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Fragmenten van een ideale stad

Fragments ofan Ideal City-
Dick van Gameren & Pierijn van der Putt

Dit artikel verkent de typologieen die door de jaren heen als basis

hebben gediend voor het creeren van stadsenclaves. De auteurs

betogen dat een collage van miniatuur utopieen een geschikt model

zou kunnen zijn voor de hedendaagse stad.

This article explore the typologies that have served as the basis for the

creation of urban enclaves over the years. The authors argue that a

collage ofminiature Utopias might be a suitable model for the

contemporary city.
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Straten in de lucht

Het Adelphi van de gebroeders Adam - Londen, 1768-1772

Sheets in the Air

The Adam Brothers'Adelphi, London, 1768-1772

ChristopherWoodward

Geschiedenis van de conceptie, bouw en nagenoeg volledige afbraak

van het Adelphi, aan de oevervan de Theems. Het waagstuk met

werfkelders en een uitzonderlijk hoge woningdichtheid, betekende een

typologische vernieuwing in het Londen van de achttiende eeuw. Maar

het project kostte de architecten bijna de kop.
History of the conception, construction and virtually total demolition of

the Adelphi, on the banks of the Thames. The daring venture, with its

wharfcellars and exceptionally high housing density, represented a

typological revolution in eighteenth-century London. But the project

early ruined its architects.
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The Barbican, City of London

Elain Harwood

Een gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van Barbican,

een van de grootste woonenclaves in Londen. Hoe architectonische

opvattingen, constructieve eisen, machtsstructuren, politieke over-

wegingen en simpel toeval tot een buitengewoon project leidden.

A detailed account ofhow the Barbican, one of the largest housing

enclaves in London, came into being. How architectural viewpoints,

engineering challenges, powerstructures, political considerations and

pure chance resulted in an extraordinaryproject.
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Wat al goed is, hoeven we niet opnieuw uit te vinden

Why Reinvent What's Already Good?
Interview met/with Rob Krier

Harald Mooij

Interview waarin Rob Krier (tot zijn eigen verbazing populair in Neder-

land) zijn visie uiteenzet op de ontwikkeling van stedenbouwkundige

modellen en zijn afkeer uitspreekt over bouwvormen die geen begin en

einde hebben.

Interview in which Rob Krier, celebrated in the Netherlands to his own

astonishment, lays out his outlook on the development of urban design

models and expresses his aversion to building forms that have neither

beginning nor end.
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Grossform, een kijk op grootschalige stedelijke projecten
Grossform, a Perspective on the Large-Scale Urban Project
Lara Schrijver

In de jaren 1960 en 1970 heroverweegt O.M. Ungers de relatie tussen

architectuuren stad. Met het begrip Grossform benadrukt hij het belang

van formele articulatie in plaats van programmatische intenties en

sociale context.

In the 1960s and '70s, 0. M. Ungers re-examined the relationship bet-
'

ween architecture and the city. With the Grossform concept
he emphasized the importance of formal articulation rather than pro¬

grammatic intentions and social context.
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De huiselijke superstructuren van Piet Blom

Piet Blom's Domesticated Superstructures
Dirk van den Heuvel

Aan de hand van een analyse van drie 'confrontatiemomenten' laat dit

artikel de complexe verhouding zien tussen architect Piet Blom en het

architectencollectief Team 10. Beide onderzochten de potentiesvan
megastructuren en andere stedenbouwkundige typologieen, wat bij
Blom culmineerde in zijn ontwerp voor de Oude Haven in Rotterdam.

Through an analysis of three 'moments of confrontation', this article

reveals the complex relationship between architect Piet Blom and the

Team 10 architects collective. Both were investigating the potential of

megastructures and other urban design typologies, in Blom's case

culminating in his design for the Oude Haven district in Rotterdam.
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Het Groot Begijnhof, Leuven, gesticht/founded ca. 1230
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