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CONTEXT OF THE ANALYSIS 
This analysis is made in the Studio Public Realm, a MSc 3 semester of the 
Architecture Faculty at TU Delft. The studio explores the meaning of public 
realm in architecture within the theme of context and modernity in the 21st 
century, focussing on ‘public building’ in a specific zone in the centre of 
Rotterdam: the Laurenskwartier. This site is part of what used to be the city 
centre of Rotterdam and is ready for restructuring in the near future. It can 
provide new programmes that are directed at the cities’ future development. 
New programmes have to be developed to meet the city’s social, political and 
economic problems and needs in the 21st century.  
 
CONTENTS OF THE ANALYSIS 
The analysis of the site shows the location of the design assignment in its 
historical, contemporary and future context.  
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INTRODUCTION OF THE SITE 
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PROVINCE > ZUID-HOLLAND COUNTRY > THE NETHERLANDS  

ORIENTATION OF THE SITE 
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ORIENTATION OF THE SITE 

MEASUREMENTS 
 

105.000 square meters 

+/- 10 hectare 

1  450 meter 

2 210 meter 

3 155 meter 

4 280 meter 

5 230 meter 

6 380 meter 
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PROJECTION – STADHUISPLEIN + SCHOUWBURGPLEIN 

PROJECTION 
 
With the implementation of three different 
public spaces, you can get an idea of the size 
of the location. 
 
The three examples: 

- The Schouwburgplein  
- The Stadshuisplein  
- The soccer stadium “De Kuip” 

 

ORIENTATION OF THE SITE 

PROJECTION – STADHUISPLEIN + SOCCER STADIUM “DE KUIP” 
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LEGENDA 
 

1  euromast 

2 hofplein 

3 maasboulevard 

4 erasmusbrug 

5 hefbrug 

6 brienenoordbrug 

  
 

Rotterdam staat bekend om zijn verschillende 
landmarks. Veel toeristen komen minstens naar 
deze gebieden kijken wanneer ze in de regio 
zijn. 
 
De Euromast is het hoogste gebouw in 
Rotterdam. 
 
Het Hofplein heeft zich sinds de bombar-
dementen ontwikkeld van een lastig tot een 
efficiënt knooppunt. 
 
De maas boulevard bevat veel architectonische 
bezienswaardigheden. 
 
De Erasmusbrug heeft een zeer belangrijke 
verbinding weten te maken en is door zijn 
bijzondere vorm een nieuwe landmark geworden. 
 
De hefbrug laat al sinds 1928 zien wat er met 
techniek bereikbaar is. Op dit moment heeft hij 
geen functie meer. 
 
De Brienenoordbrug torent van ver boven het 
landschap uit. Bij de uitbreiding van de brug in 
1990 was het behoud van de karakteristieke 
vorm een belangrijk punt. 

ROTTERDAM LANDMARKS 



ROTTERDAM MOBILITY  

 

ROTTERDAM 
Rotterdam is ontstaan langs de rivier de Maas. 
In de loop van de tijd is Rotterdam voor-
namelijk uitgebreid van de Maas af. 
 
De invloed van de wijken op het centrum zijn 
als gevolg van deze uitbreiding steeds minder 
geworden. Alleen de direct aangelegen wijken 
lijken nog invloed te hebben. 
 
De spoorlijnen en de snelwegen zijn de 
voornaamste vormen om in Rotterdam te komen 
met het openbaar vervoer. 
 
De trein heeft de beste mogelijkheid, doordat 
deze goed aansluit op de metrostations. 
 
Het echte centrum van Rotterdam is wegens 
filevorming moeilijk te bereiken.  
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PUBLIC TRANSPORT 
De spoorwegen kunnen gebruikt worden voor 
passagiers die van ver buiten Rotterdam 
moeten komen. 
Vanuit een treinstation kan de reis verder 
gaan per metro of tram die aansluiten op de 
meeste treinstations. 
 
De metrolijnen worden voornamelijk gebruikt 
door inwoners van regio Rotterdam die naar 
het centrum willen gaan of naar het werk. 
 
De tramlijnen zijn te beschouwen als de 
stadsbussen. Die zorgen voor het verdere 
vervoer. 
 

MAIN ROADS 
Vanaf de snelwegen kan je gemakkelijk in 
Rotterdam komen. De stadsplattegrond is 
verdeeld in een soort raster. Het openbaar 
vervoer is sneller om ergens te komen, 
aangezien de wegen vaak druk zijn.  
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PUBLIC TRANSPORT INFLUENCE 

 

RAILWAY STATION 
Doordat Rotterdam maar een paar stations 
bevat is de invloed van deze stations 
betrekkelijk weinig. Passagiers kunnen in 5 
minuten maar een klein gebied bereiken vanaf 
het station. 
 

METRO 
Het invloedsgebied van de metrostations is 
veel groter. Dit komt doordat er veel meer 
metrostations zijn dan treinstations. En 
onderling zijn de metrostations ook nog eens 
snel bereikbaar. 
 

TRAM 
Wanneer je alle tramhaltes overweegt, is het 
bereik bijna heel Rotterdam. Echter duurt het 
weer wat langer om van de ene halte naar de 
andere te gaan. De metrolijn is het beste 
transport middel.  
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ROTTERDAM 1562 
 

Rotterdam ontstond ongeveer in het eind van 
de 12e eeuw. De rivier de Rotte mondt uit in 
de Maas. Om het achterland droog te kunnen 
houden werd de Rotte afgedamd: vandaar 
Rotterdam. De plek van de dam is de kruising 
van de Hoogstraat met de markt, het lange 
plein dat nu Binnenrotte heet en dat op de 
plek ligt waar de Rotte stroomde. In de 
veertiende eeuw werd een stukje van de 
rivieroever ingedijkt en werd een ommuring om 
de stad gebouwd. 
Binnen de contouren, gevormd door de 
natuurlijke begrenzing van de Rottedelta en de 
aangelegde dijk aan de zuidkant bouwde men 
verder aan wat de landstad heet. Dit staddeel 
dat rond 1400 ongeveer 1000 huizen omvatte, 
werd in de loop van de 14e eeuw aan de 
noordwestelijke kant kunstmatig versterkt met 
vesten en wallen. Rond het midden van de 16e 
eeuw bestond Rotterdam uit twee delen van 
nagenoeg gelijke grootte: de landstad 
binnendijks, de waterstad buitendijks. Deze 
delen ontmoetten elkaar op de dijk, de 
Hoogstraat, die de spil vormde waar de stad 
met zijn handel. 
De hoogstraat vormde de belangrijkste as door 
het centrum van de stad. Het marktplein 
bevond zich ten zuiden van de hoogstraat op 
een dam in de Blaak. De kerk bevond zich ter 
hoogte van de markt ten noorden van de 
Hoogstraat. 
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ROTTERDAM 1652 
 

In de 17e eeuw werd de stad aan de rivierzijde 
uitgebreid met het graven van de Wijnhaven, 
de Leuvehaven en de Scheepmakershaven. De 
zuidelijke begrenzing werd toen een strook die 
Boompjes werd genoemd. Zo werd de bekende 
stadsdriehoek gevormd, met op de 
driehoekpunten het Westplein, het Hofplein en 
het Oostplein. 
Aan de Blaak, een van de grootste havens van 
de stad, werden aan brede kaden pakhuizen en 
woonhuizen gebouwd. Deze kaden werden zo 
breed dat ze in twee zones ingedeeld konden 
worden: een verkeersgebied langs de huizen en 
een laad- en losgebied lang het water, 
gescheiden door een rij bomen. Aan de 
overkant is in 1635 een stuk van de kade 
verbreed, waar de Beurs werd gevestigd. 
In de 17e eeuw werd steeds meer ruimte 
vrijgemaakt voor pleinen. In 1622 werd op het 
marktplein ruimte gemaakt voor een beeld van 
Erasmus, de belangrijkste inwoner van 
Rotterdam. 
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ROTTERDAM 1865 
 

Aan het eind van de 17e eeuw leek aan de 
bloeiperiode een einde te zijn gekomen. Het 
inwoneraantal van Rotterdam bleef steken op 
50.000. En na de Zalmhaven in 1693 en het 
Buizengat in 1699, waren voorlopig de laatste 
die werden aangelegd. In 1842 werd het water 
in de binnenstad bemalen en in verbinding 
gezet met de Maas. Zo stroomde het beter 
door en was er minder kans op ziektes en 
stank. 
Doordat de groei van het inwoneraantal 
stagneerde, veranderde in de bebouwing in 
deze tijd niet veel. Alleen aan de randen van 
de stad is nog een kleine uitbreiding waar te 
nemen.  
In 1847 werd het spoortraject naar Amsterdam 
geopend. De exploitatie van het spoor was in 
handen van de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM). Toen later een verbinding 
tussen Amsterdam en het Duitse achterland 
tot stand kwam, werd ter hoogte van Utrecht 
een vertakking richting Rotterdam gemaakt. 
Deze lijn werd geëxploiteerd door de 
Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij. 
Doordat beide trajecten in handen van een 
andere onderneming waren, werden beide niet 
met elkaar verbonden. In 1869 werd de lijn 
naar Amsterdam doorgetrokken over de Maas, 
dwars door de binnenstad. Het spoor liep 
verhoogd over de loop van de binnenrotte. 
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In het begin van de 20e eeuw wordt de Goudse 
Singel gedempt, hiervoor in de plaats wordt 
een verkeersader aangelegd. Het stadsbestuur 
zag de noodzaak om de stad verder te 
moderniseren. Er moest een nieuw stadcentrum 
worden gerealiseerd, de Coolvest aan de rand 
van de oude stad werd hiervoor aangewezen 
en moest dus worden gedempt. 
Doordat de Coolsingel het nieuwe centrum van 
Rotterdam werd, moesten hier de belangrijke 
gebouwen worden geplaatst: het stadhuis, het 
postkantoor, het beursgebouw en theater de 
Doelen. Ten zuiden van de hoogstraat werd 
ook plek gemaakt voor een nieuwe verbinding 
tussen de Goudse Singel en de Coolsingel: de 
Meent. 
In 1924 is de Goudse Singel gedempt en 
vervangen door een belangrijke verkeersader. 
De loop van de Hoogstraat is nog steeds zoals 
hij oorspronkelijk was aangelegd. Er zijn steeds 
meer pleinen en markten te ontdekken in het 
oude centrum, zoals de Zeevischmarkt, het 
Beursplein, de Groote Markt, de Nieuwe Markt, 
het Van Hoogendorpsplein en Hofplein 

ROTTERDAM 1924 
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Doordat de havenactiviteiten zich buiten de 
binnenstad bevonden, verdween de noodzaak 
voor een haven in de binnenstad. Onder invloed 
van de toenemende mobiliteit wordt Blaak 
gedempt en hiervoor in de plaats wordt een 
belangrijke ontsluitingsweg aangelegd. Tegen 
de Leuvehaven worden nog wel twee nieuwe 
havens gemaakt: de bierhaven en de rederij 
haven. 
In de Tweede Wereldoorlog werd bij het 
bombardement bijna het gehele oude 
stadscentrum met de grond gelijk gemaakt. 
Onmiddellijk na de verwoesting werden nieuwe 
plannen gemaakt voor de stad. Het 
stadscentrum kreeg een nieuwe bestemming. De 
nieuwe city moest vooral het werk-, koop-, 
ontspannings- en culturele centrum van de 
stad zijn. In 1974 zijn er echter nog veel gaten 
in de bebouwing te zien. 
Er is een sterke ontwikkeling te zien in de 
infrastructuur. Er worden grote wegen 
aangelegd om de stad bereikbaar te houden, 
zoals de Coolsingel, de Blaak en de 
Maasboulevard. Ook werd een verbinding 
gemaakt met de zuidelijke oever van de Maas, 
door middel van de Willemsbrug. Na het 
bombardement is er weinig over van de 
Hoogstraat, deze wordt in de wederopbouw 
echter vrijwel ongewijzigd overgenomen. 

ROTTERDAM 1974 
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ROTTERDAM 2005 
 

Ten opzichte van 1974 is er niet veel 
veranderd in de waterhuishouding. De Zalm-
haven in de zuid-westelijke punt is gedempt. 
Hiervandaan is de Erasmusbrug aangelegd, die 
de Kop van Zuid met de binnenstad verbindt. 
Rotterdam is verder gegaan met de 
wederopbouw, de gaten worden steeds meer 
opgevuld door bebouwing. De nieuwe stads-
bibliotheek, station Blaak en de kubuswoningen 
vormen een belangrijk herkenningspunt in de 
wijk. Het spoorviaduct is afgebroken, de ruimte 
die deze achterlaat wordt ervaren als een vide 
in de bebouwing. 
Het spoorviaduct is afgebroken en vervangen 
door een spoortunnel, die precies het traject 
van de oude lijn volgt. De open ruimte die 
ontstaat op de Binnenrotte wordt gebruikt als 
marktplein. Er zijn twee nieuwe bruggen aan-
gelegd. De Nieuwe Willemsbrug ter vervanging 
van de oude verbindt het Noordereiland met de 
binnenstad. De Erasmusbrug verbindt de Kop 
van Zuid met de binnenstad. 
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EVOLUTION OF ROTTERDAM 
 

1562 

1865 

1652 

1924 

2005 1974 

WATER-INFRASTRUCTURE 
Door een toenemende behoefte aan goede 
infrastructuur worden ontsluitingswegen aan-
gelegd. Het water in en rond het stadscentrum 
wordt gedempt ten behoeve van deze 
ontsluitingswegen, zo zijn de Goudse Singel, de 
Coolsingel en Blaak ontstaan. Deze grote 
verkeersaders bemoeilijken de fysieke relatie 
met andere stadsdelen.  
DENSITY 
De dichtheid van de bebouwing in het oude 
centrum is na WO II veel lager dan ervoor. Na 
de allesvernietigende bombardementen is 
minder teruggebouwd en is de structuur van 
de bebouwing minder helder geworden.  
CENTRE 
Het centrum van Rotterdam bevond zich vroe-
ger rond de Hoogstraat, de Laurenskerk en de 
Grote markt. Na WO II werden de centrum-
activiteiten rond de Coolsingel gesitueerd. De 
Coolsingel was een nieuwe boulevard door de 
stad, met hieraan gekoppeld belangrijke open-
bare gebouwen. Het oude centrum is een over-
gangszone naar het nieuwe centrum geworden. 
RAILWAY 
Door het spoorviaduct en later de Binnenrotte 
is er een gat/barrière in het oude centrum 
geslagen. Hierdoor is er veel minder relatie 
tussen het oostelijk en het westelijk deel. De 
Hoogstraat wordt ook in twee delen geknipt.  
HOOGSTRAAT  
Rondom de Hoogstraat is het ontstaan van 
Rotterdam begonnen. De Hoogstraat heeft in 
de ontwikkeling van Rotterdam altijd zijn vaste 
plaats gehad. De structuur is in de loop van 
de jaren echter vertroebeld. 
ROTTE 
De route die de Rotte aflegt in het oude 
stadscentrum wordt verlegd. In de ontwikkeling 
van het stadcentrum wordt de route van de 
Rotte steeds vager. 
HARBOURS 
Doordat de havenactiviteiten zich steeds meer 
stroomafwaarts (richting de Noordzee) hebben 
verplaatst, hebben de havens in het oude 
stadscentrum hun echte functie verloren. De 
havens worden in het oude stadscentrum vaak 
als erg doods ervaren. 
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CONCLUSIONS 
 
 
WATER-INFRASTRUCTURE 
In 1865 wordt het stadscentrum begrensd door 
het water: ten zuiden door het Blaak, ten 
noorden door de Goudse Singel en ten westen 
door de Coolvest. Door de behoefte aan een 
goede infrastructuur worden deze grachten 
gedempt en vervangen door ontsluitingswegen. 
In de stadsplattegrond is te zien dat de vorm 
van de infrastructuur in 1974 dezelfde vorm 
heeft als de grachten in 1865. Deze 
infrastructuur vormt duidelijk de grens van het 
oude stadscentrum. 

1924  2005
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DENSITY 
Door de morfologische kaart te rasteren en 
dit raster te vullen met de gemiddelde kleur, 
kan de dichtheid van een gebied goed gemeten 
worden. Door de gerasterde kaarten van 1924 
en 2005 naast elkaar te plaatsen valt iets op: 
de dichtheid van de bebouwing in het oude 
centrum is na WO II veel lager dan ervoor. Na 
de allesvernietigende bombardementen is veel 
minder teruggebouwd.  
 

CENTRE 
Het centrum van Rotterdam bevond zich 
vroeger rond de Hoogstraat, de Laurenskerk 
en de Grote markt. Na WO II werden de 
centrumactiviteiten rond de Coolsingel 
gesitueerd. De Coolsingel was een nieuwe 
boulevard door de stad, met hieraan gekoppeld 
belangrijke openbare gebouwen. Het oude 
centrum is een overgangszone naar het nieuwe 
centrum geworden. 

1865 2005 
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ROTTERDAM IN 1865 
 

Steigersgracht  

 

 

Leuvehaven; Steigersgracht; on the right is Vishmarket 

  

 

Oude Haven with the Witte Huis 

 Groote Markt 

 

Railway viaduct above 
the Binnenrotte 

 
  

 

Delftsevaart 
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ROTTERDAM IN 1924 
 

market on the Goudschesingel overview of the Hoogstraat 

Schielandhuis at the Korte Hoogstraat 

shops at the Hoogstraat shops at the Hoogstraat 

http://www.rotterdammers.nl/jan4/hoog02a.htm
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LAURENSKERK IN ROTTERDAM 
 

Rotterdam city centre 1945 after the bombardment 

 
Rotterdam city centre 1940 before the bombardment 

Laurenskerk 1860 
The dwellings along the Binnenrotte were 
built in front of the Laurenskerk 

Laurenskerk 2005 
Four times in the week there is a market in front of the 
Laurenskerk 

Laurenskerk 1960 
The railway viaduct w built on the 
muffled Binnenrotte. 
as 

http://www.rotterdammers.nl/oorlog/centrum.htm
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ROTTERDAM 1865-2005 
 

 

from the top of the Laurenskerk to the south-east 

from the top of the Laurenskerk to the south 

from the top of the Laurenskerk to the south-east 

from the top of the Laurenskerk to the south-west 

Delftsevaart 

Steigersgracht 

Delftsevaart 

Steigersgracht 
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ROTTERDAM URBANISM 
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GREEN + WATER 
Enkele parken bevatten ook water. Maar over 
het algemeen is te concluderen dat het water 
vrij weinig te maken heeft met het groen. 
Het centrum bevat nog wel wat grachten, maar 
het groen is hier eigenlijk niet aanwezig. 
 
GREEN + URBANISM 
De samenvoeging van groen en stedelijkheid 
laten een duidelijk beeld zien hoe Rotterdam in 
elkaar steekt. 
Het echte centrum van Rotterdam bevat weinig 
groen, op een paar speciaal ontworpen 
pleinen/boulevards/stadsparken. In buitenwijken 
wordt meer groen mee ontworpen. 
 
SQUARES + URBANISM + WATER 
Door de geschiedenis van Rotterdam is er nog 
redelijk wat water in het centrum van 
Rotterdam aanwezig. Vroeger was het water 
alleen nog gekoppeld aan bepaalde pleinen. 
Deze gekoppelde functies zijn eigenlijk 
verdwenen. 
 

ROTTERDAM URBANISM 
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FUNCTIONS 



FUNCTIONS COMBINATION  

 
 
PARKING + CINEMA + MUSEUM 
De dagjesmensen, de museum- en bioscoop-
bezoekers, kunnen vrij goed met de auto 
terecht. 
Op het museumpark en rond het schouw-
burgplein zijn genoeg parkeergelegenheden. 
Het enige probleem blijft nog altijd om met de 
auto de stad in te komen. De drukte blijft 
natuurlijk overheersen. 
 
PARKING + SHOPPING MASS 
De meeste mensen die willen winkelen in 
Rotterdam gebruiken de winkels voor de 
massa, zoals de C&A, Bijenkorf etc. Deze 
mensen kunnen hier prima parkeren. In de 
buurt van de lijnbaan en de hoogstraat zijn 
namelijk verscheidene parkeergelegenheden. 
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FUNCTIONS COMBINATION  

 

PUBLIC TRANSPORT + EDUCATION + LIBRARY 
In Rotterdam zijn allerlei verschillende soorten 
onderwijs. De functies die bij het 
Laurenskwartier zijn gelegen, worden hier 
weergegeven. 
Om bij het onderwijs te komen is het 
openbaarvervoer voor studenten belangrijk. 
Vanaf de meeste treinstations kan het 
onderwijs goed bereikt worden. 
Vervolgens is de metro zeer belangrijk. 
 
MUSIC + CINEMA + SHOPPING + SQUARES 
Het is voor het publiek domein belangrijk om 
openbare functies met pleinen en groen te 
combineren. Door deze functies te onderzoeken 
kan er een startpunt voor het nieuwe publiek 
domein ontstaan. Op het Schouwburgplein 
sluiten meerdere theaters aan. Hier ligt 
eventueel potentie. Maar de Binnenrotte is vrij 
spaarzaam met zijn functies. 
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FUNCTIONS AT NIGHT  

 
 

DA
Y 

SI
TU

AT
IO
N 

+ 
FL

OW
S 

OF
 P

EO
PL

E 

DAY SITUATION + FLOWS OF PEOPLE  
In Rotterdam is de drukte van mensen erg 
gesitueerd rond bepaalde gebieden. Overdag is 
vooral de Lijnbaan, de Hoogstraat en het 
centraal station druk bezocht.  
De gebieden die hier direct aansluiten zijn iets 
minder druk aangezien dit vooral als toe- en 
afvoer gebieden worden gebruikt. 
De overige gebieden kunnen als normaal tot 
stil worden beschouwd. 
 
NIGHT SITUATION + FUNCTIONS 
Wanneer het nacht is, valt op dat de 
uitgaansgelegenheden eigenlijk buiten de 
stroom van overdag liggen. De cafés, kroegen  
en discotheken liggen veelal elders gesitueerd. 
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ANALYSIS LAURENSKWARTIER 
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PUBLIC – SEMI-PUBLIC  

URBAN MORPHOLOGY  
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FUNCTIONS PUBLIC-PRIVATE 
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EXPERIENCE RELATED TO PICTURES 
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EXPERIENCE RELATED TO PICTURES  
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EXPERIENCE RELATED TO PICTURES 
 



PUBLIC SPACE NEAR PUBLIC FUNCTIONS   

 

STREAMS OF PEDESTRIANS NEAR PUBLIC 
FUNCTIONS 
Rondom de publieke functies, zoals winkels, 
kerken, scholen en de bibliotheek, bevinden 
zich grotere stromen voetgangers. Vooral 
vanuit het centrum (de koopgoot) is een grote 
stroom te zien, deze stroom eindigt min of 
meer in de Hoogstraat. Achter de bebouwing 
aan de Hoogstraat is het rustiger, hier 
bevinden zich de Laurenskerk de school en een 
andere kerk.  
 
EXPERIENCE OF PUBLIC SPACE NEAR PUBLIC 
FUNCTIONS  
De openbare ruimte rondom de publieke 
functies worden over het algemeen positief 
ervaren. Dit hangt samen met de hoeveelheid 
voetgangers die zich hier bevinden. De 
Hoogstraat in het Laurenskwartier wordt 
echter niet positief ervaren, dit wordt 
veroorzaakt door de verpauperde gebouwen. 
Ten zuiden van de Hoogstraat is een groot 
gebied dat negatief wordt ervaren, ondanks de 
aanwezigheid van de school en de kerk. Dit 
komt doordat het er erg rustig is en de 
gebouwen slecht zijn vormgegeven.  
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STREAMS OF PEDESTRIANS NEAR PUBLIC FUNCTIONS  

EXPERIENCE OF PUBLIC SPACE NEAR PUBLIC FUNCTIONS  
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PUBLIC SPACE NEAR PRIVATE FUNCTIONS  

 
 
 

STREAMS OF PEDESTRIANS NEAR PRIVATE FUNCTIONS  

STREAMS OF PEDESTRIANS NEAR PRIVATE 
FUNCTIONS 
De private functies, zoals woningen en 
kantoren bevinden zich over het algemeen in 
rustige gebieden. Veel woon- en kantoor-
blokken hebben een plint met winkels waardoor 
er aan sommige zijden wel veel voetgangers 
zijn. De grachten door het Laurenskwartier 
worden omgeven door rustige gebieden.  
 
EXPERIENCE OF PUBLIC SPACE NEAR PRIVATE 
FUNCTIONS  
De openbare ruimte om de private functies 
wordt over het algemeen negatief ervaren. 
Vooral het gebied ten zuiden van de Hoog-
straat en de binnenhoven van de woonblokken 
worden negatief ervaren, doordat er gewoon te 
weinig gebeurt. De gebieden rondom de 
grachten worden negatief ervaren, terwijl ze 
wel voldoende kwaliteiten hebben. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er nauwelijks publieke 
functies aan deze gebieden zijn gekoppeld. 
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EXPERIENCE OF PUBLIC SPACE NEAR PRIVATE FUNCTIONS  
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DEFINITIONS PUBLIC DOMAIN 
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DEFINITION PUBLIC DOMAIN  
PUBLIEK DOMEIN EN OPENBARE RUIMTE 
Het publiek domein zijn die plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende 
maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaatst vind.  
 
Er bestaat een duidelijk verschil tussen openbare ruimte en publiek domein. 
Openbare ruimte is in essentie een ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Daarmee is nog niet elke openbare ruimte een publiek domein. Publiek 
domein stelt extra eisen.  
Publiek domein zijn plaatsen voor gedeelde ervaringen door mensen met 
verschillende achtergronden en interesse. Deze ruimten kunnen ook in strikte 
zin niet openbaar zijn. 
Openbare ruimte wordt gezien als permanente fysieke ruimte zoals pleinen, 
cafés en parken, terwijl publiek domein ook op wissellende plaatsen, soms heel 
tijdelijk tot stand komt. 
 
 
PUBLIEKE SFEER 
De publieke sfeer is de plaats waar de samenleving wordt gevormd. De 
publieke sfeer verwijst ook naar het geheel van maatschappelijke instituties 
die daarin een functie vervullen. Zo zijn kranten, televisie en Internet niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. Deze worden sterk beïnvloed door 
de publieke sfeer. 
 
Maar het publiek domein is ook een bijzondere plaats in de samenleving. Het is 
de sfeer waar we de spreekwoordelijke ‘ander’ tegenkomen en waar we ons 
moeten verhouden tot ander gedrag. Het is daarmee ook een domein van 
reflectie en verrassing. Bij de ontwikkeling van publiek domein moeten we op 
zoek naar nieuwe openbaarheid. 
 
We moeten op zoek naar de mogelijkheden om ruimten te scheppen waar 
mensen nieuwe ervaringen opdoen. Er moet een uitwisseling ontstaan tussen 
de verschillende maatschappelijke groepen en waar wisseling van perspectief 
mogelijk is. Functioneert de huidige openbare ruimte wel als publiek domein? 
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CULTURELE GEOGRAFIE 
Er bestaat een ruimtelijke samenhang tussen de ruimten waar mensen nieuwe 
ervaringen op kunnen doen, de culturele potenties en de culturele 
betekenissen van de stad. Dit is het domein van de culturele geografie. De 
aandacht van de analyse gaat naar de ruimten als een stelsel van plaatsen 
met voor specifieke groepen specifieke betekenissen. Hierdoor kan ruimte in 
eenheden worden verdeeld.  
 
Er ontstaat een hiërarchie tussen kleine kernen, middelgrote kernen en 
stedelijke knooppunten. Tussen het Laurenskwartier, Rotterdam stadscentrum 
en de stad Rotterdam. De stad Rotterdam met het oude stadscentrum met de 
daaromheen liggende periferie. De periferie zuigt functies en mensen op via 
grote ‘gethematiseerde Malls’. Niet de centraliteit maar de mobiliteit is 
belangrijk als aantrekkingskracht van de periferie. Winkelen in Alexandrium en 
Zuidplein, cultuur opsnuiven in het Museumpark en vermaak langs het 
Schouwburgplein. 
 
 
DIVERSITEIT 
De kern van de culturele geografie bestaat juist in de analyse van de 
meerduidigheid, de strijd die zich afspeelt om verschillende betekenissen. Het 
vormgeven van publiek domein kan een kwestie zijn van het uitlokken van 
ongedwongen manifestaties van diversiteit en het mijden van interventies die 
gericht zijn op het onmogelijk maken van dergelijke manifestaties. Er bestaat 
geen eenduidigheid bij het bepalen van de waarde of betekenis van deze 
ruimten. Publiek domein ontstaat wanneer verschillende groepen mensen belang 
in deze plekken stellen. De openbaarheid wordt bij deze plekken niet zozeer 
bedreigd door ‘hangjongeren’ of vermeende pedofielen, maar wordt in feite 
juist via de vaak heftige ‘uitwisseling’ als publiek domein gecreëerd. 
 
 
ENCLAVES 
Tevens brengt de culturele geografie zo een bedreigen van het publieke 
domein aan het licht. Daarbij gaat het niet zozeer om het afsluiten van de 
openbare ruimte als wel om het volledig bezetten van deze ruimte met 
geprogrammeerde betekenissen. 
Door de bewuste consumptie van culturele ervaringen en de bewuste vermijding 
van de confrontaties met de spreekwoordelijke ‘andere’ in het alledaagse 
leven ontstaat er en tegenstrijdigheid. Immers juist het zoeken naar de 
confrontatie met wat ‘anders’ of ‘vreemd’ is bij uitstek tot culturele 
ervaringen. 
 
Er wordt dan ook gesteld dat de samenleving is verworden tot een archipel 
van enclaves. Waarbij mensen met verschillende achtergronden steeds 
effectievere ruimtelijke strategieën hebben ontwikkeld om de mensen die ze 
willen ontmoeten te ontmoeten en de mensen die ze willen mijden te mijden. 

DEFINITION PUBLIC DOMAIN  
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BUBBLE CONCEPT  

THREE SOLO BUBBLES 

TWO SOLO BUBBLES 

SOLO BUBBLE 

The answer to create a Public Domain lies in 
the influence of the flow of people on certain 
areas. When there are multiple functions next 
to each other, there will be created 
interesting spaces. You can say that a 
function has an effect on the flow of people. 
We pronounce these effects as Bubbles, 
because a Bubble is very variable. 
 
When there are more functions next to each 
other, an overlay of Bubbles will exist. The 
essence of designing a new Public Domain can 
be located here. With this thesis it must 
happen outside a building. Perhaps it can also 
exist in a building, but then there has to be 
more then one function in the building, so 
these functions can overlap.  
 
However, the Bubbles which overlap are very 
important, but this doesn’t mean that a Public 
Domain has been created. There is a 
opportunity that something can happen. 
 
 

INSIDE BUBBLES SECTION BUILDING 

THREE OVERLAPPING BUBBLES 

THREE OVERLAPPING BUBBLES 

OUTSIDE BUBBLES 

OVERLAPPING BUBBLES 

OVERLAPPING BUBBLES 



BUBBLECONCEPT  

 
 
 BUBBLECONCEPT 
Het probleem ligt in het Laurenskwartier niet 
in de aanwezige functies, maar in de manier 
waarop deze functies gekoppeld zijn. 
Verschillende functies trekken verschillende 
maatschappelijke groepen aan. Op de plaats 
waar de functies contact maken met de 
omliggende ruimte ontstaat een gebied met een 
bepaalde invloedssfeer: een bubbel. Twee 
overlappende bubbels kan een basis vormen 
voor het ontstaan van een publiek domein. 
Vooral op dagen dat er geen markt is, 
overlappen de invloedssferen van de 
verschillende groepen zich nauwelijks in het 
Laurenskwartier. Wanneer er markt is worden 
de omliggende bubbels van de bibliotheek, de 
Hoogstraat en station Blaak met elkaar 
verbonden. Hierdoor ontstaat een veel 
interessanter openbare ruimte, waar ook meer 
mogelijkheid is tot uitwisseling. De vier dagen 
in de week dat er markt is, is niet voldoende. 
Daarom moet er een oplossing gemaakt worden 
die voor een meer permanente overlapping van 
bubbels kan zorgen. 

BUBBLECONCEPT - MARKET 

 
43 

LEGENDA 
 

 water 

 buildings 

 commercial 

 education - information 

 cultural - religion 

 office - working 

 travel 

  

   

  
 

BUBBLECONCEPT – NO MARKET  
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SCENARIOS 
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SCENARIO HISTORY 
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HIGHER DENSITY 
Make the urban plan with a higher density, like 
before the bombardment. The structure is 
better defined; there are fewer backsides and 
less death spaces. It gives you also a more 
urban feeling. This scenario does not fit in the 
thoughts of the Wederopbouw  
 
HOOGSTRAAT MORE DEFINED 
The Hoogstraat has no gap on the Binnen-
rotte, so the shopping can go on. The struc-
ture is clearer, like it used to be before the 
bombardment.   

BUILDINGS ON THE BINNENROTTE 
The barrier between west and east of the 
Binnenrotte is gone. The market can be placed 
on its original spot. In this scenario it’s 
necessary that the buildings are placed on the 
Railway tunnel.  
 
BUILDINGS ON THE BINNENROTTE  
+ RAILWAY VIADUCT 
There is no problem with the foundation of 
the buildings on the Binnenrotte. The railway 
gives a lot of noise, when it is outside.  

ROTTE CLEARER  
The water can give a quality to the 
surrounding. The route of the Rotte is clear 
again. The market can be placed on the 
original spot. The placing of water on top on 
the tunnel can cause problems. 
 
DEMP ALL WATER IN CENTRE 
There can be placed much more buildings in the 
Laurenskwartier. It’s also a chance to get rid 
of the death and useless canals. But the 
canals can also give a quality to the 
surrounding 
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SCENARIO ATMOSPHERE 
 
 

Delftsevaart 

Steigersgracht 

shops at the Hoogstraat 

 Groote Markt 

TABULA RASA 

 In this scenario we applied the positive aspect 
of the historical environments. 
 
The canals like Delftsevaart and the 
Steigersgracht have a boulevard-like 
atmosphere. The front facades of the buildings 
are along the side of the canals. If this is not 
an option it is better to muffle the canals en 
use this space. 
 
The shops of today’s Hoogstraat are not the 
most important shops of the city as they 
where in the early days.  
We can choose in two options. The Hoogstraat 
becomes as important as the Koopgoot y 
making a connection. The second option is to 
leave everything as it is. The Hoogstraat will 
be secondary. 
The more radical scenario is to give the 
Hoogstraat a total other function. 
 
We have to think about the geographic 
position of the Grote Markt en how it 
functions. By bringing the railway underground, 
it left a very large open space. The Grote 
Markt is using this nowadays, although the 
square is far too big. The historical position 
of the Grote Markt was near the water. 
 
If al of these scenario’s doesn’t function, 
maybe a bomb like 1945 is the solution? 

 

LEGENDA 
 

 canals 

 Hoogstraat 

 Grote Markt 

  

  
 

http://www.rotterdammers.nl/oorlog/centrum.htm
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CURRENT SITUATION 
The market is situated in a very large 
direction. When there is no market the square 
will become very empty. This is neither positive 
nor negative. 
The surroundings contain many bad places. 
 
OPTION 1 
The market place has transformed in a real 
square which is surrounded by buildings and 
water. The Hoogstraat is much wider. 
 
OPTION 2 
The square connects to the library and the 
Hoogstraat. With the demolition of a main 
building at the Hoogstraat, there is created 
much of space. 
 
OPTION 3 
The market has moved behind the church. In 
this case the market connects with a very 
positive other part of the Laurenskwartier.  
 
OPTION 4 
The market is placed next to the church. It will 
be placed on the Hoogstraat. When there is no 
market, the main function will still be shopping. 
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SCENARIO MARKET  
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SCENARIO BUBBLE CONCEPT   

 

BUBBLECONCEPT 
Het probleem ligt in het Laurenskwartier aan 
de manier waarop verschillende functies 
gekoppeld zijn. Verschillende functies trekken 
verschillende maatschappelijke groepen aan. 
 
Bij de herindeling van het Laurenskwartier 
moet er geprobeerd worden om bepaalde 
functies permanent te laten overlappen. De 
markt is in deze optie verlegd om een betere 
overlapping mogelijk te maken. 
 
Op de momenten dat er geen markt is, 
ontstaat hier nu een echt plein. Dit plein zou 
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als een 
parkeerplaats of iets dergelijks. Doordat er 
een winkelplein is gecreëerd, overlappen de 
winkels permanent met de bibliotheek en het 
station Blaak. 
 
Door deze reorganisatie van functies kan er 
een permanente basis worden gevormd voor 
het ontstaan van een nieuw publiek domein. BUBBLECONCEPT - MARKET 
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BUBBLECONCEPT – NO MARKET  
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CONDITIONS FOR MASTER PLAN 
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CONDITIONS  
 
 
BORDERS OF THE LOCATION 
For a new design of the Laurenskwartier, we 
have to define the borders of our location. In 
the most extreme situation, we can demolish 
almost everything, turning it into a Tabula 
Rasa. The more practical solution can be seen 
in the right picture. 
 
BUBBLE 
With the reconstruction of the Laurens-
kwartier, we must try to rearrange particular 
functions. There will arise an in-between 
space, when the bubbles of these functions 
overlap. This can form a base for a new public 
domain. 
 
DENSITY 
At this moment there are too many open 
spaces. The new urban model needs a higher 
density. 
 
SQUARE 
At the Laurenskwartier there are many public 
spaces developed in time. All of these spaces 
had once a particular function. At this moment 
they are losing their intentional function. 
 
MARKET 
The market is the most important function in 
the Laurenskwartier. With the new design of 
the master plan, we must try to give this 
market a better orientation. This square must 
also function, in contradiction with the 
Binnenrotte, when there is no market available.  
 
SPECIFIC QUALITIES 
Not all of the Laurenskwartier contains 
negative conditions. We must try to eliminate 
these aspects and use the positive qualities. 
First of all, the location of this site is in the 
inner city. It has a very long history with its 
canals and atmosphere. The attainability is 
very good. 
There are multiple different public buildings at 
this location or nearby. Each building attracts 
different groups of people. There are 
students, office-, library- and people who will 
shop. This mix of people can be a base for a 
public domain. 

TABULA RASA  PRACTICAL DEMOLITION OPTION  

THREE OVERLAPPING BUBBLES 
CANAL DELFTSEVAART  

MARKET BINNENROTTE  KOOPGOOT  
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PRECEDENTS 
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 = New Metropolis 

 = Centre Pompidou 

  

 = 200 m2
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COMPARISON OF SURFACES 
When we look at different surfaces, we can 
conclude that the Centre Pompidou is much 
bigger then the New Metropolis.  
 
The New Metropolis has a total surface of  
9.500 m2. The Centre Pompidou has a total of 
44. 800 m2. 
 
We can conclude that the total surface of the 
Centre Pompidou is almost five times bigger 
then the New Metropolis! 
When we look at the different functions, the 
surfaces are also about five times bigger. 
 
In contradiction with the New Metropolis, the 
Centre Pompidou has a large library inside. 
This is a complete cultural building. 
 
 
 
 

SURFACE RATIO 
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CITY VISITORS 
 

VISITORS AMOUNT 
The city Paris is much bigger then Amsterdam. 
Paris attracts also more visitors. 
 
You can compare the different attractors, in 
Amsterdam and Paris. 
The Centre Pompidou attracts on a yearly 
base about five million visitors. New Metropolis 
only 350.000.  
The result: Pompidou attracts over 15 times 
more visitors each year! 
 

TIMETABLE  
New Metropolis is open from 10 till 17 O’clock.  
Mondays it is closed. 
Centre Pompidou is open from 10 till 23 
O’clock.  Tuesdays it is closed. 
 

PRICES 
New Metropolis = €11 
The museum of the Centre Pompidou = €8,50. 
 

LEGENDA 
 = 200.000 people a year 

  

New Metropolis 

 Centre Pompidou 
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SITE - BUILDING SHAPE 
 

NEW METROPOLIS CENTRE POMPIDOU 

sketches Renzo Piano situation 

existing grid 

building 

square 

The building follows the shape of the IJ-tunnel 

water 

tunnel 

Centre Pompidou is placed in an existing grid of the city. 
The building covers half of a block, the other half is used as public square 

square 

building 

existing grid 

The roof makes an opposite movement of the tunnel 

The front façade of the building looks like a ship, which is floating on the 
water 
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RELATION WITH THE SITE 
 

NEW METROPOLIS 

From the inside of the building there is a visual connection to the outside. 
Also from the staircase there are many different views. 
The square in front of the building leads to the entrance. 

The square in front of Centre Pompidou is used to get the people into the 
building. With stairs you can reach the different levels with the different 
functions. The staircase gives an inside outside relation with the square.  

CENTRE POMPIDOU 

It is possible to walk from the city to the roof of New Metropolis. There is 
also an entrance for the restaurant which is located at the highest point of 
the building. From the square there is a perfect view upon the old city. 

3D-square 
2D-city 
 

The building is very introverted, like a black box. The most important thing in 
the building is the science, not what is happening outside. 
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PUBLIC DOMAIN 
 

NEW METROPOLIS CENTRE POMPIDOU 

The square functions as a podium to the city. It has a view over the old inner 
city highway and the highway, which disappears under the building. On the roof 
you can do whatever you like. But most people don’t even know you can visit 
it. Therefore it failed in its function. 

The square for the Centre Pompidou is often used for multiple activities. The 
audience which are located in front of the building will attract more people. 
This interaction looks like a perfect working Public Domain. 
The stairways on the façade have two functions. It works as a staircase and 
as a stage for the square. These escalators interact with the square in two 
ways. There are a lot of people who are looking to these escalators and vice 
versa. 

The yellow colour is meant to enter the building on the ground level and it is 
like a roof for the highway. The red part can be reached by using the ramp, 
or if you exit the restaurant. 

The square is yellow coloured. 
The escalators are in red.  
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LAYERS OF MOVEMENT 
 

NEW METROPOLIS 

Centre Pompidou uses the square to reach the main entrance to the ground 
level. The other levels can mainly be reached from the outside staircase. 

staircase upper levels 

CENTRE POMPIDOU 

upper 
levels staircase 

groundlevel 

square 

groundlevel 

square 

site 

building 

square 

The New Metropolis can be entered from the site level. The routing in the 
building brings you upstairs, from where the building can be left at the roof. 

square 

building 

site 
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FACADE 
 

NEW METROPOLIS 

All the facades of Centre Pompidou look very high-tech. Almost all of the 
construction is visible. Behind this façade lies a second skin. 
Because the building is very open, it will maintain a direct relation with the 
city.  
The installations are located behind the building. These have a very large 
impact. Every unit has its own colour. 
 
 
 

CENTRE POMPIDOU 

The used materials like brick and cupper plating, have a direct relation with 
Amsterdam. The cupper reflects to the towers of the church, the bricks to 
the old city.  
The functions on the ground floor, info centre, bookshop, exposition room, are 
quite open. Therefore it looks like the building is floating above the ground. 
From the central station you can walk over a bridge to the main facade, with 
its expositions. Walking along the façade will lead to the entrance. 
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FLEXIBILITY 
 
 
NEW METROPOLIS 

The routing of this building doesn’t interact with the outside. The different 
levels of the Exploratorium are diagonal orientated. From the ground floor 
you have a clear view to the top of the building.  
The restaurant has an orientation to the outside. Therefore it has an 
opposite direction to the Exploratorium. 

All the functions of the Centre Pompidou are accessible from the escalators. 
Every function has its own level. Because the escalators are located on the 
outside, the Centre Pompidou is extreme flexible.  

The Centre Pompidou is very flexible. Almost the total surface of the floors 
can be used. The construction and the supplying functions are located on the 
outside. 

CENTRE POMPIDOU 

The floors of the New Metropolis aren’t flexible. The centre of the building is 
the Exploratorium. Around this Exploratorium are the other functions situated. 
Because the routing of the building goes through the whole building, it can 
not be flexible. 
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BUBBLE CONCEPT 
 
 
NEW METROPOLIS 

The whole building is situated to the square. Through this orientation and 
using its materials the building really succeeded in interacting with the 
audience. The surrounding buildings are closed of character. 

CENTRE POMPIDOU 

The building will influence the surroundings very bad. The whole building is an 
enclosed object, except the ground floor. But this ground floor only connects 
with the sidewalk. The main road connects with the sidewalk and the building 
itself. 

On the roof there is an opening which leads to the restaurant. 
The main bubbles overlap are situated in front of the building, the entrance 
and on the roof. 

The backside of Pompidou doesn’t really interact with its surroundings. 
Therefore this isn’t a main façade. On the square side there is a very large 
bubble. Here takes many activities s place in front of the building. 


