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Met de module BK4GR4 is er een fysiek bezoek gebracht 
aan een Europese metropool. Tijdens dit bezoek wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe alle aspecten van architectuur en 
stedenbouw zich in een concrete grootstedelijke omgeving 
tot elkaar verhouden. Voor ons onderzoeksverslag is er 
een bezoek gebracht aan de metropool Parijs.
 
In een groep van drie personen was het de bedoeling om 
een onderwerp te kiezen en deze te onderzoeken. Wij 
zijn als groep gegaan voor het gebied; Champ de Mars, 
Eiffeltoren en Palais de Chaillot met als leidende thema’s 
“Wereldtentoonstellingen” en “Monumentaliteit”. 

Rondom de Eiffeltoren is er een belangrijk gebied 
waar geleefd en gewerkt wordt, een brandpunt van 
culturen en activiteiten. Veel belangrijke gebeurtenissen 
vonden hier plaats, denk daarbij vooral aan de grote 
wereldtentoonstellingen van 1867, 1878, 1889, 1900 
en 1937. De wereldtentoonstellingen hebben een grote 
rol gespeeld bij de ontwikkelingen van de ruimtes rond 
Palais du Trocadéro, tegenwoordig Palais de Chaillot, 
Champ de Mars en de Eiffeltoren. Doordat er in 100 jaar 
vijf verschillende wereldtentoonstellingen georganiseerd 
worden zien we veel variatie in de kaarten van dit gebied. 
Deze grote veranderingen in tijd zijn ook te vinden in de 
beschrijving van Victor Hugo in het boek “De Klokkenluider 
van de Notre Dame”. Waar hij schrijft over de grote 
veranderingen in tijd door invloeden als bijvoorbeeld de 
gotiek. 

Het fragment is hieronder geciteerd:

“Het is een bouwwerk uit de overgangstijd. De Saksische architect 
had juist de eerste pilaren van het middenschip neergezet, toen 
de van de kruistochten meegebrachte spitsboog triomfantelijk 
kwam neerstrijken op die brede, romaanse kapitelen die alleen 
voor rondbogen bestemd waren. De spitsboog, voortaan heer 
en meester, heeft de rest van de kerk bepaald. Aanvankelijk nog 
onervaren en schuchter, blijft hij ruim en breed, houdt zich in 
en waagt zich nog niet aan de ranke pinakels en lancetten die 
schitterende latere kathedralen kenmerken. Het lijkt wel of de 
nabijheid van de zware romaanse zuilen hem imponeert. 
 Deze bouwwerken uit de overgangsperiode van 
romaans naar gotisch zijn trouwens het bestuderen evenzeer 
waard als de pure stijl voorbeelden. Zij vertegenwoordigen een 
nuance van de bouwkunst, die zonder hen verloren zou gaan: 
de enting van de spitsboog op de rondboog.”

Daarnaast is het belangrijk dat naast de feitelijke 
gegevens ook enkele basisbegrippen gedocumenteerd en 
beschreven worden zodat ze recht doen aan het gekozen 
onderwerp. Aan de hand van deze basisbegrippen 
vergelijken we enkele referentieprojecten met ons gebied. 

Voor ons was het bijvoorbeeld niet lastig om te zoeken 
naar de genius loci, de “ziel van de plek”. Parijs ademt de 
Eiffeltoren. Op elke straathoek staat er een verkoper met 
sleutelhangers met de Eiffeltoren, op alle souvenirs is een 
afbeelding/silhouet te zien van de Eiffeltoren. 

1. Inleiding
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Afbeelding 1, Long exposure Eiffeltoren



- 7 -

Wat is een monument?
Een Monument is een herdingkingsteken/ memoriaal, 
een monument is een gebouw dat een soort 
waardigheid geeft aan de stad een stedelijk fenomeen. 

Monument:
1. Historisch document (standaard betekenis) 
2. In architectuur, dubbele betekenis:
 - herdenkingsteken, memoriaal 
 - ‘object d’embellissement & de magnificence dans les 
   villes’.Bemerk de nauwe band met de stad: gemee 
     schap, publieke ruimte, orde.
 - in deze tweede betekenis is het meer een kwest 
 ie van effect van de functie: elk gebouw is poten  
 tieel een monument
 - dit hangt af van maat/ omvang, grootsheid, 
 rijkdom
 - kwaliteiten als de plantuitleg, massa, stevigheid, 
    symmetrie en proportie 
 - een monument spreekt: caractère
 

Wat is monumentaliteit?
Er is geen standaard betekenis voor het begrip 
monumentaliteit, monumentaliteit hangt af van een aantal 
thema’s:
- Stedelijke context en situering 
- benadering: scenografie 
- vormelijke syntax: kolom, architraaf, zuiver volume 
- het collectief geheugen, hoe is het monument op  
   bepaalde manier een object van herdenking  
- expressie
- ordening 
 
Waar hangt monumentaliteit van af?
Monumentaliteit hangt af van de vormentaal die het 
monumentaal effect genoemd wordt. 

Hoe kan je het gebouw/de plek monumentaal maken? 
Door het gebruiken van de effecten door ze groot/
imposant, eenvoudig en door ze stevig te maken.

2. Monumentaliteit
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Afbeelding 2, Arc de Triomphe

Afbeelding 3, Place Charles de Gaulle
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Monumentalitiet word hier aan de hand van het voorbeeld 
Arc de Triomphe uitgelegd.
 
De Arc de Triomphe is een van de meest beroemde 
monumenten in Parijs, de triomfboog is een van de grootste 
van de wereld. Het monument is in zekere mate verbonden 
aan de geschiedenis, het is gebouwd in 1836 onder leiding 
van de opdrachtgever Napoleon door Jean François 
Chalgrin naar het voorbeeld van de romeinse triomfbogen.  
 
Op het monument zijn beeldhouwwerken van  
Fransen te zien die barbaren verslaan. Op de Arc staan een 
aantal beelden en taferelen uit de Franse geschiedenis: 

- Het vertrek der vrijwilligers van 1792
- Een beeld door Cortot: de triomf van 1810
- In de binnenkant van de boog zijn er 558 namen van 
   generalen gegraveerd
- Boven de boog zitten nog dertig beelden van de 
   belangrijkste overwinningen van Napoleon

Onder de Arc bevindt zich het Graf van een soldaat, 
het graf werd na de Eerste Wereldoorlog aanfelegd. 
Daarnaast  zit een eeuwig brandend vuur, om alle 
onbekende soldaten van de tweede wereld oorlog te 
herdenken. Het is het eerste steeds doorbrandende vuur 
sinds de vlam uit de tempel van de Vestaalse maagden in 
394 n.Chr. werd gedoofd.

De Arc de Triomphe ligt op Parijs Axe historique , een 
groot perspectief dat loopt van het Louvre naar de Arche 
de la Défense .De afbeelding hiernaast geeft duidelijk 
weer dat alle lanen bij de Arc de Triomph op de Place 
Charles de Gaulle samen komen, de Arc de Triomph 
functioneert als de centrale kern van de zon en de 12 
lanen functioneren als de stralen. De Arc de Triomphe 
is een historisch bouwwerk, een herdenkingsteken, een 
stedelijlijk fenomeen in de stad Parijs.

“The notion of a modern monument is a contradition in terms; 
if it is a monument it cannot be modern, and i it is modern, it 
cannot be a monument.” Lewis Mumford, The death of the 
monument (1937). 
 
De verschillende thema’s van monumentaliteit de 
stedelijke context en situering, vormelijke syntax: kolom, 
architraaf, zuiver volume, het collectief geheugen: hoe 
is het monument op bepaalde manier een object van 
herdenking en de expressie komen bij de Arc de Triomphe 
duidelijk aan de orde.

3. Monument - Arc de Triomphe
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Afbeelding 4, As van Chaillot naar École Militaire

Afbeelding 5, Looproute langs de Eiffeltoren
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Zoals verteld in onze inleiding is het gebied rondom 
de Eiffeltoren een belangrijk gebied waar geleefd en 
gewerkt wordt. Er komen verschillende culturen samen 
door de vele toeristen. Met onze film is getracht te laten 
zien hoe de waarneming is van de ruimte. In welke rol 
spelen Champ de Mars, Eiffeltoren en Palais de Chaillot 
een rol in de perceptie van de bezoeker. 

In eerste instantie was de film bedoeld om de 
verkeersstromen in het gebied te onderzoeken, hoe de 
mensen lopen en waar men zich graag bevindt. Echter, 
zodra je aankomt bij Palais de Chaillot wordt de aandacht 
meteen getrokken door de imposante Eiffeltoren, welk 
op een duidelijke as ligt met École Militaire en Palais de 
Chaillot, deze is te zien op afbeelding 4.  

Met de film zien we enkele indrukwekkende shots van 
Palais de Chaillot, waar het voor de toeristen de ideale 
plek is om foto’s te nemen van de Eiffeltoren en Champ 
de Mars op de achtergrond. Wanneer we richting de 
Eiffeltoren (Afbeelding 5) lopen speelt de perceptie 
een belangrijke rol. Deze hangt sterk af van de aantal 
bezoekers die zich hier bevinden. Je voelt je klein tussen 
alle mensen wanneer je onder de Eiffeltoren door loopt, 
maar wanneer het plein onder de Eiffeltoren leeg zou 
zijn, zou de ruimtelijke ervaring veel opener zijn. Dit in 
tegenstelling tot de Champ de Mars. Daar is de perceptie 
veel afhankelijker van de objectieve afmetingen, dan van 
de aantal mensen die zich hier bevinden.  

Als we kijken naar het gebied rondom Palais de Chaillot 
(Afbeelding 6)  zien we dat het paleis verhoogd is zodat 
zelf bij het verschijnen van hogere gebouwen in de 
toekomst, het paleis een prominente plek blijft behouden 
in de stad. Het exterieur van het gebouw krijgt extra 
aanzien door de grote fontein in het midden van het plein 
voor Palais de Chaillot. 

Er is een trap die van de esplanade leidt naar de drukke 
weg voor het paleis. Deze scheidt de directe verbinding 
tussen de Eiffeltoren en het paleis.

De Eiffeltoren representeert de opkomst van staal in de 
jaren 90 van de 18e eeuw. Het is een monument voor de 
stad en voor het materiaal. De toren is meer dan alleen 
een staalconstructie, het staat voor het begin van een 
nieuw tijdperk; de staaltijdperk. 

Vroeger betekende de Champ de Mars veel voor de 
wereldtentoonstellingen, het functioneerde als terrein 
voor het expositiegebouw. Nu word het gezien als de tuin 
voor de Eiffeltoren waar de bezoekers in de zomer heerlijk 
kunnen ontspannen. 

De monumentaliteit van de Champ de Mars wordt 
uitgedrukt door de hoofdas vanuit de Palais de Chaillot 
over de Champ de Mars tot aan de École Militaire. Het 
beeld van de as wordt sterk gecreëerd door de elementen 
in het landschap.

4. Analyse film
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Afbeelding 6, Palais de Chaillot

Afbeelding 7, vernieuwing verdiepingsvloer
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Het gebied rondom de Eiffeltoren heeft vele ontwerpen 
gehad. Zo is Palais du Trocadéro in 1937 verbouwd tot 
de huidige Palais de Chaillot en is de Champ de Mars 
met de wereldtentoonstellingen mee veranderd. Het 
paleis werd voor de wereldtentoonstelling van 1937 
getransformeerd, in het midden van het paleis ontstond 
een grote esplanade, wat tegenwoordig veelvuldig 
gebruikt wordt door toeristen om foto’s te maken met de 
Eiffeltoren op de achtergrond.

Bij de interventie van de Champ de Mars speelt 
de moderniteit een belangrijke rol. In het boek “De 
architectuur van de Stad” (2009) onderscheidt Aldo Rossi 
“primaire elementen” van “woongebieden”. Primaire 
elementen zijn van topografische of monumentale aard, 
zoals bijvoorbeeld openbare gebouwen in de stad. 
In tegenstelling tot woongebieden bezitten primaire 
elementen een grote mate van bestendigheid en 
permanentie binnen het stedelijk weefsel. Ze overleven 
de dynamiek en transformaties die een stad in de loop 
van de tijd ondergaat door voortdurend nieuwe functies in 
zich op te nemen. Dit is duidelijk te zien in de variaties in de 
plattegronden van de wereldtentoonstellingen. Toen wij 
op de Champ de Mars liepen was er echter geen verband 
meer te zien tussen verleden, heden en de toekomst. 

Als we kijken naar de Eiffeltoren is te zien dat deze 
sinds 1889 niet veel veranderd is. Er zijn nog steeds 
verschillende restaurants te vinden en winkels om de 
toeristen van souvenirs te voorzien. Wel is er de afgelopen 
twee jaar een kleine transformatie geweest van de eerste 
verdieping, waar een deel van de verdiepingsvloer van 
glas gemaakt is, dit is te zien op afbeelding 7.
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Afbeeliding 8, Panorama Champ de Mars 2015
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De Champ de mars is een lang uitgestrekt open  
parkgebied die in het zevende arrondissement van  
Parijs ligt. De Champ de Mars wordt in het noordwesten  
begrensd door de Eiffeltoren en in het zuidwesten begrensd 
door École Militaire. Het landschap van dit uitgestrekte  
esplanade werd gemaakt door moestuinen en  
wijngaarden. 

De naam van de Champ de Mars is afgeleid van 
de Romeinse oorlogsgod Mars, dit verwijst naar de  
eerdere functie van het terrein namelijk als  
oefenvlakte voor de kadetten van de École Militaire.  
Napoleon was student aan de Militaire school in 1784 en 
1785. 

Het langgerekte terrein werd gebruikt als  
hoofdterrein voor de expositie gebouwen van de wereld 
tentoonstellingen van 1867, 1878, 1889, 1900 en 1937. Tot 
in 1889 was de Champ de Mars eigendom van de Franse 
leger nadien werd het afgestaan aan de stad.

De huidige tuinen van de Champ de Mars werden  
aangelegd tussen 1908 en 1928. De platanen 
die de Champ de Mars omsluiten zijn loodrecht  
gesneden dit schets een bepaald perspectief waardoor de  
monumenten duidelijk gemarkeerd worden. De Champ 
de Mars is een frans sober landschapspark met  
Engelse accenten, de bochtige gangpaden, vijvertjes en  
bloementuinen. 

De bochtige gangpaden leiden tot kleine tuintjes waar er 
beelden staan en deze leiden ook naar speeltuinen voor 
kinderen. In de zomer worden er op de Champ de Mars 
concerten en festivals gehouden, de bezoekers kunnen 
ook in kunnen de bezoekers heerlijk op de grasvelden 
ontspannen.
 
 
 
 
 
 

5. Champ de Mars 
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Afbeeliding 9,  
Expositiegbouw en attractiepark op de Champ de Mars 

1867

Afbeeliding 10,  
Expositiegbouw/activiteiten op de Champ de Mars 1878
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5.1 Ontwikkeling wereldtentoonstellingen

Op de wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs ontsond 
er op de Champ de Mars een ellipsvormife expositie 
gebouw. Binnen dit ijzeren expositiegebouw  zijn rond een 
binnentuin zeven concentrische gallerijen waar de 
tentoonstellingscategorieën onderbracht worden. 

Aan de buitenzijde van het expositie gebouw zijn er 
restaurantjes gevestigd.  Rondom het expositie gebouw 
ontstaat er een attractiepark die zich over het Champ de 
Mars uitsrekt. De landen die aan de wereldtentoonstelling 
deelnamen lieten in het attractiepark hun authentieke 
gebouwtjes zien zoals pedagogen, kiosken en chalets. 

Het expositiepaleis in 1878 nam het gehele Champ 
de Mars in beslag, de vorm van het gebouw is 
ook veranderd, het heeft nu een rechthoekige 
vorm. Dit komt omdat de vele  gebogen ijzeren 
balken van de constructie van de elliptische vorm van het  
expositiegebouw van 1867 na afloop onbruikbaar 
bleken. Het plattegrond van de Champ de Mars werd in 
1878 volgens het matrix systeem van Napoleon gemaakt. 

Dit keer werder er nationale paviljoenen van 
verschillende landen weergegeven. Deze 
werden op de rue de nations (centrale as van het 
expositiegebouw) weergegeven. De omvang van de 
wereld tentoonstelling nam in 1878 toe, dit keer werd van 

het gehele terrein van de Champ de mars gebruik gemaakt. 
De tentoonstelling van 1889 is een van de grootste 
tentoonstellingen van de Parijse reeks, dit komt echter door 
de monumentale Eiffeltoren en de beroemde Gallerie des 
Machines. De Gallerie des Machines ligt op het terrein 
van de Champ de Mars tegenover de École Militaire. 

De tentoonstellingshall werd wegmaakt van ijzer en glas, 
innoverende materiaal van die tijd. De expostie hall op het 
terrein van de Champ de Mars ontwikkelde ook van vorm, 
het werd veel opener, in het zuiden, westen en oosten 
van de eifeltoren ontsonden er verschillende type tuinen.
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Afbeeliding 11,  
Wereldtentoonstelling Parijs 1889

Afbeeliding 13,  
Wereldtentoonstelling Parijs 1937

Afbeeliding 12,  
Wereldtentoonstelling Parijs 1900
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De binnentuin in het semipermanente expositie gebouw 
werd in 1900 veel groter, er ontstonden steeds meer 
binnen tuintjes. De verschillende landen werden 
uitgenodigd om hun levensstijl en prestaties te laten zien op de 
op de wereldtentoonstelling van 1900. 

Er werden vele machines, uitvindingen en natuurlijk 
ook de nieuwe stijl de art nouveau weergegeven. Op 
de wereldtentoonstelling van 1900 werden een reeks 
volwaardige landenpaviljoenen weergegeven, de rue des 
nations van de voorafgaande jaren is dus verdwenen. Deze 
attractie die in de voorafgaande wereldtentoonstellingen 
voorkwam symboliseerde de saamhorigheid van 
de volkeren die deelnamen aan de wereld expo. 

Het semi permanente expositie gebouw van 1900 is 
verdwenen, de plattegrond van het terrein van 
de Champ de Mars is compleet veranderd. Aan 
weerszijden van de tuin zijn er een aantal uniforme gebouwen 
geplaatst. Op de centrale as die vanaf Ecole Militaire tot 
achter het palais de Chaillot loopt konden de landen hun 
authentieke paviljoenen. Vanaf 1937 werd de centrale as 
steeds meer in beeld gebracht, dit kwam door de lange rij 
van de weergegeven paviljoenen en de uniforme tuinen. 

De wereld tentoonstelling van 1937 werd ook wel de  
Internationale tentoonstelling van kunst en techniek 
in het moderne leven genoemd, de paviljoenen die 
weergegeven waren tijdens de expositie drukte 
verschillende thema’s uit zoals elektriciteit, licht, luchtvaart, 
spoorwegen, hygiëne, zeilsport, toerisme en film.
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1878 1889 1900 1937 2015

Afbeelding 14, Bezoekersroute Wereld tentoonstellingen Champ de Mars
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5.2 Routes wereldtentoonstellingen

De Champ de Mars is een groot terrein van circa 25 
hectare. Het oorspronkelijke terrein was ongeveer 
42 ha. met de loop der jaren is dit verminderd. Op de 
afbeelding hiernaast zijn de variaties in de plattegronden 
van de wereldtentoonstellingen duidelijk te zien. 

De eerste wereld tentoonstelling op de Champ 
de Mars in 1867 ontstond er rondom het 
expositiegebouw een attractiepark waar de mensen 
er vrij door heen konden lopen. Het terrein in 1878 
werd geheel door hekken omsloten en moesten de 
mensen om het expositiegebouw lopen. In 1889 was het 
expositiegebouw minder omsloten, er ontstond een 
binnentuin de mensen konden door de tuinen lopen. 

Vanaf 1900 wordt het begrip monumentaliteit 
geïntroduceerd, de centrale as wordt gekenmerkt door 
de fontein van het paleis de Champ de Mars. Op deze 
hoofdas liggen 3 monumenten, de Ecole Militaire, 
de Eiffeltoren en natuurlijk ook palais de Trocadéro. 
Vanaf de wereldtentoonstelling van 1937 werd het 
terrein steeds kleiner, het semipermanente 
expositiegebouw verdween en er ontstond een bepaald 
ritme aan weerszijden van het terrein. Ritme in de straten en 
in de gebouwen en de tuintjes die op de centrale as liggen. 

De Champ de Mars wordt gerekend tot een formele 
tuin, door haar strakke tuinen in een herhalend ritme. 
Rondom de rotonde zijn er enkele gebogen paden, 
met deze bogende paden is het telkens weer een 
verrassing wat er om de bocht te zien is. In deze gebieden 
bevinden zich fonteintjes, speeltoestellen, bloemen-
tuintjes  en verschillende standbeelden. De routes hebben  
invloed op de monumentaliteit  van de Champ de Mars. 
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Veel  
bezoekers  
 
Weinig 
bezoekers

Ecole Militaire

Eiffeltoren

Afbeelding 16,  Mur de la paix Afbeelding 17,  Intensiteit bezoekerstromen Champ de Mars

Afbeelding 15,  Champ de Mars zomer
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5.3 Intensiteit bezoekersstromen

Om te onderzoeken hoe de verkeerstromen lopen op de 
Champ de Mars hebben wij een time-lapse gemaakt over 
de Champ de Mars. Uit de analyse blijkt dat de meeste 
mensen zich rondom de rontonde bevinden, en het  
minder mensen aan het end van de Champ de Mars 
tegenover de Ecole de Miliaire. 

Hiernaast geeft de afbeelding de intensiteit van de 
bezoekerstromen op de Champ de Mars weer, rood geeft 
aan dat er in dat gebied zich veel mensen bevinden en 
het geel geeft aan dat er in dat gebied minder mensen 
zijn. We moeten ook rekening houden met de feit dat de 
film in de Lente opgenomen is en er bijvoorbeeld geen 
toegang tot de grasvelden op de Champ de Mars zijn.  
In de zomer zijn de grasvelden  wel toegangkelijk  voor 
het publiek en gaan de bezoekers van de champ de 
mars ontspannen op de grasvelden. De intensiteit van 
de bezoekerstromen in het geel gearceerd gebied 
is in de zomer waarschijnlijk hoger dan in de winter.  
 
Mur de la paix
Tegenover de École Militaire op de Champ de Mars 
staat de Mur de la Paix (muur van vrede), het monument  
symboliseert de oorlog. Dit monument is 
geïnspireerd op de klaagmuur in Jeruzalem,  
ontworpen door Clara Halter en Jean-Michel Wilmotte. 
Op de glazen gevels is het woord vrede in 49 verschillende 

talen gegraveerd. De muur van vrede bestaat uit een 
stalen frame, hout en glazen elementen. 32 roestvrij stalen 
kolommen creëren een overgangsgebied tussen vegetatie 
de Champ de Mars en het pad om te lopen. 
Het monument interveniert op een bepaalde manier met 
de context, hoe het omgaat met de gebouwen in die  
omgeving. Het monument ligt op de hoofd as die over de 
Champ de Mars loopt. De afbeelding x hiernaast geeft 
weer dat wanneer de bezoeker recht voor het monument 
staat zich bevindt op de centrale as in het midden

In het geel gearceerd gebied is er een veld die wat 
donkerder gekleurd is, hier staat het monument de Mur de 
la paix. Hier omheen bevinden zich dus meer mensen dan 
het gebied eromheen. Mensen die lopen alleen het geel 
gebied in om naar het monument te gaan. 
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Afbeelding 20,
As Champ de Mars 2015

Afbeelding 19,
As Vaux-le-Vicomte

Afbeelding 18, Vaux-le-Vicomte
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5.4 Vergelijking Referentieprojecten

Vaux le Vicomte 
Op het gebied van Perceptie hebben de Champ de 
Mars en Vaux-le-Vicomte veel overeenkomsten. De  
ervaring die je bij de Vaux-le-vicomte en op de Champ 
de Mars ervaart zijn bijna idem. Als er gekken wordt naar  
plattegronden van beide tuinen zijn er enkele kenmerken 
die bij beide voorkomen. Dit zijn de centrale hoofdas in 
het midden van de tuinen, symmetrie, de uniformiteit van 
de tuinen en aan de eindpunten van de centrale hoofdas 
staan monumenten. 

Vaux-le-vicomte is echter een omsloten formele tuin dit 
is de Champ de Mars echter niet, dit heeft een effect 
op de ervaring van de mens. In het boek “Experiencing  
Architecture” over de zintuigelijke waarnemingen, de  
ervaringen van de stedelijke ruimte worden bepaald 
door de geluiden van de voetstappen op straat of in een  
ruimte, stemmen, activiteiten. De ruimtelijke ervaring is 
de samenkomst van de subjecten die de ruimte gebruiken 
en de objecten in die ruimte en hoe die gezamenlijk de  
zintuigelijke waarneming tot stand brengen.

De Champ de Mars is openbaar toegankelijk mensen 
kunnen er 24/7 overheen lopen, de paleistuin van de 
Vaux-le-Vicomte is niet openbaar toegankelijk er zullen 
zich dus ook niet constant veel mensen bevinden. Hierbij 
is de ruimtelijke ervaring, de perceptie anders. De 

zintuigelijke waarneming is verschillend bij beide tuinen.
In de afbeelding x en x worden 2 schema’s weergegeven 
die de assen van de Vaux-le-vicomte en de Champ 
de mars uitdrukken. Deze twee schema’s duiden  
verschillende overrenkomsten aan maar ook enkele  
verschillen. 

Overeenkomsten: 
- monument aan het begin van de as, het paleis bij de 
   Vaux le vicomte en de Mur de la Paix bij de
   Champ de Mars.
- waterelementen als centrale rol in het landschap 
- tuinen rondom de assen

Verschillen: 
- De as van de Vaux-le-Vicomte loopt door aan beide  
    kanten tot het oneinde en de bij de Champ de
  Mars alleen aan één kant tot het oneinde, de Ecole 
    Militaire sluit de centrale as af. 
- Bij de Champ de mars liggen de imposante monumen 
   en op een verhoogd element of zijn ze in de stedenbou      
   wkundige context heel massief. Bij de Vaux-le-Vicomte 
  liggen alle monumenten bijna op hetzelfde niveau en 
   zijn minder massief verbeeld. 
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Afbeelding 22, Landschap Stourhead

Afbeelding 21, As Landschap Stourhead

Afbeelding 23,  As Champ de Mars 
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Stourhead 
Het aspect dat deze 2 projecten met elkaar gemeen  
hebben is monumentaliteit, alleen is de wijze hoe deze 
in de stedenbouwkundige context wordt weergegeven 
anders. 

Stourhead is een picturale tuin en Champ de Mars 
wordt gerekend tot een formele tuin. Toch hebben deze  
projecten een aantal aspecten met elkaar gemeen 
afbeelding x geeft aan dat de monumenten op een as liggen, 
bij de Champ de Mars liggen Palais Chaillot, de Eiffeltoren, 
Mur de la Paix en École Militaire op de hoofdas. Ze hebben 
beiden waterelementen, grasvelden en bogende paden. 

Een belangrijke vergelijking bij deze 2 projecten zijn 
de elementen die gebruikt zijn om de zichtassen te  
verduidelijken. De ritmische panden, grasvelden,  
bomen, verlichtingen en straten bij de Champ de Mars 
hebben allemaal invloed op de hoofdas. Deze elementen  
verduideijken de vele assen/zichtlijnen op de Champ de 
mars. 

Bij het landschapstuin van StourhWead komen deze 
aspecten namelijk niet zo formeel voor,  de zichtas vanuit 
de Stourhead House loopt over het meer heen. 
De monumenten vallen op in het landschap doordat de 
monumenten op heuveltjes staan. De zichtassen worden 
geaccentueerd door wijde zichten, zacht gloeiende 
hellen en losse boomgroepen.

De perceptie van de bezoeker zijn bij deze twee 
landschapstuinen verschillend, ze ervaren het land- 
schapstuin van Stourhead als een picturaal landschap, als 
je een wandeling door het landschap maakt wordt er nooit  
tweemaal hetzelfde gezien. Bij de Champ de Mars is 
dit niet zo, bij de Champ de Mars is juist het gevoel van 
ritme overheersend er zijn juist herhalende elementen 
en rechtelijnen aanwezig, de Champ de Mars wordt 
gerekend tot een formele tuin. 
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Afbeelding 24, Gustave Eiffel

Afbeelding 26, Dona Maria Pia Bridge

Afbeelding 25, The Bordeaux Bridge
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6.1 Gustave Eiffel

Alexandre-Gustave Eiffel (afbeelding 24) is geboren op 
15 december 1832, in Dijon, Frankrijk. Hij groeide op om 
ingenieur te worden in een tijd dat dit beroep gezien werd 
als ongeschoold en onbeschaafd. Gustave Eiffel was een 
groot bewonderaar voor de klassieke literatuur en bezat 
dan ook een grote collectie met gebonden werken van 
Zola, Hugo en Voltaire. Zelf publiceerde hij ook 31 boeken 
en verhandelde zijn talrijke projecten en experimenten.  

Eiffel’s verfijning was niet verwonderlijk gezien zijn             
afkomst. Oorsprong van de familie Eiffel ligt in Duitsland.  
Maar al vroeg is de familie van Eiffel vertrokken naar 
Frankrijk, waar de familie een welvarend wandtapijt    
fabriek had (Loyrette, 1985). 

In de 18e eeuw werden handelaren en wevers beschouwd 
als leden van de elite handel, dit maakt Eiffel’s afkomst 
een interessante combinatie tussen het burgerlijke en de 
elite. 

Opleiding
Op school was Gustave Eiffel niet bijzonder leergierig, 
maar wel erg nieuwsgierig. Hij vond de opsluiting in de 
klassen een verspilling van tijd. Pas in de laatste twee jaar 
begon hij zijn draai te vinden. Dit was echter niet in de 
techniek, maar in de geschiedenis en literatuur klassen. 
Hij studeerde uiteindelijk af met twee baccalaureaat in de 

geesteswetenschappen en de wetenschap.
Eiffel ging naar de Sainte Barbé College in Parijs, om 
zich daar voor te bereiden op het toelatingsexamen aan 
de prestigieuze École Polytechnique (Harris, 1976). Hier 
werd hij na het examen niet toegelaten en koos er toen 
voor om  de École Centrale des Art et Manufactures, een 
liberale particuliere school die bekend werd als een van 
de top-engineering scholen in Europa. 

Doorbraak
In 1858, op 25 jarige leeftijd kreeg Eiffel zijn eerste grote 
doorbraak. Hij kreeg de verantwoordelijkheid voor het 
aanleggen van een 22m hoge brug van gietijzer, die over 
de rivier de Garonne gebouwd zou worden, afbeelding 
25. Deze brug moest gebouwd worden in 2 jaar tijd. Door 
de tijdsdruk ontwikkelde Eiffel een belangrijke technische 
innovatie: een systeem van hydraulische persen (Loyrette, 
1985).
 
In 1864 startte Eiffel zijn eigen bedrijf op in Parijs. In de 
20 jaren erna ontwikkelde Eiffel talrijke innovatieve 
methodes die uiteindelijk zouden helpen bij het bouwen 
van verschillende omvangrijke projecten. Een van zijn 
eerste grote projecten was de bouw van de Dona Maria 
Pia Bridge, afbeelding 26, die 160m lang was, boven de 
rivier de Douro. Met dit project testte Eiffel drie belangrijke 
innovaties uit die hij later in de bouw zou implementeren: 
Hij gebruikte smeedijzer in plaats van de zware, breekbare 
ijzer wat normaal werd gebruikt voor de bruggen. 
Hierdoor konden bruggen sterker en flexibeler worden. 

6. Eiffeltoren
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Afbeelding 29, Schematische weergave Eiffeltoren

Afbeelding 27, Kaart Parijs 1889

Afbeelding 28, Kaart Parijs 1892
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Doordat Eiffel de reputatie kreeg voor het bouwen van 
solide constructies werd hij gevraagd om te helpen met 
de bouw van het Vrijheidsbeeld. Eiffel bouwde een ijzeren 
geraamte waaraan metalen platen vervolgens bevestigd 
konden worden en hij plaatste verticale stalen balken in 
de granieten vloer waarop dunne koperen platen waren 
bevestigd. Het resultaat was een lichtere, maar sterkere 
standbeeld dat in staat was het enorme gewicht te dragen 
en bestand was tegen de harde elementen.

6.2 Eiffeltoren

Eiffel is het meest bekend voor wat bekend zou worden 
als de Eiffeltoren, In 1889 werd Eiffel gevraagd voor zijn 
beroemde toren op de Champ de Mars (afbeelding 27 
en 28). 

De toren werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling 
van 1889. De toren stond symbool voor de Franse 
technologische vooruitgang. De Eiffeltoren is eigenlijk 
niet ontworpen door Gustave Eiffel zelf, maar door 
twee medewerkers van hem Maurice Koechlin en Émile 
Nouguier (Eiffel, 1900). Het duurde twee jaar om hem te 
bouwen. Van 1887 tot 1889. Linkeroever van de Seine – 
7e Arrondissement.

Daarnaast was het nog extra speciaal omdat het jaar 
1889 de 100e verjaardag van de Franse Revolutie was. De 
Eiffeltoren werd op 31 maart 1889 ingehuldigd en op 6 mei 

werd hij officieel geopend voor de wereldtentoonstelling. 

Materiaal en constructie
De Eiffeltoren is meer dan een staalconstructie, het staat 
voor het begin van de staaltijdperk, het begin van grote 
veranderingen, de overgang van ambachtelijke bedrijven 
naar fabrieken, van laagbouw naar hoogbouw. 

De toren weegt in totaal 7.300 ton (exclusief de fundering), 
met fundering ongeveer 11.000 ton. In totaal zijn er 
ongeveer 2,5 miljoen klinknagels in de toren bevestigd. 
Ongeveer 42% daarvan is op de bouwplaats geplaatst. 
Daarnaast zijn er ongeveer 5300 tekeningen van details 
van de toren gemaakt, elk van de 18.038 smeedijzeren 
stukken is een schets gemaakt. Hier zijn ongeveer 50 
ingenieurs 2 jaar mee bezig geweest (Nansouty, 1889).
 
De Eiffeltoren is gebaseerd op een brugpijler die 
stevig genoeg was om de grote hoogten en krachtige 
windsnelheden aan te kunnen. De Eiffeltoren heeft in totaal 
3 verdiepingen. En dan is de bodem onder de Eiffeltoren 
niet meegeteld, deze is 125 bij 125m. Dit was een regel 
van de Wereldtentoonstelling. Op de bodem staan vier 
poten die elk met de wind mee bewegen. In drie van 
de vier poten zit een trappenhuis voor het publiek. In de 
vierde poot zit een lift voor het personeel. De vier poten 
staan schuin naar elkaar toe en worden verbonden door 
bogen. Elke boog heeft een diameter van 74 meter.
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De eerste verdieping ligt op 57m (afbeelding 29) boven 
de grond. De verdieping heeft een oppervlak van 4200m2 
en is ongeveer 71 meter breed. Aan de buitenrand 
van de verdieping staan 72 namen vanbelangrijke 
wetenschappers, ingenieurs en andere belangrijke 
personen uit de 18e en 19e eeuw.

De bouw
In twee jaar tijd (afbeelding 30) hebben ongeveer 250 
arbeiders aan de toren gewerkt, en opmerkelijk voor zo’n 
groot bouwwerk is er maar één arbeider gestorven. Op 
de bouwplaats in Parijs is het aantal nooit meer dan 250 
werknemers geweest. De reden hiervoor is dat een groot 
deel van het werk al gedaan was in de fabrieken van 
Eiffel, in Levallois-Perret (Eiffel, 1900). 

De eerste jaren was de bevolking van Parijs niet erg 
gelukkig met de toren. Ze vonden het vooral een groot 
gevaarte. Tegenwoordig is dit heel anders, het wordt 
gezien als het symbool voor de wereldtentoonstellingen in 
Parijs en als een architectonisch meesterwerk voor die tijd. 
Wat heel bijzonders is aan de toren is dat er ontzettend 
veel fijnmazige ornamenten in de toren zijn aangebracht. 

Oorspronkelijk zou de Eiffeltoren maar 20 jaar blijven 
staan en dan zou hij gesloopt worden. Maar de toren 
bleek zeer nuttig als zendmast. Op 12 januari 1908 werd 
het eerste langeafstandsradiobericht verzonden via de 
Eiffeltoren.

Aanpassingen
Op 3 januari 1956 werd de top van de toren beschadigd 
door een kleine brand. Een jaar later 1957 werd de 
huidige antenne erop gezet. Naar aanleiding van de 
120e verjaardag van de Eiffeltoren krijgt de toren een 
opknapbeurt en een bouwkundige ingreep aan de top. 
Er zal een transparant platform in de vorm van een web 
gemaakt worden dat ongeveer 1500 bezoekers per uur 
zou moeten dragen. Deze is reeds afgerond. 

De toren is in zijn totaliteit 324m hoog (samen met de antenne 
bovenop). Interessant is dat de omgevingstemperatuur 
een rol speelt bij de toren, dit kan ervoor zorgen dat de 
toren 15cm uitzet of inkrimpt. 

Tegenwoordig
De Eiffeltoren is tegenwoordig een belangrijk monument 
voor Frankrijk en Parijs. De toren is een actor die ervoor 
zorgt dat er een lokale identiteit gecreëerd kan worden. 
Hij is immers immobiel en daardoor gebonden aan één 
plaats. Doordat de toren zo imposant is, maakt hij  niet 
alleen deel uit van een openbare ruimte, hij creëert er ook 
één. De representatie van de toren zorgt ervoor dat de 
stadsbewoners het tegenwoordig zien als hun lokale trots. 

De toren spreekt niet een noodzakelijke architectonische 
expressie van architectuurstijlen of bouwtradities uit. Het 
kan eerder gezien worden als geheel eigen construct.
Nooit is er meer zo iets groots gebouwd, met deze 
materialen. De Eiffeltoren sluit op geen enkele manier aan
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Afbeelding 31, Lichtstad Parijs
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bij enige voorgaande vorm van Franse stijl of traditie. Toch 
slaagde Eiffel met de toren erin om in korte tijd een eeuwig 
en onlosmakelijk symbool te bouwen van Parijs. 

De toren enerzijds een volstrekt eigenzinnig en individueel 
object, maar anderzijds het meest collectieve object van 
heel Parijs. Het is dus niet alleen de monumentaliteit in zijn 
puurste begrip, maar het is ook zeker een monument voor 
wat er in de tijd mogelijk was met het materiaal smeedijzer. 

In 1887 is er nog een protestcampagne geweest, 
aangevoerd door bekende schrijvers als Emile Zola, 
Alecandre Dumas en Guy De Maupassant. Maar de 
Eiffeltoren werd als snel met veel enthousiasme ontvangen 
door de Parijzenaars als een deel van hun lokale identiteit. 

Conclusie
Eiffel vond dat zijn toren een symbool moest worden 
voor Frankrijk als industriële grootmacht. Ook moest de 
toren een eerbetoon zijn aan de eeuw van de industrie 
en wetenschap, zoals de 19e eeuw ook wel genoemd 
word. Daarnaast moest het natuurlijk een publiekstrekker 
worden voor de wereldtentoonstellingen van 1889.
 
De toren kon onder meer gebruikt worden voor 
meteorologische en astrofysische waarnemingen. De 
toren is dus multifunctioneel, en de wensen die Eiffel had, 
zijn absoluut uitgekomen. De Eiffeltoren is een monument, 
het beeld van de lichtstad Parijs.  
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Afbeelding 32, Exterieur Crystal Palace
Afbeelding 34, Plankaart Les Halles

Afbeelding 33, Interieur Crystal Palace
Afbeelding 35, Plattegrond Palais de Chaillot, Eiffeltoren, École Militaire
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6.3 Vergelijking Referentieprojecten

Crystal Palace
Het onderwerp dat de Eiffeltoren en Crystal Palace met 
elkaar gemeen hebben is representatie. Crystal Palace 
is het perfecte voorbeeld van een ijzer/glas constructie 
uit het midden van de 19e eeuw, afbeeldingen 32 en 33. 
Het is gebouwd in 1851 door Paxton, en daarmee een 
voorloper op het meesterwerk van Gustave Eiffel. Dat het 
gezien wordt als een goed voorbeeld voor de ijzer/glas 
architectuur komt mede door de enorme grootte van het 
geheel, maar ook doordat er enkel en alleen glas en ijzer 
als materialen gebruikt zijn. Beide gebouwen hierdoor 
kunnen gezien worden als monumenten voor de ijzer/
glas architectuur. Vanaf 1890 kan men niet meer naar 
gebouwen kijken zonder dat er gebruik gemaakt wordt 
van staal. De huidige wolkenkrabbers laten dit goed zien; 
zonder staal geen wolkenkrabber.
 
Ook is er een vergelijking te maken tussen de Eiffeltoren 
en Crystal Palace in de opbouw. Er is gebruik gemaakt 
van een prefab idee, de panelen werden elders in een 
fabriek gemaakt en bij de bouw in elkaar gezet. Door 
deze constructie kon het gebouw in 10 maanden gebouwd 
worden. 

Les Halles
Met de bouw van Les Halles (afbeeldingen 34 en 35) door 
Victor Baltard in de mid jaren 1850 liet men in Frankrijk 

voor het eerst zien dat een gebouw prominent haar wijze 
van constructie toont. IJzer begon op te komen voor een 
breed scala aan projecten in Frankrijk, van stations tot 
markthallen, fabrieken en paviljoens. Hoewel ijzer al 
gebruikt was voor een paar boogbruggen, was het nog 
niet een vast begrip in de bruggenbouw. Het gebruik van 
ijzer was vooral een kostenaangelegenheid. Ook speelde 
het een rol dat de meeste onderzoeken, als bijvoorbeeld 
klinknagels en plaat rollen, in Engeland gebeurde (Harvie, 
2004). 

Als we Les Halles vergelijken met de Eiffeltoren zien we 
uiteraard enkele overeenkomsten. Baltard had met zijn 
ontwerp de ijzer/glas industrie geïntroduceerd in Frankrijk. 
Het zorgde voor een grote opkomst en ook hier heeft Eiffel 
gebruik van gemaakt. Hoewel Eiffel al enkele bruggen 
gemaakt had van ijzer, zijn de overeenkomsten zeer 
duidelijk aanwezig. Daarnaast is het ontwerp gebaseerd 
op een as, welk loopt van de Bourse de Commerce naar 
Carreau Couvert. Dit is een duidelijke overeenkomst als 
we de plattegrond van de Eiffeltoren, Palais de Chaillot 
en  Champ de Mars/École Militaire ernaast houden. 
Echter waar bij Les Halles sprake is van twee punten (gele 
gebieden) en daartussen het gebied waar het afspeelt 
(groene gebied), zien we bij de Eiffeltoren, dat daar 
sprake is van een extra toegevoegd element in het groene 
gebied waar het zich voornamelijk levendigheid af zou 
moeten spelen, op de Champ de Mars. 
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Afbeelding 38, Constructie Magasin au bon Marché

Afbeelding 39, Exterieur Magasin au bon Marché

Afbeelding 40, Interieur - vroeger Afbeelding 41, Interieur - heden

Afbeelding 36, Les Halles

Afbeelding 37, Forum des Halles
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Les Halles werd gezien als een monument, het lag in de 
“Buik van Parijs”, zoals Zola beschreef in zijn roman Le 
Ventre de Paris. Het zorgde voor veel opwinding en sociale 
contacten. Helaas bestaat Les Halles in zijn originele vorm 
niet meer, wel zijn er twee gebouwen bewaard gebleven. 
De locatie bevindt op dit moment een grote transformatie, 
welk in 1971 al begonFnen is. Op de locatie waar 
vroeger Les Halles gestaan heeft, wordt nu een immens 
groot winkelcentrum, Forum des Halles (afbeelding 37), 
gebouwd welk in 2016 klaar zou moeten zijn. 

Magasin au bon Marché
Wanneer we kijken naar het ontwerp van Magasin au bon 
Marché zien we dat deze voornamelijk is opgebouwd uit 
een stalen constructie, afbeelding 38. Echter is dit met 
het blote oog vanuit buiten niet zichtbaar, dit is te zien op 
afbeelding 39. De gevel heeft de bekleding zoals Parijs 
gekenmerkt is, Hausmann-stijl. Deze is overal in Parijs 
terug te vinden.

Ook binnen is de constructie niet goed te zien, dit komt 
omdat het gebouw dient als groot warenhuis. Het is 
hierdoor erg aangekleed met allerlei doeken, dozen, 
kasten. Wanneer we dit allemaal weg zouden halen komen 
we uit bij de constructie die te zien was op afbeelding 
38. Het gebouw dient dus eigenlijk als toonbeeld voor 
de grootse warenhuizen, met een stalen constructie, 
maar anderzijds is het ook een toonbeeld voor de Franse 
architectuur van de jaren dat het gebouwd is. 
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Afbeelding 42, Palais de Chaillot gezien vanaf de Eiffeltoren
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Het Palais de Chaillot (door de Parijzenaren ook wel 
Trocadéro genoemd) ligt aan de rivier de Seine tegenover 
de Eiffeltoren in het 16e arrondissement aan de westkant 
van Parijs.

Het paleis is gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 
1937 op de fundamenten van het Palais du Trocadéro.

Het paleis herbergt:
- de Cité de l’architecture et du patrimoine (met het   
   Musée des Monuments français en het Institut    
   français de l’architecture)
- het Musée de l’Homme,
- het Musée national de la Marine
- het Théatre national de Chaillot. Tussen de vleugels van   
   het paleis liggen de Jardins du Trocadéro.

Op 10 december 1948 werd in Chaillot de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens vastgesteld door 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en 
van 1952 tot 1959 was het hoofdkwartier van de NAVO 
hier gevestigd.

Het gebouw is ontworpen door Louis-Hippolyte Boileau, 
Jacques Carlu en Léon Azema. 

Cité de l’architecture et du patrimoine (City of 
Architecture and Heritage)

- Galerie des Moulages
 Replica’s van Franse architectuur uit de 12e tot de  
 18e eeuw. Denk hierbij aan zuilen, gedeeltes van  
 Cathdralen.
- Galerie des Peintures Murales et des Vitraux 
 (muurschilderingen en glas-in- lood ramen ),   
 replica’s van buitengewone werken van de  
 historische monumenten.
- Galerie Moderne et Contemporaine
 Franse en International architectuur van 1850 tot  
 heden.

Musée de l ’Homme (Museum of Man)
Het Musée de l ‘Homme is een antropologie museum dat 
voor de wereldtentoonstelling is opgericht door Paul Rivet 
in 1937.
Het museum is een afstammeling van het Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro die in het oude paleis 
gevestigd was.
Het museum was opgericht met het doel om de evolutie 
van de mens in één collectie vast te leggen.

7. Palais de Chaillot
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Afbeelding 44, Messegelände van Berlijn

Afbeelding 46, Federal reserve bank building, Washington DC

Afbeelding 43, Cincinnati Museum Center, Cincinnati OH

Afbeelding 45 Zeppelin tribunaal, Nuremberg
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7.1 Bouwstijl

Het opkomende modernisme van de jaren de 30 van 
de vorige eeuw heeft geleidt tot het ontstaan van een 
nieuwe stroming binnen het classicisme die was gewijd 
aan het verbannen van onnodige ornamenten, Peter 
Reyner Banham, een gerenommeerd architectuur criticus, 
beschreef dit als stripped classicism.

Stripped classicism is gebaseerd op het idee van Adolf 
Loos die in 1908 zei dat het toevoegen van overbodige 
ornamenten een misdaad is.

Kenmerken van deze stroming zijn. 
- Symmetrische façade
- Regelmatige traveeën waarbij de hoogte groter is   
   dan de breedte.
- Een Horizontale skyline
- Kolommen zonder basement.
- Breder horizontale kroonlijst die terug verwijst    
   naar klassieke kroonlijsten
- Centrale ingang
- Het ontbreken van klassieke detaillering

Tussen de twee wereldoorlogen was stripped classicism 
de standaard voor vele monumentale en institutionele 
overheidsgebouwen over de hele wereld. Regeringen 
gebruikte deze architectonische methode om het 
modernisme en het classicisme bijeen te brengen, dit 
was een ideale politieke reactie op de moderniserende 
wereld, omdat voor een deel is deze beweging ontstaan 
door de noodzaak vanuit de overheid om geld te besparen 
door het mijden van gebruik van handgemaakte klassieke 
details.

Na de val van het Derde Rijk en het einde van de Tweede 
Wereldoorlog nam de populariteit van deze stijl sterk 
af. dit kwam omdat Hitler veel gebouwen heeft laten 
bouwen in stripped classicistische stijl, en architecten niet 
geassosieerd wilde worden met Nazi architectuur. later, 
in de jaren zestig, bloeide de stijl weer op.



- 44 -

Afbeelding 47, Chaillot vanaf de esplanade

Afbeelding 48, Bijgebouw van de NAVO
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7.2 Palais de Chaillot

Perseptie
Van buiten ervaar je het paleis eigenlijk alleen maar met 
je ogen, je ruikt het gebouw niet, je voelt het gebouw 
niet  en je hoort het gebouw niet. pas als je binnen bent 
ga je het gebouw ook ervaren met je oren, alle geluiden 
worden namelijk versterkt omdat het zo’n grote ruimte is 
en door de harde matrialen die zijn gebruikt.

Als je buiten in de jardens d’trocadero bent ervaar je het 
paleis als onderdeel van het decor. maar zodra je binnen 
bent realiseer je je dat het meer is dan een decor.

Representatie 
Door de symetrie, de geschiedenis en de omvang straalt 
palais de Chaillot monumentaliteit uit. Door verschillende  
elementen als enorme beelden en kolossale kolommen 
toe te voegen wordt het monumentale gevoel nog verder 
versterkt. ook de omarming door de vleugels helpt 
hierbij. 

Doordat de twee vleugels niet verbonden zijn  in het 
midden ontstaat er een heel open beeld, de as wordt 
door getrokken en je bent meer verbonden met de stad 
achter het paleis.

Palais de Chaillot is gebouwd in een tijd dat er veel 
spanning was tussen Westerselanden, Nazi Duitsland en 

de Sovjet-Unie. Palais de Chaillot was gebouwd met als 
doel te laten zien aan Nazi Duitsland en de Sovjet-Unie dat 
Frankrijk ook een grootmacht is. Het Paleis symbolisserd 
Frankrijks zelf-perseptie als grootmacht, die niet bereid is 
om aan de kant te stappen voor de twee dictaturen Nazi 
Duitsland en de Sovjet-Unie.

Interventie
Palais de Chaillot heeft vele veranderingen doorgemaakt 
zowel in funcutie als in vorm.

Zo hebben er verschillende musea in gezeten ook is het 
paleis het hoofdkwartier geweest van de NAVO

Palais de Chaillot is een monument waar weinig aan 
veranderd is. Natuurlijk zijn er door de loop der jaren 
aan het interieur veranderingen aangebracht omdat 
de functie veranderde of omdat er door technologische 
ontwikkelingen verbeteringen mogelijk waren.

Wel zijn er tijdelijke veranderingen aangebracht zoals het 
bijgebouw dat gebouwd was in de tijd dat de NAVO in 
Chaillot gehuisvest was (zie foto). Nadat de de NAVO 
vertrokken was is dit bijgebouw ook weer gesloopt om 
dat hij eigenlijk niet in de stijl van het Paleis zelf past.
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Afbeelding 49, Palais de Chaillot

Afbeelding 50, Palais du Trocadero
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7.3 Vergelijking Referentieprojecten

Palais du Trocadero
Palais du Trocadero is gebouwd in de Moorse bouwstijl en 
ontworpen door architect Gabriel Davioud.
Palais de Chaillot is gebouwd op de fundering van 
Trocadero  en hebben dus ook grotendeels de zelfde 
footprint, toch zien beide gebouwen er totaal anders uit.

Ondanks dat je bij Palais du Trocadero niet kunt spreken 
van stripped classicism zijn er toch veel overeenkomsten 
tussen Palais du Trocadero en Palais de Chaillot. De meest 
opvallende is dat ze beiden een symmetrische façade 
hebben, dit is niet gek aangezien een symmetrische 
façade een kenmerk is van vele klassieke bouwstijlen. Een 
symmetrische façade is ook nodig als het uitgangspunt 
een monumentaal gebouw is, wat bij beide gebouwen 
het geval was.

Zowel bij Palais de Chaillot als bij Palais du Trocadero is 
gebruik gemaakt van kolossale kollommen op regelmatige 
traveeën, het verschil zit hem in de ornamentatie. Bij 
Chaillot zijn de kolommen ontdaan van alle ornamenten 
ook hebben ze geen basement, 

Waar bij Chaillot meer sprake is van een Horizontale 
skyline is dat bij Trocadero zeker niet het geval. Bij 
Trocadero steekt de concerthal, het midden van het 
gebouw,  boven alles uit.

Het kenmerk dat Trocadero wel heeft en Chaillot juist niet 
is een centrale ingang.

De architecten van Chaillot hebben de overweging 
gemaakt tussen een centrale ingang en een betere 
doorgang en vonden het laatstgenoemde het belangrijkst. 

Het gevolg hiervan is dat de centrale as door getrokken 
wordt en dat Chaillot nu twee ingangen heeft met een 
esplanade in het midden waar vandaan je een prachtig 
uitzicht hebt op de Eiffeltoren.
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Afbeelding 51, Altes Museum
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Altes museum
Qua matrialiteit  kleur en licht hebben beide gebouwen 
de zelfde uitstraling op het oog lijkt het het zelfde matriaal 
alleen is de kleur van het altes museum een stuk grouwer 
waar door het veel ouder lijkt.

Het Altes museum symboliseerd de culturele macht door 
gebruik van romaanse en griekse ornamentatie terwijl 
Palais de Chaillot de macht van het land symboliseerd 
door het bouwen in stripped classicistische stijl.

Monumentaliteit is bij beide gebouwen heel belangrijk. Het 
altes museum  en Palais de Chaillot zijn allebij  verhoogd 
gebouw zodat ze altijd boven de andere gebouwen 
uitsteken,dit draagd enorm bij aan de monumentaliteit. 

het Altes museum en palais de chaillot hebben allebei 
kolossale kolommen. Het verschil is dat het altes museum 
kolommen heeft in de ionische orde en palais chaillot 
geen orde heeft.

Net als Palais du Trocadero heeft het altes museum, 
ondanks dat hij niet in stripped classicitische stijl is 
gebouwd  zie je toch veel overeenkomsten met Palais de 
Chaillot

Beide gebouwen hebben een symetrische facade, 
regelmatige traveeën en een horizontale skyline deze drie 
dingen zijn kenmerken van stripped classicism  maar ze zijn, 
omdat het ook kenmerken zijn van andere classicistische 
stromingen ook tevinden bij het Altes museum

De kolommen van het altes museum hebben wel een 
basement de Kolommen van chaillot niet.

Beide gebouwen hebben een breder horizontale kroonlijst 
die in meer of mindere maten terug verwijst naar klassieke 
kroonlijsten.

Het Altes museum heeft wel een centrale ingang en 
Chaillot  heeft dat niet, ook ontbreekt bij Chaillot de 
klassieke detaillering omdat hij in Stripped classicistische 
stijl is gebouwd.
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Als we kijken naar het gebied rondom te Eiffeltoren 
kunnen we concluderen dat het begrip monumentaliteit 
een belangrijke rol speelt. De monumentaliteit is vooral 
duidelijk te zien als we kijken naar de verschillende 
plattegronden van de wereldtentoonstellingen en hoe vaak 
deze veranderd is. De monumenten, Palais de Chaillot 
– Eiffeltoren sinds 1889 – École Militaire, zijn primaire 
elementen in de stedenbouwkundige context. Deze 
hebben een bestendigheid en permanentie in het stedelijk 
weefsel verworven, zij overleven de transformaties die de 
stad en vooral dit gebied in de loop der tijd ondergaan 
hebben. Ook nemen zij voortdurend nieuwe functies tot 
zich op. Op de Champ de Mars is dit principe duidelijk te 
herkennen, er is echter geen verband te vinden tussen het 
verleden, heden en toekomst. 

Dit is wel het geval bij Palais de Chaillot, hier is een 
duidelijk verband tussen het verleden en heden, het 
paleis is namelijk gebouwd op het basement van Palais 
du Trocadero en heeft nog enkele kenmerken van Palais 
du Trocadero. Uit de analyse kunnen we een belangrijke 
conclusie trekken over de hoofdas waar deze imposante 
monumenten op liggen. Palais de Chaillot werd in 1937 
gebouwd met een centrale ingang, de esplanade. De 
architechten van Palais de Chaillot hebben waarschijnlijk 
opgemerkt dat door de École Militaire en Palais du 
Trocadero het gebied visueel te veel wordt afgesloten 
en hebben daarom er voor gekozen de esplanade toe 
te voegen. École Militaire speelt hier echter een bijrol en 
men merkt dan ook eigenlijk niet dat hij er is, maar men 

zou hem wel missen in het ensemble wanneer deze er niet 
zou zijn.  

8. Conclusie
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Op locatie bezoek viel ons direct de intensiteit van de 
bezoekersstromen rond de Champ de Mars, Eiffeltoren en 
Palais de Chaillot op. Wat ons namelijk opviel was de hoge 
intensiteit bezoekersstromen rondom de Eiffeltoren en de 
rotonde ervoor. Wanneer we richting de École Militaire 
liepen nam de intensiteit bijzonder snel af. Dit aspect 
hebben wij geprobeerd te analyseren aan de hand van 
verschillende time-lapsen, welk wij tonen in onze film. De 
time-lapses worden gemaakt vanaf de Eiffeltoren richting 
Champ de Mars, richting Palais de Chaillot en vanaf 
Chaillot richting de Eiffeltoren. Uit de analyse is gebleken 
dat er een enorme kloof ontstaat tussen de rotonde voor 
de Eiffeltoren en de École Militaire. 

De rotonde splitst de Champ de Mars in twee delen, en 
er is duidelijk te zien dat in het eerste deel, vlak bij de 
Eiffeltoren de meeste mensen plaats nemen. Het tweede 
deel wordt eigenlijk alleen gebruikt als verkeersruimte. 
Voor dit probleem hebben wij getracht een oplossing te 
verzinnen; “Wat als er een gebouw/monument min of 
meer in het midden van de Champ de Mars geplaatst 
wordt, met dezelfde intensiteit als dat van de Eiffeltoren?”. 

De bezoekersintensiteit wordt dan verschoven en zo zou 
het grote Champ de Mars in zijn totaliteit benut kunnen 
worden, het wordt levendiger en de kloof zou moeten 
verdwijnen. De afbeeldingen op de vorige pagina 
geven een ruwe schets van onze oplossing weer. De 
bezoekersstromen lopen in elkaar over, waardoor de 
kloof tussen het voorste deel en het achterste deel van 
Champ de Mars verdwijnt. 

Nu is de vraag of de rotonde die in het midden van het 
gebied bevindt hier zou moeten blijven. Of dat het verkeer 
om dit gebied heen moet rijden. Dit zijn overwegingen die 
in een verder onderzoek meegenomen kunnen worden. 

9. Oplossing
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