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de kaart van Giambattista Nolli van 
Rome, opgemaakt tussen 1736-1748

Studio Kortrijk/Aachen is een vergelijkend ontwerpend onderzoek op het 
raakvlak van architectuur, stedenbouw en landschap

Studio Kortrijk/Aachen focust op publieke ruimte en elementaire architecturale interventies in 
het verstedelijkt landschap van Alles Stad/Alles Land (aob)

Studio Kortrijk/Aachen beschouwt de site - en niet het programma - als driver van waaruit een 
architecturale interventie wordt gegenereerd



“... a new hypothesis that enables us to take full responsibility of the landscape on the basis of its sig-
nifying contents and with a minimum of modifications thanks to an optimal figurative economy of in-
terventions. The preponderant presence of nature makes it easier to evaluate the effectiveness of hu-

man interventions: the first type of intervention in the environment coincided 
with the desire to only bring about minimal changes in order to encoun-
ter as little resistance as possible; this modus operandi left only fragile 

remnants that are, however, perfectly characteristic as they involved the 
most essential options. But even when we are confronted with a heavily manipulated geo-

graphical space, the problem is always a question of locating the tender spot, the minimal operation. 
Evidence of this can be found in the modification of the horizon and its highest points, the ground plan 

of the main connecting axes and the dimensional and chromatic modulation of surfaces.” 
Vittorio Gregotti in The Form of the Territory 



“... I like the idea of discrete, tactical operations over the clumsy “total-
ity” of the master plan. I believe that the largest of territories can be irreducible restructured 

through small, laconic interventions as opposed to the unbearable excess of everything - object, forms, 
materials.” Georges Descombes in Shifting Sites: The Swiss Way, Geneva



“The twentieth century landscapes (...) are not conceived of as theatrical 
spaces, settings designed for “significant human action” - as in the Italian 

and French examples (...) - but rather as a “surface on which to inscribe 
the world”.  And as inscribed surfaces, these landscapes employ terrain as a primary element of de-
sign.  They depend upon a sectional idea of layering, which transforms the notion of a unitary surface to 

multiple, unseen surfaces.” Elissa Rosenberg in Topographic Imagination
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Studio Kortrijk/Aachen als vergelijkend ontwerpend onderzoek op Kortrijk en 
Aken
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Bouwt verder op het collectieve werk van studenten van 2016-2018 - 
de nollikaart

Aachen Kortrijk



Bouwt verder op het collectieve werk van studenten van 2016-2018 - 
atlas elementaire architecturale interventies

Aurelio Galfetti Bellinzona Bathhouse
Bellinzona, Zwitserland, 1967-1970

Aurelio Galfetti oversteeg het vooropgestelde pro-
gramma door een bescheiden maar ambitieuze in-
frastructuur te creëen voor de zwembaden van Bel-
linzona,Switzerland (1967-1970). In samenwerking 
met Flora Ruchat en Ivo Trümpy vertaalden zij hun 
opdracht in een verfijnd element van stadsplanning. 
Een 300 meter lang en 6 meter hoog, elegant op 
betonnen pilaren drijvend, die de stad Bellinzona 
verbindt met de oevers van de ingedijkte Ticino-ri-
vier. De infrastructuur crëert een complementair 
landschap door middel van de voetgangersweg, 
verheven 6 meter boven het niveau van de rivier. 
De toegangsweg naar het badhuis, een verfijnd 
element van stadsplanning, is belichaamd in een 
betonnen constructie die het landschap opbouwt 
en het territorium organiseert. De toegangsweg ma-
terialiseert een pad en/of bouwwerk eenvoudigweg 
a.d.h.v een grote wandeling op zes meter boven het 
maaiveld, leidend van de stad naar de rivier, over de 

leegte van de Ticino-vallei. De ingreep verbindt de 
openbare ruimte van de zwembaden met de vlakte, 
de heuvel Castelgrande, de stad, de bergen, de he-
mel..  Alle functionele aspecten van het zwembad 
zijn opgelost door ze ondergeschikt te maken aan 
de territoriale benadering en ruimtelijke visie, be-
doeld om de stad met de rivier te laten samensmel-
ten via een voetgangerspad. De benadering cap-
teert een open structuur die een onbepaald karakter 
geeft aan de stedelijke wildgroei. Een structuur die 
de uitbreiding van het stadskarakter, een geprojec-
teerd landschap, cultiveert om nieuwe activiteiten 
en functies te huisvesten.De ingang van de baden-
bevinden zich op de benedenverdieping, ongeveer 
in het midden van de passerellenweg, bereikbaar 
via een oprit. Ook op deze tussenverdieping bevin-
den zich de kleedkamers en vestiaires. Een niveau 
lager leidt naar de royale ligweiden en het zwem-
bad, die aan beide zijden zijn opgesteld.
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Alvaro Siza Malleguira
Evora, Portugal, 1977-1998

Quinta da Malleguira, gelegen aan de rand van 
Évora, in het zuiden van Portugal, was de derde 
ontwikkeling van Álvaro Siza in de bouw van sociale 
woningbouwprogramma’s na São Victor en Bouça 
in Oporto. Nadat de dictatuur van Portugal in april 
1974 werd beëindigd, werd de bouw van betaalbare 
woningen de prioriteit van de nieuwe regering. Dit 
om het hoofd te bieden aan de noodsituatie die werd 
veroorzaakt door grote aantallen mensen die van 
het platteland naar stedelijke centra’s verhuisden. 
Quinta da Malleguira bestond uit een gemeenschap 
van 1.200 huizen gebouwd op 27 hectare onteigen-
de landbouwgrond buiten Évora. Een voormalige 
Romeinse stad in het zuiden van Portugal. Alvaro 
Siza koos voor een programma van hoge dichtheid, 
bestaande uit laagbouw met een maximale hoogte 
van zes meter, waardoor landbouwgrond kon wor-
den gespaard. Het onderzoek van spontane loop-
patronen getraceerd op het land, hielp Siza bij het 
begrijpen van de topografie en het gedrag van de 
bewoners bij het verplaatsen over de site. Dit leidde 
tot een eerste denkbeeld van het masterplan. Twee 
hoofdassen werden getraceerd. Enerzijds Oost-
West georiënteerd, verbond de buurt met het oude 
centrum van Évora. Anderzijds, Noord-Zuid geori-
enteerd, verbond de twee clandestiene districten. 
Er werd slechts gebruik gemaakt van twee woonty-

pologieën op het plan, beide gebouwd op een grid 
van 8m x 12m. Eveneens werden deze woontypo-
logieën gecombineerd met als doel een   grotere va-
riëteit aan te bieden. De taal van de ontwikkeling 
is een complexe samenstelling van zowel moderne 
als lokale architectuur versterkt met enkele details. 
Zoals het gele kader rond de ramen, dat het project 
rechtstreeks verbindt met de huizen in het centrum 
van Évora. De nadruk van het masterplan werd ge-
legd op een solide / leeg patroon aangeven door 
de aanwezigheid van binnenplaatsen en terras-
sen, bedacht om de uitbreiding van verschillende 
niveau’s toe te laten. Terwijl verschillende groene 
ruimten met verschillende functies en afmetingen 
het hele schema accentueerden. De patiowoningen 
bevinden zich tussen smalle paden die enkel voor 
voetgangers toegankelijk waren. Alle infrastructu-
ren die de huizen bedienen (water, elektriciteit en 
gas) zijn, in plaats van ondergronds gelegen te zijn, 
geconcentreerd in een viaduct in zichtbaar beton, 
genaamd “la Conducta”. Dit herinnert aan de Évora 
Roman acqueduct. De “Conducta” werkt ook als ar-
cades om de commerciële diensten te distribueren 
en bovendien als aanzet voor de buitenmuren van 
de wooneenheden. Tot slot bevond in het centrale 
deel van de ontwikkeling een commercieel plein. 
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Tentoonstellen van het werk in Kortrijk, Aken en in AOB exhibitie 
+ publicatie AOB

één geïllustreerd artikel

één sleutelbeeld

één presentatiemaquette

Nolli-kaarten Kortrijk / Aachen




