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elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven
Praca Dom Pedro IV

Praca da Figueira

Stadsas Lissabon
De Zonnekoning kon heel veel naar zijn hand zetten. Dat lukt niet iedereen en
overal.

Baixa Pombalina

Praca do Commercio

Baixa Pombalino en Avenida da Liberdade

Versailles op dezelfde schaal

1. Baixa Pombalina

zo zou de Zonnekoning het gehad willen hebben

2. topografie met drie heuvels

3. Avenida da Liberdade

4. Martim Moniz

Een aardbeving in 1755 heeft Lissabon verwoest. De stad is
wederopgebouwd volgens een nieuw plan (net als bij de wederopbouw
van Rotterdam). De eerdere open ruimte aan de Taag werd teruggebracht
als een streng geometrisch klassiek plein, Praca do Commercio. De
daarachter liggende straatjes en stegen werden een rationeel grid van
straten met langwerpige bouwblokken (1). Het rechthoekige grid ligt niet
geheel symmetrisch ten opzichte van het grote plein (2). Er is wel een
duidelijke hiërarchie: in het midden de voetgangersstraat, aan weerszijden
twee straten die met het plein verbonden zijn, met er tussen evenwijdig,
niet doorgaande, dus ondergeschikte straten. De dwarsstraten zijn steeds
even breed.
Een eeuw later zijn de twee heuvels aan weerszijde volgebouwd en groeit
de stad landinwaarts. Een 90 meter brede rijk beplante boulevard, de
Avenida da Liberdade is rond 1890 er de eerste aanzet voor. Vanwege de
topografie komt de boulevard schuin ten opzichte van het grid van de
benedenstad te liggen (3). Een langwerpig plein Dom Pedro IV (Rossio)
vormt de schakel. Het plein Martim Munoz brengt de symmetrie van de
stadsplattegrond in balans (4) en is met de benedenstad verbonden door
het tweede vierkante plein Da Figueira.
© Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur - www.quadrat.nl

VOOЯ DE VOЯM		

2

elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven

Baixa Pombalina met links in de verte de Avenida da Liberdade

ontwerp voor Avenida da Liberdade

ontwerp voor Baixa Pombalina getekend over situatie vóór de aardbeving

Praca do Commercio vanaf zee
Avenida da Liberdade vanaf Parque Eduardo VII
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