
                                                                                                       Planologische verkenningen 

 1

 
 

Planologische verkenning 
 

Lissabon 
 

Vrijdag 14 oktober 2005 
 
 
 
 

 
 
 

CKV Opdracht Koert Dirks 
 
Groep:  
Namen: 



                                                                                                       Planologische verkenningen 

 2

 
Eerste planologische kennismaking met Lissabon. 
 
Lissabon heeft verschillende gedaantes, met een boven- en een benedenstad. De stad staat op 
zeven heuvels. Als eerste kennismaking met de stad waarin we vijf dagen zullen verblijven, 
gaan we gedeeltelijk met de tram, maar voornamelijk wandelend, drie stadswijken verkennen 
en vergelijken. Over twee uur zijn we in ieder geval allemaal weer op het verzamelpunt. 
 
Iedereen heeft dit pakketje gekregen met deze uitleg (route) met opdrachten, plattegrond, een 
setje kleurpotloden en papier. Daarnaast heeft iedereen een Lisboa kaart nodig voor vervoer 
en bezichtigingen.  
 
Het is de bedoeling dat je aan de hand van de gegevens in deze info zelf met behulp van de 
plattegrond de juiste weg vindt en de diverse opdrachten maakt. Na de eerste opdracht is het 
niet noodzakelijk om met z’n allen bij elkaar te blijven. Er mogen dus ook groepjes worden 
gevormd. 
 

 
Planologische verkenningen 

 
Doel: Na het maken van de opdrachten ben je in staat een kleine maar spannende rondleiding 
te verzorgen door de te verkennen wijken.  
Benodigdheden: Kleurpotloden en papier.  
                           Lisboa kaart 
                           Per twee personen een digitale camera 
Werkwijze: In groepjes van twee en drie. 
Voor iedere wijk krijg je één uur. Over twee uur zijn we daarom allen op het eerste 
verzamelpunt bij de Praca do Comércio. 
Totale duur ca. drie uur 
 
Leesopdracht 1: 
Als eerste gaan we naar Bairo Alto, de beroemdste wijk van Lissabon. Deze wijk is ontstaan 
in de buurt van de kapel Sao Roque, die in de Middeleeuwen nog buiten de stadsmuren lag. 
De kapel was een bedevaartsoord voor gelovigen uit Lissabon tijdens de diverse 
pestepidemieën in die tijd. Vanaf 1513 werd hier gebouwd om Lissabon uit te breiden. 
Aanvankelijk bood de wijk plaats aan zeelieden en vissers. Nu is het de uitgaanswijk en valt 
vooral op dat er een bijzonder gemengde bevolking is in dit gebied. 
 
Welke bevolkingsgroepen kom je tegen op deze wandeling? 
Noteer ze onderaan je antwoordblad. Kies per wijk twee personen. 
(Tip: vraag iemand van wie je vermoedt dat die oorspronkelijk niet uit Portugal komt,  
eens waar die wel vandaan komt)  
 

 
We zijn met de metro aangekomen bij Praca dos Restauradores. 
Van hieruit nemen we één van de drie overgebleven tramliften 
(Elevador) naar Calcada da Gloria en gaan zo naar Miradouro de 
Sao Pedro de Alcantara. Oorspronkelijk waren er acht van deze 
tramliften. Miradouro betekent uitkijkpost.  
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Maak één van de volgende opdrachten: 
• Opdracht 1a: Maak met zijn tweeën of drieën een panorama tekening. Verdeel jullie 

uitzicht in twee of drie gelijke stukken. Spreek af waar in het uitzicht de ene tekening 
ophoudt. Dat moet dus de plek zijn waar de volgende tekening begint.  
Zorg ervoor dat de twee of drie tekeningen gelet op perspectief en onderlinge 
verhoudingen een panoramaview van Lissabon opleveren. 

• Of opdracht 1b: Kijk uit over de stad. Bepaal met elkaar waaraan je kunt zien dat de ene 
wijk ophoudt en de andere wijk begint. Hou je plattegrond ter vergelijking erbij. Schrijf 
die kenmerken op waaraan je kan zien dat de ene wijk stopt en de ander begint.  
Noem per wijk drie gezichtsbepalende gebouwen. 
De opdracht duurt 20 minuten. 

 
We steken de weg over naar Palacio Ludovice uit 1747, genoemd naar de Beierse architect 
Ludwig. Hij ontwierp het Paleis van Mafra en deze woning. Nu is er het officiële proeflokaal 
van port: Solar do Vinho do Porto 
• Opdracht 2: Vind uit hoeveel verschillende soorten port je hier kunt proeven en wat de 

goedkoopste en duurste port is per glas. 
_________________________ Soorten port 
_________________________ Goedkoopste port 
_________________________ Duurste port 

 
We gaan nu richting de Taag . Bij het metrostation kun je links naar Rua 
Garret. Hier bevindt zich op nr. 120 één van Lissabon meest bekende 
cafés, A Brasileira. Het is gelegen in het hart van de winkelgalerij  
Chiado. Ooit, begin vorige eeuw, was dit café één van de pleisterplaatsen 
waar de meest bekende Portugese dichter Fernando Pessoa (1888 – 1935) 
en andere kunstenaars, bohémiens en intellectuelen zich ophielden. 
 
• Opdracht 3: Wat zijn bohémiens? 

_______________________________________ 
 
Hier staat een gedicht van Pessoa, eerst in het Portugees en een vertaling in het Nederlands  
 
Às vezes... 
Às vezes tenho idéias felizes,   
Idéias subitamente felizes, em idéias   
E nas palavras em que naturalmente se 
despegam...   
Depois de escrever, leio...   
Por que escrevi isto?   
Onde fui buscar isto?   
De onde me veio isto?  Isto é melhor 
      do que eu...   
Seremos nós neste mundo apenas canetas 
      com tinta   
Com que alguém escreve a valer o que nós 
      aqui traçamos?...  

Soms heb ik... 
Soms heb ik gelukkige gedachten, 
Gedachten, plotseling gelukkig, in gedachten 
En in de woorden waar ze zich vanzelf in 
losmaken...  
Na het schrijven, lees ik… 
Waarom heb ik dit geschreven? 
Waar heb ik dit vandaan gehaald? 
Van waar is dit tot mij gekomen? Dit is beter 
       dan ikzelf… 
Zouden wij op deze wereld niets dan pennen 
       zijn met inkt 
Waarmee iemand waarachtig schrijft wat wij 
       hier krassen?… 

 
(18 - 12 - 1934) (vert. A. Willemsen) 
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• Opdracht 4: Schrijf in je eentje, met zijn tweeën of drieën een gedicht over jouw of jullie 
(impressies) indrukken tot nu toe. 
Als je samen een gedicht schrijft, verzin dan om de beurt een regel. De lengte van het 
gedicht moet ongeveer gelijk zijn aan die van het voorbeeld.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Neem daarvoor 10 minuten. 
Draag het gedicht voor naast het standbeeld van Pessoa. Als je het gedicht met meerderen 
hebt gemaakt zeg je steeds je eigen regel op. Terwijl je voordraagt maak je van elkaar een 
foto met de dichter Pessoa. Trek dan net zo’n ernstig gezicht. 
Dit duurt in totaal ongeveer 20 minuten.  
 

We lopen terug naar het noorden via de weg die naast A Brasileira ligt. 
Na een paar honderd meter ligt aan de rechterkant Cacada do Duque: 
het trappenstraatje. Via dit straatje lopen we richting de Rossio in de 
wijk Baixa. 
• Opdracht 5: Tel de treden van de trap en schat hiermee de lengte 

van de straat. 
 
___________ meter 
 
 

Leesopdracht 2: 
Baixa is de lokale naam voor het 'nieuwe' centrum 
van Lissabon. De volledige naam is Baixa Pombalina. 
Tot in de 14e eeuw stroomde de Taag nog waar nu het 
Rossio ligt. Dom Dinis liet in de 13e eeuw een dam in 
de Taag bouwen, waardoor de wijk Baixa droog 
kwam te liggen. Na een zware aardbeving in 1755 
was er weinig meer over van de Baixa. Onder leiding 
van ene markies De Pombal werd de wijk herbouwd. 
Op zijn aanwijzingen ontstond er een geometrisch 
stratenpatroon. Langs de brede straten verrezen zgn. 
‘neoclassicistische’ gebouwen van soms wel vijf verdiepingen hoog. De bouw verliep zeer 
snel met behulp van Nederlandse paaltechnieken en geprefabriceerde elementen. Dat hadden 
de Nederlanders ook al in Amsterdam gedaan.(Vandaar het uniforme karakter van deze wijk.)  
 
We zijn nu aangekomen op de Rossio, het centrum van Lissabon. 
• Opdracht 6: Omschrijf twee kenmerken van dit deel van de stad die anders zijn dan de 

andere wijk waar we doorheen zijn gekomen. 
______________________________________________________ 

 
Neoclassicistische kunst is kunst die is ‘geïnspireerd op de kunst van de Grieken en Romeinen 
rond het begin van onze jaartelling’. Op de klassieke oudheid dus. 



                                                                                                       Planologische verkenningen 

 5

• Opdracht 7: Noem minstens vier kenmerken die aan die periode doen denken. 
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________ 

 
Via de Rua do Carmo lopen we nu richting de Elevador de Santa 
Justa. Deze mini-Eiffeltoren werd in het begin van de 20ste eeuw 
(1902) gebouwd door Gustave Eiffel. Bezoek met je Lisboa kaart 
deze toren. 
 
• Opdracht 8: Waaraan kun je zien dat deze kleine toren en de 

Eiffeltoren in Parijs door dezelfde architect zijn ontworpen?  
Kun je nog een ander - meer specifiek kenmerk- van deze toren 
noemen? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
We gaan nu dwars door het hart van Baixa via de Rua Augusta 
richting de Triomfboog die toegang geeft op Praca do Comércio.  
• Opdracht 9: Waarvoor dienen de gebouwen op dit plein?  
• Vergelijk dit plein met het vorige plein, Rossio en noem twee 

opmerkelijke verschillen. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Inmiddels zijn we op ons verzamelpunt. Midden op het plein. 
 
Ten westen van de Câmara Municipal (stadhuis) ligt de Rotonde Praca d. da Terceira. 
Hier nemen we gezamenlijk de tram richting Castelo Sao Jorge en komen dus in onze derde 
wijk Alfama. 
 
Leesopdracht 3:  
Alfama is de oudste wijk van Lissabon en ligt aan de 
oostelijke kant van het centrum, schuin omhoog tegen een 
heuvel: de São Jorge. Aan de zuidelijke voet van de São 
Jorge heuvel bevonden zich vroeger warme bronnen. Het 
Arabische woord alhama ('bad') is uiteindelijk verbasterd 
tot Alfama. Alfama is een uitgesproken volkswijk. Hier 
geen chique winkels of coffeeshops, maar op straat 
visverkopende vrouwen en in donkere steegjes 
weggestopte winkeltjes. Een labyrint van smalle straatjes. 
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We stappen uit net voor het einde bij Kasteel Castelo de São Jorge dat hoog boven Lissabon 
uittorent. Dit is nog een bouwwerk uit de ijzertijd: die liep van (kruis aan)  
 
-- 2.000.000 jaar tot 1.000.000 jaar voor Chr. 
-- 12.345 – 8.650 jaar voor Chr.  
-- 850 – 55 jaar voor Chr. 
-- Die is begonnen met de industriële revolutie in 1850 na Chr. en duurt nog steeds voort.  
 
De muren met zijn tien torens springen het meest in het oog. Op de binnenplaats van de ruïne 
ligt een rustig klein schaduwrijk parkje met een paar mooie ………………………..(vul in)     
 
• Opdracht 10: Waar kun je aan zien dat het eigenlijke Lissabon ophoudt?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hieronder staat een tekening van 10 seconden geluid van Amsterdam, gehoord vanaf het 
balkon van het paleis op de Dam.  
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• Luister goed naar de stad. Onthoud van 10 seconden de geluiden die je hoort. Teken nu 
zelf met je groepje die 10 seconden geluid.  

• Bewaar die tekening en onthoudt jullie geluiden. Als slot kunnen we daar een spel mee 
spelen.  

 
1             2              3             4             5              6             7             8             9              10 
  
 
 
 
 

         

 
We dalen af en gaan verder richting Sé Catedral. 
Na het bezoek aan de kerk lopen we rustig dwars door de wijk 
Alfama terug naar beneden richting Praca do Comércio,waar we 
deze middag gaan afsluiten. 
 
• Tijdens ons drankje zetten we beurtelings drie geluidstekeningen 

naast elkaar. Ieder groepje voert met de stem of evt. aanwezige te 
gebruiken voorwerpen zijn geluidstekening uit met de rug naar 
het publiek toe. De anderen raden ieder voor zich welke tekening 
bij welk groepje hoort. Geef steeds na drie uitvoeringen met een 
rood kleurpotlood aan welke antwoorden je goed had.  
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Ronde 1 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
Ronde 2 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
Ronde 3 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 

Ronde 4 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
Ronde 5 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
groepje ___ bij tekening____ 
 
 
 

 
Tot slot  
 
• Opdracht 10: Omschrijf van iedere wijk de sfeer die het uitstraalt. Je mag zelf 

omschrijvingen bedenken, maar je mag ook kiezen uit de volgende ‘sfeer-woorden’. Als 
je woorden niet kent of begrijpt vraag het aan een van de docenten. 
Aristocratisch – gemoedelijk – doods – volksachtig – levendig – swingend – bedreigend – 
eng – interessant – aantrekkelijk – kunstzinnig – opgewekt – uitnodigend – 
gereglementeerd – individualistisch - cultureel  

 
Bairo Alto 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Omdat______________________________________________________________________ 
 
Baixa 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Omdat______________________________________________________________________ 
 
Alfama 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Omdat______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bevolkingsgroepen die ik in de wijken ben tegengekomen: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Einde 
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