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EEN REIZENDE SPEELWERELD  ONTMOETING IN DE TUSSENTIJD

AFSTUDEERPROJECT TUDELFT JULI 2009

Voor de tussentijd tussen sloop en 
nieuwbouw in het Transvaalkwartier te 
Den Haag is een tijdelijke speelplaats 
ontworpen met een ontmoetingsplek voor 
ouders.
De standaard aanpak van een 
probleemwijk in Nederland bestaat uit 
grootschalige sloop. Veel Nederlandse 
steden bevinden zich op dit moment 
in een transformatieproces van sloop 
en nieuwbouw. Soms duurt dit proces 
tientallen jaren. Los van het feit of dit de 
beste manier van aanpak is, is dit als 
een gegeven genomen en is bekeken 
hoe we hiermee kunnen omgaan. Wat 
voor kansen biedt deze wijze van het 
benaderen van probleemwijken?
Het Transvaalkwartier in Den Haag is één 
van de dichtstbevolkte en armste wijken 
van Den Haag. Men heeft te kampen 
met grote werkloosheid, criminaliteit 
en drugsoverlast. Tussen 2002 en 2014 
worden 3000 van de 7000 sociale 
huurwoningen in de wijk gefaseerd 
gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 
1600 koopwoningen voor mensen met 
een middeninkomen. Transvaal staat 
op de lijst van 40 probleemwijken. Er 
zal extra geld worden geïnvesteerd 
in de ‘krachtwijk’ om een combinatie 
van sociale, fysieke en economische 
problemen te verhelpen.
Door de sloop ontstaan in de wijk 
tijdelijke ‘spookstraten’. Huizen worden 
dichtgetimmerd, er wordt gesloopt, en en 
gebied ligt soms meer dan een jaar braak 
voordat er met nieuwbouw begonnen 
wordt. Die transitieperiode noemen we 
de ‘tussentijd’. Het is belangrijk om 
in deze tussentijd de sociale cohesie 
te behouden. Twee zeer verschillende 
bevolkingsgroepen, arm en rijk, zullen 

GENOMINEERD VOOR 
ARCHIPRIX 2010

elkaar tegenkomen in Transvaal. De 
sleutel tussen deze twee is het kind. De 
kinderen krijgen met elkaar te maken 
op school en willen met elkaar spelen. 
Hierdoor komen ook de ouders met 
elkaar in contact. De kwaliteit van de 
speelplaatsen in de wijk houdt niet over, 
vaak is het niet meer dan een afgetrapt
grasveldje of een vlakte met een wipkip. 
De ruimte in de stad, die vroeger van het 
kind was, is tegenwoordig opgeslokt door 
de auto. 
De fasering van de sloop in ogenschouw 
nemend kunnen we een aantal gebieden 
aanwijzen waar hogere concentraties van 
tussentijd en tussenruimte optreden. Dit 
zijn uitgelezen plekken om een duurzame 
impuls geven aan de nieuwe situatie. Een 
architectonische injectie die continuïteit 
geeft aan de dynamiek die van nature 
bestaat in de wijk. 
Deels met materiaal dat vrijkomt bij 
de sloop, zoals voordeuren, oude 
vloerplanken en balken, is een tijdelijke 
speelplaats ontworpen met daarbij een 
ontmoetingsplaats voor ouders en een 
plek waar Nederlandse les gegeven kan 
worden. Hierdoor wordt de ziel van de 
wijk blootgelegd.
Nieuwe onderdelen van het gebouw 
kunnen meereizen met de fasering 
van de sloop. De steigerconstructie en 
de elementen van de klimgevel zijn te 
vervoeren in de units die de servicestrook 
met bar, keuken, toiletten, trap en opslag 
vormen. Hierdoor is het demontabele 
gebouw steeds weer anders op te 
bouwen. En zo zijn elke keer op andere, 
maar gelijksoortige wijze, plekken af te 
bakenen. Deze aanpak is toepasbaar 
in elke probleemwijk, op elke plek waar 
tussentijd ontstaat.                       1600 m2









VERBOUWING ENTREEHAL 
THEATER DE REGENTES
DEN HAAG

2009 - 2010  uitgevoerd  144 m2

De entreehal van Theater De Regentes, 
het voormalige zwembad, is een ruimte 
van 24 meter lang en 6 meter breed.
Voorin de ruimte is de geleding van het 
gebouw weer teruggebracht om de 
breedte te benadrukken. In deze thee-
bar voor flex-werkers is alleen gebruik 
gemaakt van rauwe materialen; beton, 
schoon metselwerk, gegalvaniseerd 
staal en hout. In het deel waar men naar 
het theater gaat, zijn warmere kleuren 
toegepast. Om de breedte van de ruimte 
te benadrukken is een rood kassameubel 
ontworpen dat de hele breedte van 
de ruimte beslaat. Aan de wanden 
zijn geluidsabsorberende panelen met 
onderwaterfoto’s bevestigd.





MEERVOUDIGE OPDRACHT 
PAVILJOEN MEKELPARK DELFT

2010 - heden  SO-fase  130 m2

plan geselecteerd uit 10 ontwerpen 

De bomenslinger in het park vormt samen 
met de glooiing van het maaiveld besloten 
landschapskamers. Het paviljoen ligt 
verdiept in het maaiveld aan de zijkant 
van zo’n landschapskamer aan een 
pleintje. Zo ontstaat een gedefinieerde 
plek. In veel TU-gebouwen, en daardoor 
ook in het park, ontbreekt de menselijke 
maat. Mede daarom is het paviljoen 
gebaseerd op een tafel; een houten dek 
met een gat erin en daarboven een dak. 
Buiten fungeert dit dek als terras, binnen 
als tafel. Wanneer je binnen aan de tafel 
zit, bevind je je op dezelfde hoogte als  
het glooiende graslandschap. Zo ben je 
echt ín het park.







GASOLINERA 
CHIVA SPANJE

2005 studieopdracht  18 m2

Tijdens een Erasmus-semester in 
Spanje ontwierp ik voor een twee-
weeks ontwerpvak een benzinestation 
in het dorpje Chiva, bij Valencia. De 
kleinschaligheid van Chiva is een kwaliteit, 
maar niet voor een benzinestation. 
In Chiva wordt vooral met natuurlijke 
locale materialen gebouwd, zoals keien 
en boomstammen. Materialen die lijken 
te leven en met de tijd mooier worden. 
Daarom valt ander materiaalgebruik op. 
Het benzinestation staat schuin tegenover 
een betonnen wand en gaat daarmee 
een ruimtelijke relatie aan. Vanwege de 
kleinschaligheid vraagt deze locatie niet 
om een benzinestation. Daarom alleen 
een muur. Een gelegenheid om snel te 
tanken met een sanitaire ruimte. 
Een object in de heuvels.





MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW 
ROTTERDAM

2006 studieopdracht   3600 m2

De opdracht was om een representatief 
gebouw voor de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam bij de Laurenskerk te 
ontwerpen, dat een boekenwinkel, 
bespreekkamers voor studenten, 
studieruimtes, kantoren, een auditorium, 
een cafe en een restaurant omvat.
Uitgangspunt was een bestaande 
betonnen kelderbak. Ik ben gefascineerd 
door de potentiele toegevoegde waarde 
van trappen en ik denk dat het belangrijk 
is niet teveel te ontwerpen, maar ruimte 
te geven voor toe-eigening. Door een 
organiserend trappenlandschap dat 
het auditorium, cafe en de boekwinkel 
huisvest, kan het hele gebouw of maar 
10% daarvan als auditorium functioneren. 
Het biedt de mogelijkheid om boeken 
te presenteren, en er is ruimte voor 
kleine hoekjes en zitplekjes en grotere 
mensenkijk-ruimtes. 





1. stalen L-profiel 200x100x14 mm
2. stalen hoekprofiel 50x50x8 mm
3. stalen strip 10x14 mm
4. vuren balkje 34x28 mm h.o.h. 300 mm
5. underlayment 1220x2440x18 mm
6. steigerpijp

1. ter plaatse gestorte voorgespannen
    betonnen ligger 800x400 mm
2. WIL-260 kanaalplaat
3. dekvloer
4. stalen L-profiel 200x100x14 mm 
    behandeld met omnifire 70 
    brandwerende coating (90 min.)
5. steigerpijp
6. gaas balustrade
7. gaas verlaagd plafond
8. in hoogte verstelbare ‘kale’ peertjes

6. 7.
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