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II. ONDERZOEK

Stadsring - Verleden, heden, toekomst
De eerste beschrijvingen van de ringweg komen voor in ‘Der
Städtebau’ van Josef Stübben. In 1857 wordt een nieuwe
ringweg voorgesteld voor Wenen, die een vervanging moest
worden voor de vervallen functie van de historische stadsmuur. De kenmerken van deze ringwegen zijn sterk vergelijkbaar met de hiërarchie van de boulevard, waarbij een
duidelijke scheiding te zien was tussen de verschillende
weggebruikers. Bereikbaarheid tussen stad en voorstad was
het belangrijkste doel. De focus van de plannen voor de
historische ringweg lag niet enkel op het profiel van de weg
an sich, maar tevens op de flankerende architectuur, waarin
nieuwe typologieën werden toegepast, waarin de flaneur een

Stadsplattegrond Wenen, 1857

De ringstructuur heeft een sterke relatie met de radio-concentrische stad, waarvan de vorm automatisch een centrum
impliceert. De oorsprong van de vestingstad is te herleiden naar denkbeelden over de ideale stad, waarvan Sforzinda uit 1464 een theoretische uiting is en Palmanova uit
1574 een gerealiseerde uiting hiervan is. Het Charleroi
van 1666 is een voorbeeld van een vestingstad, gebaseerd
op de idealen uit de 15e en 16e eeuw. De ruimteconsumptie
van de vestingwerken en het beperkte aantal stadstoegangen
bleken een alsmaar groeiende ruimtelijke barrière te worden waarin de bereikbaarheid en groeimogelijkheden onder
druk kwamen te staan.

Stadsplattegrond Palmanova, 1574

De sloop van de vestingwerken van Charleroi, maakte in
tegenstelling tot veel steden, niet direct plaats voor
een ringstructuur die de congestie in het centrum moest
ontlasten en de stad ruimtelijk en verkeerstechnisch moest
verbinden met de voorstad. Typerend voor het stedelijk
weefsel van Charleroi, maar ook vele andere delen van
België, is de mate waarin stad en platteland met elkaar
versmolten is geraakt. Verkeerscongestie is tegen de 60er
jaren een wezenlijk ruimtelijk probleem geworden.

Foto Ring R9 Charleroi, 1970

De stedelijke agglomeraties van onder andere België zijn
opeenstapelingen uit een diversiteit aan historische periodes. Iedere periode kenmerkt zich door haar eigen ruimtelijke opvattingen, waarin denken en handelen over gebouw,
publieke ruimte en verkeer vaak lijnrecht tegenover de
voorgaande periode staat. Op deze wijze wordt het heden
letterlijk opgedrongen aan het verleden, hetgeen enkel
leidt tot ruimtelijk conflict en wanorde.

Ruimtefoto NASA, 2015

De hiërarchie van de boulevard of historische ringweg is
gebaseerd op een scheiding van weggebruikers, welke tijdens de introductie van deze wegen neerkwam op de voetganger en paard en wagen. De snelheid, of beter gezegd het
gebrek hieraan staat in groot contrast met de geïntroduceerde snelheid van de verbrandingsmotor. Deze nieuwe
vorm van mobiliteit heeft een druk gelegd op de stad. De
stad gebouwd op en voor een lage bevolkingsdichtheid, werd
hierdoor letterlijk opgeblazen.
De concentratie van overheden en multinationals heeft geleid tot een grote concentratie van mensen in het stadscentrum. Dit heeft vervolgens geleid tot een veelheid aan
infrastructuur, die het mogelijk moet maken zoveel mogelijk mensen van en naar het centrum te transporteren. Vanwege de verschillen in capaciteit tussen de nieuwe wegen
en de oude straten, zijn bottlenecks ter plaatse van de
aansluitingen onvermijdelijk. In de locatiekeuze van de
functies die de meeste mensen trekken zit een enorme tegenstelling op het verkeerstechnisch vlak. Het centrum, de
plaats binnen de stad waar ruimte een schaarste is, trekt
de grootste hoeveelheden verkeer. Anderzijds dwingen hoge
grondprijzen door eerdergenoemde concentratie van economische macht, bewoners de stad uit. Doordat de werkgelegenheid in het centrum onveranderd blijft, wordt de druk
op de infrastructuur door individueel en openbaar verkeer
alsmaar groter.

De congestie van deze nieuwe wegen heeft geleid tot het
geloof in de bouw van nieuwe soortgelijke wegen, die de
verkeersdruk moeten doen afnemen. Deze ‘Feedback loop from
Hell’ heeft als resultaat een eindeloze uitbreiding van
wegen, verbredingen en faciliterende functies zoals parkeerterreinen en parkeergarages, in en rondom het centrum.
Dit mechanisme leidt niet tot oplossingen, maar heeft enkel een magnetische werking op meer verkeer, tot het keerpunt wordt bereikt waarop de bedrijven en industrieën die
oorspronkelijk vorm gaven aan de congestie, deze nu ontvluchten en zich vestigen buiten de stad. Wat overblijft
is een wildernis aan (snel)wegen en parkeerfaciliteiten.

‘50-baans snelweg, tolpoort Peking - Hong Kong, 2015‘

Ring R9 Charleroi: 40.000 auto’s per dag in enkele richting
A2 tunnel Maastricht: 58.000 auto’s per dag in dubbele
richting;
+

50% van de wereldbevolking woont in de stad;

+

67% van de wereldbevolking woont in de stad binnen

20 jaar;
De Belgische automobilist staat gemiddeld 58 uur per jaar
in de file.
Elke dag verdwijnt zes hectare grond in Vlaanderen onder
grond of asfalt. Aan dat tempo zal in 2050 bijna de helft
van de Vlaamse oppervlakte verhard zijn. (Betonstop per
2040, collectief besef of juist stimulans om in exponentieel tempo door te bouwen?)
De belg woont gemiddeld 40% groter dan zijn buurlanden.
Charleroi bouwt jaarlijks 400 huishoudens over de komende
30 jaar.
12.000 huishoudens - 24.000 inwoners
65 m2 woonoppervlakte/persoon
1.560.000 m2 woonoppervlakte
12.000 extra auto’s - 100 m2/auto
1.200.000 m2 parkeren / infrastructuur

1.250.000 m2 parkeren in 1 laag, 2 lagen, 3 lagen

4 strategiën om de ruimtelijke barrière van de ring op te
heffen:
Herbestemmen – verknopen
Herbestemmen van de monotone functie van de weg door middel
van aanpassing profiel.
Lightrail, cycle space, autonoom autoverkeer
Cheonggye Expressway, Seoul – herintroductie river, stadspark 6 km

Niveau’s introduceren
Verdiepen van wegen tot tunnels, treinspoor verwijderen
onder ring. Meer samenhang tussen eerst afgesneden wijken.
A2 zone, Maastricht – Groene loper

Tijdelijke ingrepen - acupunctuur
Verbeteren

van

verwevenheid

en

opheffen

isolement

door

kleinschalig ingrepen. Aandacht vestigen op nieuwe zone
als publieke ruimte.
Folly for a flyover, Hackney Wick

Wisseling voor- en achterzijde
Door

de

ruimtelijke

impact

en

de

verkeersintensiteit

(40.000/24u) oriënteert de architectuur zich met haar achterzijde richting de ring. Door een functiewisseling, kan
de ring een voorzijde gaan vormen.
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One of the most distinct aspects of Apple's new headquarters is that it will house
12,000 employees in one structure. Fitting that many people in one building is a
El Lissitzky’s skyscrapers stood on great elevated piers above intersections of
logistical hurdle that Apple believes will encourage collaboration between workers
radial and ring-rods in Moscow. These piers with their open-faced lift-shafts,
and between departments.
support the horizontally cantilevered building. Beneath them are metro stations
and bus-stops. The building is supposed to be made of steel and glass, all the
parts being standardized.
The creation of an office complex that would respond to the demands of the new
times within the context of the old Moscow urban fabric.
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One of the most distinct aspects of Apple's new headquarters is that it will house
12,000 employees in one structure. Fitting that many people in one building is a
Friedman expanded
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principles
Mobile
Architecture
to the between
idea to workers
create
logistical
hurdle that
Apple
believesfor
will
encourage
collaboration
an elevated city space where people could live and work in housing of their own
and between departments.
design (self-planning), the Ville Spatiale. With this idea he also hoped to introduce a methodical approach to enable the growth of cities while restraining the
use of land.
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One of the most distinct aspects of Apple's new headquarters is that it will house
12,000 employees in one structure. Fitting that many people in one building is a
Archizoom hurdle
sought that
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their logical
extremes
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exalting kitsch and industrial
motive most clearly seen in their celeandtropes,
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brated “No-stop City.” The genius of Archizoom is that they sought to change the
world using the power of that which they critiqued. A society freed from its own
alienation, emancipated from the rhetorical forms of humanitarian socialism and
rhetorical progressivism: an architecture which took a fearless look at the logic
of grey, atheistic and de-dramatized industrialism, where mass production produced
infinite urban decors.
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One of the most distinct aspects of Apple's new headquarters is that it will house
12,000 employees in one structure. Fitting that many people in one building is a
Deleu believes that, as the planet becomes ever more crowded, housing will become
logistical hurdle that Apple believes will encourage collaboration between workers
an enormous challenge and urban space will need to be multifunctional and flexiand between departments.
ble. His premise is that every city is unadapted and, because of this, can be
adapted to meet new, unanticipated demands in relation to spatial needs.
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"I think cars encapsulate the history of innovation and style
- it's the other side of the coin of the car being public
enemy No.1.”
- Norman Foster
One of the most distinct aspects of Apple's new headquarters is that it will house
12,000 employees in one structure. Fitting that many people in one building is a
logistical hurdle that Apple believes will encourage collaboration between workers
and between departments.
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Analyse ‘Ring als monument‘
Zoals in het eerdere beeld van Jean Yernaux te zien is,
krijgt de Ring R9 een zeer prominente rol in de beleving
van de stad. Voor dit deelonderzoek wordt de focus gelegd
op de diverse verschijningsvormen van de ring.
Door middel van het isoleren van de ring als een op zichzelf
staand element, wordt getracht de esthetiek van de Ring te
duiden. De elementen worden als ingrediënten
conceptfase.

tijdens de

Analyse ‘Ringprofiel’
Om inzicht te krijgen in hoe de Ring zich verhoudt tot de
stad werden een aantal principe sneden opgemaakt die exemplarisch zijn voor de stad.
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- industrie, geen visuele
scheiding
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RING R9 - PETIT CEINTURE DE CHARLEROI
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