
TWEE VROUWEN... de Vinex-markt

Onderwerp:

Uitgangspunt: “Twee vrouwen” is het verhaal van mensen uit verschillende contexts (land en stad)
die in een wijk zonder context (vinex) zijn verhuisd. 

-Vinex: Buitenwijk die zich tussen land en stad  bevindt. De Vinex heeft een slechte reputatie en
nog geen identiteit. Weinig publiek leven, weinig verschil in leeftijd, geen ruimtelijke flexibiliteit en
geen keuze mogelijkheden. 

-Markt: Publiek gebouw waar er goederen, diensten en informatie worden geruild. Het gebouw
moet herkenbaar en flexiebel zijn om zich aan te kunnen passen aan het steeds veranderende
landschap met sterke prikkels.

Probleemstelling:

Leidsche Rijn heeft een archeologische geschiedenis, maar wij zijn de eerste bewoners. 

-Wat betekent om in een nieuwe Vinexwijk een nieuw gebouw te ontwerpen? (geschiedenis en context
onderzoek)
-De Vinex-markt bestaat nog niet... hoe wordt een nieuw architectonische typologie bedacht?
(land/stad kwaliteiten en grenzen onderzoek + markt typology, geschiedenies en nieuwe trends)
-Wat betekent ideniteit en authenticiteit in architectuur? (sociaal / community onderzoek, gewoontes,
behoeftes / voorbeelden van identiteit en authenticiteit in architectuur)
-Heeft de kredietcrisis invloed op het gebruik van bepaalde materialen en technieken? (kijk naar
“lokale” materialen en manieren van bouwen, geschiedenies en alternatieven)

Concrete opgave:

Wat Leidsche Rijn nu nodig heeft is een beter publiek leefomgeving en een sterkere identiteit.
Publieke gebieden moeten dan opnieuw worden bekeken. De Vinex-markt bestaat nog niet in
Nederland.

De opgave is het bedenken, ontwerpen en als het kan bouwen van een publieke markt voor de
mensen van de Vinexwijk van Leidsche Rijn, te Utrecht. Omdat de markt voor een woonwijk tussen
land en stad is bedacht, moet deze de beste kwaliteiten van beide bevatten. Het moet publieke
ruimte geven aan de Vinex, aan de bewoners. Materiaal wordt een belangrijk punt in het ontwerp en
daarom moet er vanaf het begint  mee geexperimenteerd worden. Identiteit en authenticiteit zijn
gekopeld aan de bestaande kwaliteiten van een plek, het NU (met mensen) te onderzoeken zal mij
helpen om een nieuwe typologie van een markt te ontwerpen. Het eindproduct moet een belevenis
op zichzelf zijn, wat nog duidelijk moet worden is of deze tijdelijk, permanent of vervormbaar zal
worden.

Afstudeercommissie:

Lada Hrsak (mentor): Kunstenaar en architect, vrouw en moeder, strengt en lief.
Kamiel klaasse: storyteller en architect, onverwachte aanpak van het gangbare landschap.
Joachem Heijmans: Architect en Bouwer, poëtisch en sensitief, technisch en intuïtief.
Student: Txell Blanco Diaz (architectuur)


