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VOOЯ DE VOЯM

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

Parallel

Kalverstraat - Rokin, Amsterdam
Lijnbaan - Coolsingel, Rotterdam
In het labyrinth van ideeën ontdek je soms meerdere versies van eenzelfde idee
zonder dat duidelijk is of ze wel dezelfde oorsprong hebben.

Coolsingel - Lijnbaan Rotterdam
linksboven: Coolsingel ± 1900
linksonder: Lijnbaan ± 1960

De Coolsingel was tot eind 19de eeuw een stadsgracht aan de westrand
van de stad, toen begin 1900 besloten werd het water te dempen en er
een boulevard aan te leggen, met erlangs het stadhuis, het postkantoor de
beurs, bank- en handelsgebouwen, warenhuizen en hotels.
Na het bombardement van Rotterdam werd besloten het belangrijkste
winkelgebied te herbouwen ten westen van de Coolsingel, de huidige Lijnbaan. Hier konden de kleine winkeltjes die vroeger in de oude stad lagen
een nieuwe ideale plek vinden, bij elkaar, goed ontsloten, in een modern
winkelgebied. Zo is een ruimtelijk parallelle structuur van Coolsingel en
Lijnbaan ontstaan, van ruim en gepast, van groot en klein.
Dat lijkt sterk de parallelle structuur van Rokin en Kalverstraat in Amsterdam, waar de Kalverstraat de straat is van de winkelpandjes en het Rokin
(en Oude Turfmarkt) op de oevers van (de gedempte) Amstel ruimte biedt
voor grotere instituten, warenhuizen, bank- en handelsgebouwen. De ooit
daar gevestigde beurs van Hendrick de Keyser is uiteindelijk terechtgekomen in Berlages Beurs aan het Damrak. Het Damrak vormt met de Nieuwendijk opnieuw een parallelle structuur.
En ook in Parijs zien we een dergelijke parallelle structuur bij de Rue de
Rivoli en de erachterliggende winkelstraatjes Rue du Roi Sicile, Rue de la
Verrerie en verderop de Rue de Saint Honoré?
Hoe meer steden je bezoekt, hoe meer je van deze prettig functionerende
parallelle structuren ontdekt. Hebben ze misschien een symbiotisch verhouding omdat groot en klein elk daardoor zijn geëigende plek kan krijgen?

Dam

Rokin - Kalverstraat Amsterdam
linksboven: Rokin-Oude Turfmarkt ± 1900
linksonder: Kalverstraat ± 1960

Rokin

Kalverstraat

Munt

250 meter

de kaarsrechte Rue de Rivoli met erboven slingerend van links naar rechts
de winkelstraten Rues de Saint Honoré, de la Verrerie en du Roi Sicile
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De ruimtelijke structuur van Kalverstraat – Rokin is een geroeide situatie,
begonnen met een dam uit de 13de eeuw in een oude rivier, met langs de
oevers eeuwenlange stap- en pandsgewijze ontwikkeling.
De Lijnbaan – Coolsingel zijn bedacht en ontworpen op een tekentafel; de
in Rotterdam gegroeide situatie was immers in een kwartier weggebombardeerd. Ingegeven door efficiëntie is de stadsplattegrond zoveel mogelijk
in een orthogonaal systeem geperst, geschikt voor gebouwen met haakse
hoeken.
Dat is niet helemaal gelukt. Een precieze analyse van Lijnbaan en Stadhuisplein laat zien dat er kleine hoekverdraaiingen zijn. Vooral de ruimtelijke
‘manipulatie’ van het Stadhuisplein valt op, bedoeld om het stadhuis in
een monumentale positie te brengen. De as van het stadhuis staat net
verdraaid. De noordwand van het plein is bijna haaks, de zuidwand is verdraaid om het stadhuis voor het zicht in het midden te krijgen.

© Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur - www.quadrat.nl

