda

prefab betonnen gevelelement met 50% Groene Labrador en 50% Basalt natuursteen



Gemaalgebouw Markendaalseweg, Breda



Woningbouw en Studentenhuisvesting Tuinzigtlaan
Breda

woningbouw



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

Architect / Projectleider 

PROJECTGEGEVENS 

ontwerp en uitvoering 2005 - 2012  
   
programma:  246 starterswoningen
   140 studenteneenheden
   1.550m² commerciële voorzieningen
      
opdrachtgever:  HeJa projectontwikkeling, Breda
   Singelveste AlleeWonen, Breda

architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten

PROJECTOMSCHRIJVING

Het plangebied kenmerkt zich door een diversiteit aan bouwvolumes 
en functies, waarbinnen een duidelijke schaalsprong afleesbaar 
is. Met name de zone parallel aan de Haagweg wordt gekenmerkt 
door een zeer fijne korrel, welke aansluit op het historische lint 
van Princenhage - Breda. De hoek Tuinzigtlaan - Ettensebaan 
kenmerkt zich juist door een grove korrel. Het planvoorstel richt 
zich in het bijzonder op de overgang van de korrelgrootte.

Het plan omvat een carrégebouw met starterswoningen en een 
balkvolume waarin studenteneenheden zijn opgenomen. Het 
basisvolume van het carré is 7 bouwlagen hoog met een accent 
tot 13 bouwlagen en de studentenhuisvesting omvat 6 bouwlagen. 
In de gehele plint (begane grond) bevinden zich commerciële 
en secundaire voorzieningen. Tussen het carrégebouw  en de 
studentenhuisvesting wordt een parkeergarage gerealiseerd.

Woningbouw en Studentenhuisvesting tuinzigtlaan, Breda
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1. Ettensebaan
2. Tuinzigtlaan
3. Haagweg



Het hoogteaccent plaatst de locatie in een breder schaalniveau. 
Hiermee wordt zowel de relatie naar en van het centrum als die in 
het verlengde van de Tuinzigtlaan van belang.

Aan de basis van de organisatiestructuur en het stedelijk volume 
van het carréblok ligt het ‘molenwiekprincipe’. Dit principe 
komt voort uit de wens om de appartementen van grote en 
diepe buitenruimten te voorzien, welke van invloed zijn op de 
daglichttoetreding. Hiertoe wisselt aan iedere zijde van de 
afzonderlijke bouwvolumes de ontsluiting en de buitenruimte [1].

Het carrévolume wordt fysiek opgedeeld in vier bouwdelen 
c.q. ‘wieken’ die ieder afzonderlijk afleesbaar zijn. De hierdoor 
ontstane ‘steegjes’ worden ingezet voor een volledige rondgang 
van de galerijen van binnen naar buiten, wat tevens voor ieder 
appartement een tweetal vluchtroutes garandeert met slechts 
één stijgpunt per bouwdeel. Daarbij wordt de binnenruimte van 
het carré verbijzonderd door een telkens wisselende lichtinval [2].

Woningbouw en Studentenhuisvesting tuinzigtlaan, Breda
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Woningbouw en Studentenhuisvesting tuinzigtlaan, Breda

plattegrond begande grond



Woningbouw en Studentenhuisvesting tuinzigtlaan, Breda
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plattegrond eerste verdieping inclusief ontwerp sedumdaken



gevelaanzicht Ettensebaan

Woningbouw en Studentenhuisvesting tuinzigtlaan, Breda

impressie achterterrein impressie Tuinzigtlaan



Appartementen en Woningen Gertrudisoord
Prinsenbeek

woningbouw en zorg



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

Architect /  (zorg)appartementen 
bouwkundig mederwerker  

PROJECTGEGEVENS 

ontwerp en uitvoering  2007 - 2013  
 
   47 (zorg)appartementen
   22 grondgebonden woningen
 
architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten   
    
opdrachtgever:  Laurentius Wonen, Breda
   Thebe, Breda
   
    

A

B

C
D

PROJECTOMSCHRIJVING 

Het programma dat ten grondslag ligt aan het ontwerp omvat het 
realiseren van in totaal 47 (zorg)appartementen van circa 75m² en 
22 grondgebonden woningen variërend in grootte van 75 tot 90 m².

Het parkeerprogramma omvat het realiseren van plaatsen 
op maaiveld niveau aan het Getrudisoord en de Julianalaan in 
combinatie met het in de planvorming opnemen van een (half)
verdiepte parkeergarage onder het appartementengebouw voor 
47 parkeerplaatsen.  

A 8 grondgebonden woningen  

B 10 grondgebonden woningen             

C 47 (zorg) appartementen          

D 4 grondgebonden woningen

Apparementen en Woningen Gertrudisoord, Prinsenbeek



Door de posities van de diverse bouwvolumes wordt de groene 
dooradering van de locatie gerealiseerd en wordt door de 
schakering van de gevelrooilijnen de algehele ruimtelijke kwaliteit 
nader onderstreept. 

De ontwerpuitgangspunten zijn het het creëren van nieuwbouw 
passend in Prinsenbeek waarbij de gebouwvolumes voornamelijk 
worden uitgevoerd in metselwerk. 
Tevens is een variatie in materiaaltoepassing en een maximale 
oriëntatie op het omgevingsgroen van belang. Als laatste moet er 
goed gekeken worden naar de overgang van privé ruimten naar de 
openbare gebieden. 

plattegrond begane grond

impressie appartementengebouw materiaaltoepassing

Apparementen en Woningen Gertrudisoord, Prinsenbeek



Kantoor GGD West-Brabant Doornboslaan
Breda

utiliteit en zorg



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper / bouwkundig medewerker 
 

PROJECTGEGEVENS 

ontwerp en uitvoering: 2006-2008  
 
programma:  3550 m² kantoorfunctie
   950 m²  zorgfunctie
   
opdrachtgever:  HRA-CRA vastgoedontwikkeling,  
   Eindhoven
 
architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten  
 

    

PROJECTOMSCHRIJVING

De locatie voor het nieuwe kantoor van de GGD West-Brabant 
ligt aan het kruispunt van twee belangrijke ontsluitingswegen, 
de Nieuwe Kadijk en de Doornboslaan. De kantoorlocatie maakt 
deel uit van een grootschalige integrale gebiedsontwikkeling van 
de voormalige Brabant Water locatie, waarvoor door LHA een 
stedebouwkundig plan is ontwikkeld. Naast de nieuwbouw van 
het GGD-kantoor wordt op deze locatie ook een woongebouw 
gerealiseerd. 

In het stedenbouwkundig plan volgt de positionering van woon- en 
kantoorfunctie logischerwijs uit de eigenschappen van de locatie. 
Direct op de hoek van de Doornboslaan en de Nieuwe Kadijk wordt 
het GGD-kantoor gesitueerd. Het gebouw is hierdoor optimaal 
bereikbaar en is zowel vanaf de Doornboslaan als de Nieuwe 
Kadijk prominent aanwezig in de stad.  Door het gebouwvolume 
50 meter terug te leggen ten opzichte van de hartlijn van de 
Nieuwe Kadijk ontstaat voor het GGD-gebouw een pleinruimte. 
Aan deze voorruimte is de hoofdentree gelegen en tevens ontstaat 
een buffer tussen het bouwvolume en het drukke verkeer op de 
Nieuwe Kadijk.  

Kantoor GGD West-Brabant Doornboslaan, Breda



De bouwmassa van het  GGD-kantoor heeft een U-vormige 
plattegrond. Het hoofdvolume aan de Doornboslaan heeft een 
bouwhoogte van 5 bouwlagen. In hoogte komt dit overeen met 
de 6 bouwlagen van het gedeelte van het woongebouw aan de 
Doornboslaan, waarmee de continuïteit van het stedelijke profiel 
wordt gewaarborgd.  Het bouwdeel aan de Nieuwe Kadijk heeft 
een hoogte van 3 bouwlagen. Op de begane grond zijn de publieke 
functies van de GGD ondergebracht. Hier bevinden zich de diverse 
onderzoekkamers, laboratoria en wachtruimten. Omwille van 
functionele eisen, is in een eenlaags bouwdeel de TBC-afdeling 
met aparte entree opgenomen. De verdiepingen zijn bestemd 
als kantoorruimten. De werkplekken zijn hier afwisselend 
ondergebracht in traditionele cellenstructuur of flexwerkzone.

Qua architectuur vormen de gevels een heldere en logische 
afspiegeling van de programmatische inhoud. De kantoren zijn 
voorzien van lange horizontale bandvensters, die door dichte 
glazen panelen met elkaar zijn verbonden. Deze horizontale 
banden van open en dicht glas contrasteren met de ruwe, 
gemêleerde baksteen.
Het publieke karakter van de begane grond wordt benadrukt door 
de glazen plint die de beide entreegebieden met elkaar verbindt en 
de stenen bouwmassa boven de Doornboslaan verheft.

publieke functies en TBC-afdeling

hoofdentree

Kantoor GGD West-Brabant Doornboslaan, Breda



Kantoor GGD West-Brabant Doornboslaan, Breda



Woonzorgcomplex DE IJpelaar
Breda

zorg



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper /  bouwdelen B, C en D
bouwkundig medewerker  

PROJECTGEGEVENS 

ontwerp en uitvoering  2007 - 2014

   149 appartementen extramuraal
   49 zorgappartementen intramuraal
   4 groepswoningen P.G. (32 pl.)
   2000 m² BVO gemeenschappelijke  
   en facilitaire voorzieningen:   
                    restaurant, huisarts, fysiotherapie,  
   multifunctionele ruimten etc. 
 
architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten 
 
opdrachtgever:  Laurentius Wonen, Breda
   Thebe, Breda 
   

A

B

C

D

E

Fase 1 bouwdeel A            opgeleverd

Fase 2 bouwdeel B en C         2011-2012

Fase 3 bouwdeel D en E         2012-2014

PROJECTOMSCHRIJVING 

Woonzorgcomplex de IJpelaar is gelegen in een parkachtige 
omgeving in de gelijknamige wijk de IJpelaar in het zuidoosten van 
Breda. Door de veranderende eisen die vanuit de zorgverlening 
worden gesteld is het huidige gebouwcomplex, dat dateert uit de 
jaren zeventig, verouderd. 
In opdracht van Laurentius en Thebe werd door LHA een plan 
voor gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie ontworpen. 
Het huidige programma wordt in dit plan uitgebreid met extra 
wooneenheden en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals  een 
restaurant, winkels en dagopvang.

Woonzorgcomplex De IJpelaar, Breda



Voet- en Fietsviaduct A27
Breda

infrastructuur



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper /  viaduct en landingen
bouwkundig mederwerker

PROJECTGEGEVENS 

project    2005 - 2007
      
opdrachtgever:  Gemeente Breda

architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten

   
 

  

PROJECTOMSCHRIJVING

Het ontwerp van het voetgangers- en fietsviaduct kent haar 
oorsprong in het herstel van de historische verbinding tussen 
Breda en Bavel door een overbrugging voor het langzaam verkeer 
over de rijksweg A27. 

Het viaduct maakt onderdeel uit van het dijklichaam, dat 
als geluidswal is gerealiseerd ten behoeve van de woonwijk 
Nieuw Wolfslaar. Het op het hoogste punt van de dijk gelegen 
brugelement van het wandelpad over de geluidswal vormt samen 
met het brugdek van het viaduct een constructief geheel. 
De vorm van het brugdek toont verwantschap met een 
vliegtuigvleugel. Een hoge middenligger maakt de grote 
overspanning mogelijk en vormt tevens de functionele scheiding 
tussen voetgangers en fietsers.

Voet- en Fietsviaduct A27, Breda

functionele  excentriciteit

positie hoofdligger

dwarsdoorsnede



aanzicht

plattegrond

Voet- en Fietsviaduct A27, Breda



Posthumalaan Kop van Zuid
Rotterdam

stedenbouw



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper

PROJECTGEGEVENS 

project:    2007
   
opdrachtgever:  Johan Matser Projectontwikkeling  
   BV, Hilversum
     
architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten
 

Tussen de Wilhelminapier en Katendrecht ligt de Rijnhaven. 
Deze voormalige stadshaven heeft haar functie voor de grote 
scheepvaart verloren. Onlangs heeft het Havenbedrijf Rotterdam 
daarnaast besloten dat ook de binnenvaart een andere plek zal 
krijgen. 
Door de stedelijke ontwikkelingen op de Wilhelminapier en op 
Katendrecht krijgt de Rijnhaven nu een geheel andere betekenis 
binnen de stad. Het water vormt een  uitgestrekte buitenruimte 
tussen de stedelijke kaden en vormt hierdoor een contramal in de 
nieuwe en dichte stedelijke morfologie van de Kop van Zuid.

Aan de oostzijde van de Rijnhaven is de aanleg van een 
grootschalige parkeerverziening gewenst. Deze parkeergarage 
zal voorzien in de parkeerbehoefte die is ontstaan door de 
stedelijke ontwikkelingen op de Wilhelminapier, Katendrecht, het 
Entrepotgebied, de Laan op Zuid en de Posthumalaan.
Naast de planvorming voor deze parkeergarage zijn ook de 
mogelijkheden onderzocht om diverse stedelijke functies aan 
het gebied toe te voegen. Functies die, naast een bijdrage aan 
de financiële haalbaarheid van de garage, ook een wezenlijke 
toevoeging betekenen voor de levendigheid van dit deel van 
de Kop van Zuid. De voorgestelde functies worden ingebed 
binnen een ruimer gebied, waarbij zichtrelaties  van en naar het 
stadscentrum, de zuidkade,  de Wilhelminapier, Katendrecht en 
de Rijnhaven van belang zijn. 
De relatie met de oorspronkelijke kadebebouwing wordt uitgedrukt 
in bebouwingshoogte en accentwerking. De voorgestelde 
woontoren wordt geplaatst in de as van de Erasmusbrug waarmee 
de relatie met het stadscentrum wordt gewaarborgd en een nieuw 
element aan de skyline van Rotterdam wordt toegevoegd.

Posthumalaan Kop van Zuid, Rotterdam



Gevel Baronesgarage
Breda

utiliteit
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FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper / bouwkundig medewerker

PROJECTGEGEVENS 

project:   2007-2008   
      
opdrachtgever:  Laurentius Wonen, Breda  
   Gemeente Breda
   EBN-Veiligheidsdienst, Breda

architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten

PROJECTOMSCHRIJVING

De gemeente Breda heeft haar ambitie getoond door het 
herwaarderen van het gebied rondom de Markendaalseweg en 
gedempte haven. De werkzaamheden voor het terugbrengen 
van de nieuwe rivier zijn thans in volle gang. Diverse partijen 
hebben aansluiting gevonden om met gelijke ambitie diverse 
nieuwbouwprojecten te ontwikkelen en realiseren langs het 
stroomgebied van de ‘Nieuwe Mark’.
Woningbouwvereniging Laurentius heeft met het Carré 
Markenhage mede toon gezet binnen deze ambitie. Het was 
woningbouwvereniging Laurentius die het initiatief nam om de 
ambitie meer integraal op te pakken. Voor velen Bredaenaars is 
de huidige verschijningsvorm van de Baronesgarage een doorn in 
het oog. Zeker als straks aan weerszijden van de Baronesgarage, 
waaronder het Carré Markenhage, twee nieuwe projecten zijn 
gerealiseerd. Aan LodeHavermansArchitecten is gevraagd een 
voorstel te doen voor het opwaarderen van het huidige gevelbeeld 
van de Baronesgarage passend binnen de totale ontwikkeling van 
het project de ‘Nieuwe Mark’.

Gevel Baronesgarage, Breda



Het gevelvoorstel omvat het realiseren van een scherm dat 
geplaatst wordt voor de bestaande gevel van de Baronesgarage, 
die juist door de afmetingen de mogelijkheid geeft tot maximale 
expressie.
Deze expressie is gevonden in het tonen van één historisch, 
geabstraheerd beeld rondom het stroomgebied van de ‘Nieuwe 
Mark’. De afbeelding wordt gepixeld en op transparante glasplaten 
gezeefdrukt.

De bestaande kantoorfunctie blijft behouden en wordt tevens qua 
oppervlak uitgebreid door de ruimte van binnenuit te continueren 
naar buiten, door het gevelvlak heen. 
De gepixelde glasplaten worden doorgezet in de ‘uitstekende’ 
kantoorgevel ten behoeve van een eenduidig totaalbeeld. Met 
dien verstande dat ter plaatse van de kantoorgevel de glasplaten 
voorzien worden van een maximaal gepixeld oppervlak.
 
De functionaliteit in het plintmotief op de begane grond omvat 
zowel de verschillende verkeersstromingen binnen de locatie 
(expeditie, toegang kantoor, trappenhuis, in- en uitrit) als de 
nodige techniek horende bij de riolering parallel aan de ‘Nieuwe 
Mark’.
De plint wordt gematerialiseerd in een hoogwaardig metalen 
gevelscherm, dat geopend en gesloten kan worden, waardoor een 
kwalitatief en rustig beeld ontstaat.

LHA
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naar buiten, door het gevelvlak heen. 

De gepixelde glasplaten worden doorgezet in dit ‘uitstekende’ 

kantoorvolume ten behoeve van een eenduidig totaal beeld. Met dien 

verstande dat ter plaatse van de kantoorgevel de glasplaten worden 

voorzien van een maximaal gepixeld oppervlak. 

 

De functionaliteit in het plintmotief op de begane grond  omvat zowel 

de verschillende verkeersstromingen binnen de locatie (expeditie, 

toegang kantoor, trappenhuis, in- en uitrit) als de nodige techniek 

horende bij de riolering parallel aan de ‘Nieuwe Mark’.

De plint wordt gematerialiseerd in een hoogwaardig metalen 

gevelscherm, dat geopend en gesloten kan worden, waardoor een 

kwalitatief en rustig beeld ontstaat.

 GEVELVOORSTEL

referentiebeeld gevelprint in dagsituatie

bestaande gevel

voorzet gevel

uitbreiding kantoor

reflectie (oude) haven

techniek en verkeer

K

P

K
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Winkelcentrum en Appartementen Lunetstraat
Breda

woningbouw



FUNCTIE BINNEN PROJECTTEAM

assistent ontwerper / bouwkundig mederwerker 

PROJECTGEGEVENS 

project    2005 - 2006
   
programma:  142 wooneenheden
   7800m² BVO winkeloppervlak
   
opdrachtgever:  HeJa projectontwikkeling, Breda
   Singelveste, Breda

architectenbureau:  LodeHavermansArchitecten  

 
      

PROJECTOMSCHRIJVING

De oorspronkelijke bebouwing op de locatie, gelegen op de 
hoek van de Lunetstraat en de Tramsingel, huisvest diverse 
vestigingen van detailhandel. Het naastgelegen terrein biedt 
parkeergelegenheid voor de bezoekers van het winkelcentrum.
De ontwerpopgave omvat enerzijds het herstellen en verbeteren 
van de ruimtelijke structuur op stedenbouwkundig niveau en 
anderzijds de ontwikkeling van een woonprogramma. Tevens staat 
de continuering van het gebruik van het winkelcentrum tijdens de 
bouwfasen voorop.
Hierbij is het uitgangspunt dat het huidige winkelcentrum 
gehandhaafd blijft en binnen het nieuwe bebouwingsconcept 
wordt voorzien van een nieuw uiterlijk en entreepartij. 
Het programma en het bebouwingsconcept genereren een 
gelaagd, langgerekt bouwvolume waarbij de maat en schaal 
van de gevelwand langs de Lunetstraat gecontinueerd wordt. 

Winkelcentrum en Appartementen Lunetstraat, Breda



tweede verdieping, woonprogramma ontsloten door corridor met geschakelde vides constructieschema

In samenspel met de brandweerkazerne levert dit een 
bovenstedelijke invulling op, als entree naar het centrum van de 
stad. Het bebouwingsconcept heeft een tweeledig karakter met 
enerzijds woonbebouwing gecombineerd met een drielaagse 
parkeergarage op het bestaande parkeerterrein en anderzijds 
woonbebouwing op een nieuw te realiseren maaiveld boven het 
bestaande dak van het winkelcentrum. 
Het woonprogramma van 142 appartementen, met een 
verscheidenheid aan typologieën, wordt ontsloten door een corridor 
met geschakelde vides die voor daglichttoetreding zorgen op alle 
bouwlagen. Het dynamische beeld en de organisatiestructuur 
komen voort uit de benodigde constructieopzet, die er zorg 
voor draagt dat het toegevoegde bouwvolume in zijn geheel het 
bestaande winkelcentrum overspant met behulp van een raster 
van twee- en drielaagse vakwerkliggers. Deze constructieopzet is 
structureel en deels visueel kenbaar in het getrapte gevelbeeld, 
de structuur en ruimtelijke beleving van de corridor en de 
positionering van gevelopeningen en buitenruimten.
Het aldus ontstane bouwvolume vindt zijn eenheid binnen de 
eenduidige materialisatie en het doorlopende, semitransparante 
gevelscherm, waarachter het bestaande winkelcentrum en de 
nieuwe parkeergarage schuilgaan.

Winkelcentrum en Appartementen Lunetstraat, Breda



Mediascape Sanllehy
Barcelona

connecting the digital landscape with the physical world



AFSTUDEERPROJECT  

universiteit:  TU Eindhoven

periode:    oktober 2003 - april 2005  

programma:  metrostation
   mediatheek
   landscape
   mediascape

opdrachtgever:  Gemeente Barcelona

afstudeercommissie: Prof. Ir. R.H.V van Zuuk  (voorzitter)
   Prof. Dr. Ir. B.E.J. de Meulder
   Dr. J. Boomgaard  

PROJECTOMSCHRIJVING

De aanleg van de nieuw te bouwen metrolijn in Barcelona is 
het grootste bouwproject ooit ondernomen door de Catalaanse 
regering en met de voltooiing van dit twee miljard kostende project 
wordt voldaan aan de vraag naar een openbare verbinding tussen 
de buitenwijken en het stadscentrum. In zijn totaliteit zal de lijn 
door 46 afzonderlijke metrostations ontsloten worden, waarbij 
enkele stations gesitueerd worden nabij belangrijke openbare 
voorzieningen zoals het gerechtshof, de centrale markt en de 
universiteitscampus. 
Eén van de metrostations komt te liggen midden in een drukke 
verkeerssituatie rondom het Plaça de Sanllehy in het stadsdistrict 
Gracìa. Het bijbehorende programma wordt uitgebreid met een 
openbare functie, waarbij een voordeel gehaald wordt uit de 
toenemende dichtheid van mensenstromen op de locatie. Hierbij 
staat de wisselwerking tussen de aantrekkingskracht van het 
gebied en de kwaliteit van het aangeboden programma voorop. 
De gewenste schaalvergroting vereist een bepaald aantal 
passagiers per jaar dat het metrostation aandoet om het 
totaalproject rendabel te maken, waarbij de aantrekkingskracht 
van de gekoppelde openbare functie groot genoeg moet zijn om 
deze mensenstromen te kunnen waarborgen. Het metrostation 
dat komt te liggen op het Plaça de Sanllehy is uitgebreid met het 
programma van een mediatheek.

1. Placa Sanllehy
2. volume volgt infrastructurele
 bewegingen
3. hoogteverschil op locatie (10m)

Mediascape Sanllehy, Barcelona
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Het gebruik van de term mediatheek is het resultaat van de na-
tuurlijke, onomkeerbare evolutie van de klassieke bibliotheek tot 
het punt waarop deze gebouwtypologie om een nieuwe benaming 
vraagt. Het boek zal zijn rol als hoofdmedium verliezen, waarbij 
het genoegen moet nemen met het zijn van één van de vele me-
diasoorten in een bibliotheek. Dit is het punt waar de term biblio 
(boek) vervangen moet worden door media en de term mediatheek 
zijn intrede doet.
Nu het boek zijn centrale rol verliest, moet niet alleen in naam 
afgeweken worden van de klassieke bibliotheek, maar ook 
binnen de organisatiestructuur. Daarnaast zal de diversiteit 
aan mediasoorten ook vragen om een herziening van de wijze 
van catalogiseren, om het zoeken naar gewenste mediastukken 
zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom is ervoor gekozen 
om de indeling van mediastukken niet in te delen naar 
mediasoort (boek, CD, DVD, e.d.), maar naar mediatypologie 
(Literature, Music, Cinema, e.d.), waarbij elke typologie zijn 
eigen afdeling binnen de organisatiestructuur krijgt. Hiermee 
wordt bereikt dat het aantal benodigde categorieën beperkt 
blijft en de mogelijkheid bestaat om de steeds nieuwere 
communicatietechnologieën en mediasoorten op te kunnen nemen. 

Daarnaast heeft de problematiek binnen de locatie van het nieuw 
te ontwerpen metrostation geleid tot de implementatie van een 
overdekte winkelpassage binnen het gebouwvolume. Deze pas-
sage werkt als verbinding tussen de twee naastgelegen woon-
wijken en slecht de aanwezige stedenbouwkundige barrière, die 
veroorzaakt wordt door een hoogteverschil van tien meter binnen 
de locatie. Verder maakt zij het mogelijk om het programma uit te 
breiden met commerciële en horecafuncties, doordat zij ook als 
verbinding werkt tussen de verschillende deelprogramma’s als 
stedenbouwkundige verkeersruimte. Zo wordt ook de aansluiting 
met het metrostation gevonden doordat de passage ondergronds 
gecontinueerd wordt. 

Mediascape Sanllehy, Barcelona
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De synergetische werking van de combinatie tussen de afzonder-
lijke deelprogramma’s met de passage als verbindende factor 
heeft geleid tot het programmatische totaalconcept van een medi-
ascape. Dit houdt in dat het digitale landschap en de fysieke omge-
ving elkaar overlappen, doordat de implementatie van de passage 
infiltratie van de deelprogramma’s onderling mogelijk maakt. 

Dat Barcelona klaar is voor zo’n vooruitstrevend concept blijkt 
uit de eigen initiatieven van de gemeente op dit gebied. Hiermee 
wordt geduid op de ontwikkeling van de high technology zone 22@ 
in het district Poblenau, waarbij Barcelona zich een nieuw doel 
voor ogen heeft gesteld. Namelijk het verworden tot een volledig 
geïntegreerde speler in de nieuwe technologische revolutie en 
daarbij de confrontatie aan gaat met de nieuwe ‘knowledge-based’ 
economie. Het beleid dat is ingezet maakt het mogelijk om ook in 
andere gebieden in Barcelona projecten met @-activiteiten ofwel 
‘knowledge dense activities’ te starten, zoals de mediascape op 
het Plaça de Sanllehy in het district Gràcia.

De spil binnen de mediascape aan het Plaça de Sanllehy is de 
verbindende, overdekte winkelpassage. Zij is de uiteindelijke con-
nectie tussen het gebouwvolume en haar directe omgeving ener-
zijds en ’the digital landscape and the physical world’ anderzijds. 
Zonder zo’n expansieve stedenbouwkundige buitenruimte is zo’n 
complexe verweving van factoren ondenkbaar.

Mediascape Sanllehy, Barcelona

passage als stedenbouwkundige verbindend element

volume filmtheater

één van de uitgiftepunten electronisch archief


