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Introductie
In ‘Thuis in de polder: hechten aan een plek’ gaat architect Mathias Lehner op zoek naar de relatie tussen
mens en locatie. Waarom houden mensen aan de ene kant soms in één klap van een stad en kunnen ze zich
aan de andere kant ook na tientallen jaren niet hechten aan een plek?
Aan de hand van voorbeelden uit architectuur, kunst en psychologie probeert de auteur te doorgronden hoe
een hechte band tussen mens en locatie ontstaat, met bijzondere aandacht voor het wonen in de polder. Kun
je in nieuw, gemaakt land wel hechten?
Lehner maakt in deze tekst gebruik van zijn eigen referenties en observaties als architect en van de uitkomsten van de fotowedstrijd ‘c-u-there’ over de beste ontmoetingsplek in de stad, die hij in de gemeenten
Almere, Houten en Haarlemmermeer begeleidde. Naar aanleiding van dit thema op het snijvlak tussen
architectuur en sociologie werd op 21 november 2008 een debat georganiseerd met vertegenwoordigers uit
de betrokken gemeenten.
Hij sluit zijn betoog af met mogelijke oplossingen waardoor mensen zich beter aan een locatie kunnen
hechten. Sommige zijn verrassend, andere liggen geheel voor de hand, maar lijken in de hedendaagse bouwpraktijk in de vergetelheid geraakt.
De fotowedstrijd ‘c-u-there’ werd georganiseerd door het ‘Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en
Schiphol’ in samenwerking met ‘Casla Centrum voor Architectuur Stedenbouw en Landschap van Almere’
en ‘Makeblijde’ in Houten (projectleider Jutta Hinterleitner). Het symposium ‘c-u-there’ werd georganiseerd door het ‘Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol’ (projectleider Karin Christof). Het
verslag hiervan, dat als bijlage is opgenomen, is van de hand van René den Hartog.
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Over de auteur
Ir. Mathias Lehner is directeur van het Amsterdamse lehner en gunther architecten. Het
bureau realiseerde onder andere het centrum voor de kunsten Het Oude Raadhuis in
Hoofddorp (2006) en een herenhuis aan het Oosterpark (2007). In datzelfde jaar ontwikkelde het bureau voor een aantal landschapsopdrachten De Ontwerpbus. In 2008 werd een
meervoudige stedenbouwkundige opdracht voor een nieuw dorp in Oostenrijk gewonnen.
Mathias doceerde een aantal jaren aan de TU Delft en gaf lezingen aan de Academie van
Bouwkunst Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen en op symposia in binnen- en buitenland.

Ir. Mathias Lehner

Geboren in Oostenrijk in 1972 volgde Mathias de opleiding bouwkunde aan de TU Wenen.
Na praktijkervaring in Oostenrijk en Duitsland kreeg hij een beurs voor onderzoek naar
landschap en experimentele woningbouw. Hij kwam in 1996 naar Nederland. In 2001 voltooide hij daar zijn studies met een eervolle vermelding aan de TU Delft. Voor Europan 7
was hij analist.
Als architect bij Inside Outside/Petra Blaisse won hij de eerste prijs voor een stadspark
in Milaan. Hij realiseerde een installatie voor de expositie van OMA in het Rotterdamse
Museumpark. Tevens werkte hij aan het landschapsontwerp voor CCTV in Beijing.
Als coördinator van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol organiseert Mathias lezingen, symposia, workshops en debatten. Hij stelde diverse publicaties
samen, waaronder Decibel City (2005) over een nieuwe aanpak van geluidshinder rondom
Schiphol en Vermittlung, bitte! (2008) over Nederlandse en Oostenrijkse architectuurcentra.

Meer informatie: www.legu.nl
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Thuis in de Polder
Hechten aan een plek

Liefdesverklaringen

aan de bewoners gevraagd: ‘Bent u gehecht
Het is inmiddels echt wel een afwijking
aan uw stad?’ Niet in een grote zaal en niet
te noemen, mijn interesse voor de manier
op het Marktplein met allemaal mensen
waarop mensen zich aan
eromheen. Nee, gewoon een klein verzoek
een plek hechten. Want dit
in de marge van een architectuurlezing,
vraagstuk - ooit begonnen
bij de koffiebar. Pak een Post-it-briefje en
als een onschuldig onderplak dat op een bord. Links voor: ‘Ja, ik ben
zoekje voor een bouwgehecht aan Almere.’ Rechts daarvan: ‘Nee,
project
binnen
mijn
ik ben niet gehecht geraakt.’ Voorafgaand
architectenbureau - nam
aan de lezing en in de pauze plakten de
de afgelopen maanden
mensen hun briefjes op het bord. Terloops,
wel een erg groot deel
met een kop koffie of een glas wijn in de
van mijn tijd in beslag. Ik
hand.
geef er lezingen over en ik
We verwachtten niet meer dan een paar
heb er een tentoonstelling
briefjes. Maar wat bleek? Iedere bezoeker
over georganiseerd. Ook is er op verschilhad een briefje opgeplakt. Het bord hing
lende plaatsen in Nederland een heus parhelemaal vol met briefjes En tot onze verticipatieproject opgezet. En eind november
rassing stond er ook nog iets óp de briefjes.
2008 was een klein symposium (we
En niet een simpel ‘ja’ of ‘nee’, maar uitnoemden het een ‘intieme dialoog’) over dit
gebreide verklaringen. Een van de briefjes
thema. Hechten aan een plek, het aarden
was helemaal tot in het laatste hoekje volgein een nieuw oord is toch iets wat mensen
schreven met kleine lettertjes. En er waren
heel direct raakt. Geen emotie om van de
lange verhalen
daken
te
Liefdesverklaringen
van
mensen
aan
op meerdere
schreeuwen,
een gebouw, een wijk, een plek.
briefjes, onder
maar meer
Aan iets wat niets terugzegt...
elkaar geplakt.
een
bijna
Het was een
stiekeme
vraag die mensen had geraakt!
bekentenis aan elkaar. Ik ben gehecht aan
mijn huis. Ik hou van mijn straat, mijn stad.
Maar wat stond erop? “Nou, wat krijg je
Nooit meer ga ik weg. Eigenlijk zijn het
dan als de een uit Groningen komt, en de
liefdesverklaringen. Liefdesverklaringen
ander uit Limburg - dan ga je in Almere
van mensen aan een gebouw, een wijk, een
wonen. We zijn er prima aan gehecht,
plek. Aan iets wat niets terugzegt, en al
hoor.” Of er stond, bijna onzeker: “Ik kom
helemaal niet: ik ook van jou.
uit een andere stad en ik ben daar nog heel
In Almere heeft de Openbare Bibliotheek

[

01. (Links) Reacties van
Almeerders op de vraag: Bent u
gehecht aan Almere?
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erg aan gehecht, al woon ik al jarenlang
hier.” En er stond vaker dan één keer: “Ik
ben gehecht, maar nog niet helemaal…”
Het leek wel alsof deze laatste schrijvers
een slecht geweten hadden, omdat ze ook
nog aan een andere stad gehecht waren en
zich nog niet volledig konden overgeven
aan Almere, de plaats waar zij toch al vele
jaren wonen.
De keuze voor een woonplaats heeft soms
weinig te maken met de eigen voorkeur
voor een specifieke plek. Je woont ergens
voor je werk of omdat het handig is; en je
doet heel erg je best, maar h-e-l-e-m-a-a-l
gehecht geraakt ben je nog niet.
En dit fenomeen vind ik razend interessant:
Hoe raken mensen gehecht aan een plek,
aan een gebouw, een stad, een plek? Niet
aan een oud, schattig stadje met pittoreske
vergezichten, waar je je jeugd hebt doorgebracht. Nee, aan een nieuwe stad. Net
opgeleverd. Een groeigemeente. Een ‘New
Town’. Op de bodem van een leeggepompt
meer. Of op de bodem van de Zuiderzee.
Kan dat wel? Daar hechten? Hechten aan
zo ’n plek? En zo ja, hoe werkt dat dan?

10
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De diepte in

Veel mensen associëren een hechte relatie
met de band tussen een moeder en haar
pasgeboren kind. De baby is
helemaal weerloos, de ogen zijn
nog dichtgeknepen en de buitenwereld is nieuw, onbekend
en vooral ook minder warm
dan de buik van de moeder.
Het kind zoekt de hartslag van
de moeder, kruipt tegen haar
lichaam en voelt zich helemaal op z’n gemak, vertrouwd,
gehecht. De moeder sluit het
kind in haar armen: een nieuwe,
innige relatie is begonnen. Samen zijn ze
hét toonbeeld van hechting. (Fig. 02)
Het motief zien we vaak terug in de kunst,
met name in religieuze schilderijen en
sculpturen. Maria die het Christuskind bij
zich houdt. In elke katholieke kerk is zo’n
tafereel wel te vinden. Een afgeleide van
het motief is de ‘Piëta’ (Fig. 03), een verbeelding van Maria en de aan het kruis
gestorven Christus. Slap ligt zijn lichaam
in haar armen en met een treurige blik
vol innige liefde en vertrouwdheid kijkt
Maria naar haar dode zoon. Een ongelofelijk mooie Piëta is die van Michelangelo1 in
de Pieterskerk in Rome. Het bijzondere van
dit kunstwerk is dat de marmeren Maria en
Christus even oud lijken. Ik associeer dit
prachtige beeld dan ook meer met een verliefd stel dan met een rouwende moeder en
haar overleden zoon.

Fig. 02. Hechte band tussen
moeder en kind.

Vanuit wetenschappelijk perspectief vallen
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hechting, gehecht zijn en het gehecht
raken aan elkaar onder de psychologie en
sociologie. Recente publicaties over dit
verschijnsel hebben vaak betrekking op
moeilijk opvoedbare kinderen en gebroken
gezinnen, met als uitgangspunt het welzijn
van het kind. Er wordt onderzocht hoe dit
welzijn gewaarborgd kan worden. Kan
een kind beter bij de moeder blijven of
bij de vader, is er een rol voor een pleeggezin of moet het kind juist in een tehuis?
De vakliteratuur schetst een zeer complexe
thematiek. Het is verre van duidelijk of
eenduidig hoe het kind het beste geholpen
kan worden.
Uiteraard zijn de psychologische en sociologische visies op het begrip ‘hechting’ in
de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. In de jaren zestig werd er,
eenvoudig gesteld, nog van uitgegaan
dat hechting een gegeven is dat een mens
heeft verworven of niet. Lange tijd werden
vervolgens vier soorten hechting onderscheiden. Er waren: ‘vermijdend gehechte
kinderen’, ‘veilig gehechte kinderen’,

Fig. 03. De Piëta in Sint Pieter in Rome van
Michelangelo, 1499.
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‘afwerend gehechte kinderen’ en ‘gedesorganiseerd gehechte kinderen’2.
De grootste groep, ruim tweederde van alle
kinderen, is ‘veilig gehecht’, zo stelde men.
Maar in latere jaren bleek uit onderzoek juist
dat hechten veel meer een proces betreft.
Een kind kan meer of minder, vroeger of
later gehecht raken; er is dus ook op latere
leeftijd voor een kind nog volop kans op
een hechte band met een verzorger. In de
literatuur weerspiegelt zich dit voortschrijdende inzicht ook in het gebruik van het
Fig. 04. Konrad Lorenz met zijn
begrip ‘hechten’ of ‘hechting’ in plaats van
ganzen.
de statische betekenis van ‘gehecht zijn’.
Een aantal wetenschappers heeft zich met
deze thematiek beziggehouden. Te noemen
zijn hier onder andere de Britse psychiater
John Bowlby3, die de eerste uitspraken over
hechting formuleerde en wiens theorieën
vooral handelden over de interactie tussen
opvoeder en kind, en de Engelse evolutietheoreticus Charles Darwin4. Hoewel
ook het onderzoek van Sigmund Freud5
aan de basis heeft gestaan van de theorievorming
over
hechting,
wil
ik
voorEen kind kan meer of minder,
namelijk stilstaan bij
vroeger of later gehecht raken...
het werk van
Konrad
Lorenz6,
een Oostenrijkse zoöloog en ornitholoog en
grondlegger van de ethologie7.

[

]

Deze Nobelprijswinnaar deed onderzoek naar het hechtingsproces van onder
andere ganzen (Fig. 04). Lorenz kon aantonen dat vers uit het ei gekropen gansjes

12

het wezen dat zij als eerste zien bewegen
als moeder beschouwen en blijven volgen.
Er zijn prachtige foto’s en zelfs een filmpje
van Lorenz hoe hij door een weiland loopt
of door een vijver zwemt met een schare
jonge ganzen achter zich. Zijn onderzoek
had invloed op de psychologie in de jaren
zestig. In 1973 ontving hij samen met
Nikolaas Tinbergen8 en Karl von Frisch9
de Nobelprijs. Wat opmerkelijk is aan het
dierenonderzoek door Lorenz is dat hij kon
volstaan met observatie in een zo natuurlijk
mogelijke omgeving zonder laboratoriumproeven. De verrassende vaststelling dat de
ene soort dieren, ganzen, aan een andere
soort dieren, bijvoorbeeld mensen, gehecht
kan raken, maakt een discussie mogelijk
over de - zij het wat eenzijdige - relatie
tussen mensen en de gebouwde omgeving.
Met de vondst van Lorenz in het achterhoofd, valt er veel te zeggen voor nader
onderzoek naar het hechten aan een plek.
Het onderzoek over hechting is nog niet
afgesloten. In dit essay houd ik mij aan de
hedendaagse omschrijving van het begrip
hechting van de Nederlandse psychotherapeute Mirjam Lambermon: “[hechting is]
een emotionele band, […] een gevoel dat
je bindt aan iemand of iets.”10 Daarbij gaat
men ervan uit dat hechting “geen gevolg
van ouderlijke zorg” is maar veel meer een
“aangeboren behoefte met overlevingswaarde”11.
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Van mens naar plek

Je zou kunnen vragen: wat moet een
architect met theorieën over psychologie
en sociologie? Dat is geen
onterechte vraag. Hoewel,
recentelijk adverteerde een
woningbouwcorporatie met
een vacature waarin juist
een ‘architect of socioloog’
gezocht werd. Deze annonce
toont klaarblijkelijk dat er een
behoefte bestaat aan een verbinding tussen architectuur
en sociologie, en andersom.
De afgelopen decennia is er een grote
afstand geweest tussen de twee disciplines.
Waarschijnlijk zijn wij getuige van een
golfbeweging van een wederzijdse interesse. Tijdens de eeuwwisseling tussen
de negentiende en de twintigste eeuw

was de interactie tussen architectuur en
sociologie juist sterk. Stromingen als de
Bauhausbeweging12 hadden een nieuw
mensbeeld voor ogen. Deze ‘moderne’ stroming zette zich tegen de historische stad af.
Ook in Frankrijk gingen sommigen ervan
uit dat de bebouwde omgeving urgent aan
vernieuwing toe was. Het ontwerp voor
een megalomaan ‘Plan Voisin pour Paris’
in plaats van het historische stadshart van
Parijs door de Zwitsers-Franse architect Le
Corbusier13 is daar een goed voorbeeld van
(Fig. 05).
Architecten veronderstelden dat ook de
maatschappij nieuw vorm gegeven kon
worden. Vandaag de dag lijkt dat moeilijk te begrijpen, maar de door de architectenbeweging CIAM14 van 1928 tot 1959

Fig. 05. Het plan Voisin, een
voorstel voor radicale herinrichting van de Parijse binnenstad
door Le Corbusier uit 1925.
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De golvende interesse van architectuur voor
sociologie en psychologie en vice versa vind
je óók terug in de jaren tachtig. Een tegenbeweging zocht toen naar een architectuur
van en voor menselijke relaties, voor ontmoeting en vervlechting. Daarmee leefde
de bredere interesse in de interactie tussen
mensen en gebouwen weer op16. Maar juist
in de afgelopen jaren keren de ontwerpers
weer terug in het grotere debat over welzijn
en leefbaarheid in (woon)wijken. Of het nu
gaat om nieuwe verlichting of om gezellige
buurttafels voor meer sociale veiligheid, of
om workshops met de bewoners over hun
beleving van de wijk: de architecten zijn
gelukkig weer partners in het proces (Fig.
06).

geformuleerde visies op de moderne stad
werden alom gewaardeerd. De centrale
gedachte was de ‘functionele stad’, waarbij
wonen, werken, recreëren en verkeer van
elkaar gescheiden zijn. Vanaf de jaren zestig
werden plannen conform deze opvattingen
bijvoorbeeld uitgevoerd in de Bijlmermeer15
in Amsterdam-Zuidoost. Vandaag is het
maatschappelijke en financiële faillissement
van de oorspronkelijke Bijlmer aanvaard en
is de wijk op grote
...de afgelopen jaren keren de
schaal afgebroken
ontwerpers weer terug in het grotere
en
verbouwd.
debat over welzijn en leefbaarheid...
Er is nu niet veel
meer terug te zien
van de oorspronkelijke opzet, en sinds de
jaren tachtig is het idee dat een architect of
stedenbouwkundige de maatschappij kan
vormgeven een stille dood gestorven.

Fig. 06. Kinderworkshop op
locatie over een nieuw in te
richten speelterrein in Alkmaar.

[
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Hierdoor zijn ontwerpers weer in staat
hun expertise in te brengen in een proces
dat recentelijk te veel werd bepaald door
cijfers. Dit werd enerzijds veroorzaakt
door de beleidsmatige verplichting een
vastgesteld aantal huizen per hectare te
ontwerpen; anderzijds door de eis dat de
ontwerpen vooral de gebaande en marktconforme paden moesten volgen om goed
te verkopen. De ontwikkelaar kon dan snel
en met het nodige rendement de zoveelste
‘jaren twintig’ woning in een nieuwe woonwijk laten verrijzen. Zelfs de behoeftes van
bewoners worden in cijfers samengevat.
We maken nu een kentering mee, en de
architecten krijgen weer een gepaste plaats
in het bouwproces. Deze plaats wordt niet
zozeer gekenmerkt door een alwetende
positie van de architect. Ook de gebruikers
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en de ‘markt’ vervullen sleutelposities.
Maar “op stedenbouwkundig niveau geloof
ik niet zo in doen wat de mensen willen.
Stedenbouw mag geen optelsom zijn van
bewonerswensen”, zegt de Amsterdamse
architecte Marlies Rohmer hierover. Zij
won de Amsterdamprijs17 2008 omdat zij,
volgens de jury, op een heel toegankelijk
niveau en een gedegen manier architectuur
met sociologie, maatschappij, gezondheid
en cultuur integreert18. Deze hernieuwde
belangstelling van architecten in sociologie
is wat mij betreft een welkome ontwikkeling. De belangstelling voor verhoudingen
tussen bewoners onderling en hun waardering voor de leefomgeving zijn volgens mij
belangrijke aspecten die kunnen resulteren
in het gehecht raken aan een plek. Maar
de vraag rijst onmiddellijk wat architecten
daar concreet aan kunnen bijdragen.
Voor het vervolg neem ik de aanpak van
onze ganzenvriend Lorenz over om het
thema van dit essay te benaderen door pure
observatie. Een hechte band tussen mensen
konden wij ontdekken in de relatie tussen
moeder en kind. Bij het terugdenken aan de
eigen schooltijd of de studie komen ook de
nodige vriendjes en vriendinnetjes in beeld.
Mensen waarmee je soms jarenlang vreugdevolle en treurige momenten beleefde.
Hechte vriendenclubjes op het schoolplein
die na jaren nog bestaan in de vorm van
een gewaardeerde vriendschap en een persoonlijk of zakelijk netwerk. Kortom: het is
eenvoudig vast te stellen dat mensen zich
aan andere mensen kunnen hechten dan
aan alleen hun opvoeders.

Als je, zoals Lorenz, de
soorten verruilt, dan is
ook gemakkelijk aan
te tonen dat de soort
’mens’ erg gehecht
kan raken aan de soort
‘huisdier’. Huisdieren
vervullen een belangrijke rol in het leven
van gezinnen, stellen
en
alleenstaanden.
Kinderen raken gehecht
aan hun hamsters,
konijnen of katjes,
maar ook volwassenen hechten zich
net zo sterk als kinderen aan dieren. Al
zijn de dieren soms
iets groter. De marktintroductie van een
Fig. 07. De robothond Aibo van
nieuwe polis voor een dierenuitvaartverzede Japanse elektronicafabrikant
kering19 werd enige tijd geleden in de krant
Sony.
besproken en bevestigt deze observatie.
Ook zijn er opmerkelijke zijsporen te ontdekken in de relatie van mens en dier; er
zijn de wat abstracte ‘Tamagotchis’20. En al
weer enige tijd bestaat ook de ‘AIBO’ (Fig.
07). Dit is een gezelschapsrobot in de vorm
van een hondje21, een geestig speelgoed
met als bijkomend
Ook zijn er opmerkelijke zijsporen
voordeel dat het
te ontdekken in de relatie van mens
niet gevoerd hoeft
en dier...
te worden noch in
de frisse lucht uitgelaten. Het beest heeft daarnaast ook een
uitknop. Daarmee slaat de ‘AIBO’ perfect
de brug naar de hechte band van mensen
met dingen.
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Fig. 08. Het Stock Car Racer
kinderbed met het uiterlijk
van een rode sportwagen van
Toddler Beds Omaha.

[

Kijk
bijvoorbeeld
naar jongeren. Mobiele
telefoons en jongeren gaan perfect
samen, sterker nog, zij zijn niet meer van
elkaar te scheiden, zo’n hechte band is er
tussen hen ontstaan. Ik kan eigenlijk geen
bezigheid, locatie of tijdstip bedenken
waarop jonge mensen niet met hun mobieltjes bezig zijn. In plaats van de communi-

Mobiele telefoons en jongeren gaan perfect samen.
Sterker nog, zij zijn niet meer van elkaar te scheiden.

]

catie tussen mensen die bij elkaar zijn, gaat
het er vooral om om voor communicatie
bereikbaar te zijn als je juist niet bij elkaar
bent. Ik ving laatst op straat een gesprek op

16

tussen jongeren waarbij een van hen bijna
huilend vaststelde dat zij niet mee kon
gaan stappen omdat zij haar mobiel thuis
was vergeten.
Andere dingen in deze reeks van ‘onmisbare’ voorwerpen waar mensen aan
gehecht kunnen raken zijn er genoeg, denk
alleen maar aan Nikes22 en iPods23. Een
bijzondere positie in de dingen waaraan
mensen zich hechten is er uiteraard voor de
auto. Mensen hebben er heel veel geld voor
over. Ook na de toch al dure aanschaf geeft
men nog veel geld uit voor onderhoud
of, vooral door mannen, aan esthetische
verbeteringen. De jongenskamer hangt
vol posters met de nieuwste modellen, en
zoonlief slaapt in een bed in de vorm van
een Formule-1-wagen (Fig. 08). Men gaat
op vakantie in een gehuurde Ford Mustang
en uiteraard rijdt men naar de trouwerij
met een mooie klassieker. Op de huwelijksfoto krijgt de auto een prominente plaats,
en tijdens de huwelijksnacht blijkt dat de
echtgenoot een tatoeage van zijn favoriete
automerk kan tonen. Tenslotte is er een
modern sprookje over een oudere man
in het Duitse München die na een flinke
hagelbui zijn auto helemaal ingedeukt op
de oprit ziet staan en uit verdriet zelfmoord
pleegt. Kortom: je kunt uitstekend gehecht
raken aan een auto.
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Gebouwen en plekken

Fig. 09. Een tentoonstellingsbezoeker poseert in een installatie
van een schilderij van Edward
Hopper tijdens de expositie
‘Western Motel. Edward Hopper
and Contemporary Art’, 3
oktober 2008 - 15 februari 2009
in de Kunsthalle Wenen.

Wanneer wij de wereld van favoriete hebbedingetjes achter ons laten om de relatie
tot de architectuur te bespreken,
is er ineens een zekere ambivalentie. Om deze twijfel speels
te benaderen, gaan we bij de
kunst te rade. De Amerikaanse
schilder Edward Hopper24
brengt de dunne grens tussen
gehechtheid en ontheemdheid mijns inziens goed in
beeld. Op zijn doeken met een
vaak stedelijk motief zoeken
mensen de geborgenheid
op van een hotel, een bruin café of huiskamer. Maar tegelijkertijd is er een zekere
kilte aanwezig, hetzij in de ruimte waar de
geschilderde persoon zich bevindt, hetzij
in de wereld erbuiten, vaak een stukje stad
dat men door een raam kan waarnemen
(Fig. 09).
We

zouden

ook
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een

bekend schilderij
kunnen
bekijken
van
de Amerikaan
Grant Wood25. Ik
bedoel ‘American
Gothic’
dat
Wood in 1930
schilderde (Fig.
10). Het portret
toont een boer
en een boerin
voor hun houten
- in ‘Carpenter
Gothic’ - opgetrokken
boer-

Fig. 10. Het schilderij ‘American Gothic’ door
Grant Wood.
derij. De voorgevel van het gebouw is
centraal op de achtergrond van het beeld
geplaatst, en wordt geflankeerd door de
twee personages. Mevrouw draagt een
schort en een gouden sieraad om haar nek.
Meneer draagt een zwart jasje met daaronder een tuinbroek van spijkerstof en
houdt een mestvork vast. De personages
verbeelden de trots van het boerenleven
in de Verenigde Staten met als opbrengst
daarvan een prachtig houten huis op
de achtergrond. Toch is hier duidelijk
sprake van soberheid en zijn er twijfels
af te lezen op de gezichten van het boerenstel. Twijfelen zij over het tafereel, de
manier waarop ze worden afgebeeld?
Kunsthistorici26 geven de vermoedens een
heel andere draai. Schilder Wood heeft de
scène geconstrueerd; er zijn geen boeren
afgebeeld, maar naar verluidt de zus van
17

de kunstenaar en zijn tandarts in een nogal
geënsceneerde, historiserende opstelling.
Wilde de schilder misschien zijn twijfels
laten zien over het feit of een leven vol
hard lichamelijk werk wel de moeite waard
was?
Opmerkelijk blijft de relatie tussen de personages en hun grootste bezit, het huis. Dit
tafereel staat in schril contrast met andere
staatsieportretten (Fig. 11). Denk aan het
nieuw beëdigde Nederlandse kabinet dat
op de trap van het Koninklijk paleis staat
(Fig. 12), een verhuiskaart van een jong
gezin dat trots voor hun net verworven
woning poseert, of de vrolijke gezichten van
jonge stellen en gezinnen die ons toelachen
uit een catalogus van kant-en-klare huizen
uit de fabriek. Kortom, de relatie tussen
mensen en gebouwen is ambivalent en vol
van gespannen verwachtingen. Huizen zijn
voor de meeste van ons de grootste investering die wij in ons hele leven zullen doen.
Zakelijk en privé is men pas geslaagd door
de aankoop van een eigen huis. Het huis
dient dan als statussymbool, maar wat zegt
dat over een mogelijk hechte band tussen
mens en gebouw?
Om te beginnen worden gebouwen meestal
gebouwd om te voorzien in een behoefte.
Het regent, dus bouw je een dak voor boven
je hoofd. Maar de relatie tussen mensen en
gebouwen is al lang niet meer zo simpel
als het archaïsche principe van beschutting en bescherming doet vermoeden. Zo
zijn er gebouwen gebouwd voor behoeftes
die in de loop van de tijd twijfelachtig zijn
geworden of in diskrediet zijn geraakt. Een
18

goed voorbeeld is het zogenoemde ‘Palast
der Republiek’27 in het voormalige OostBerlijn. Dit gebouw werd meer dan twintig
jaar gebruikt als parlement en cultureel
centrum en opgericht door een autoritair,
socialistisch regime dat in 1989 aan z’n
einde kwam. Sinds die tijd was het ‘Palast’
buiten gebruik en begon de discussie of het
grote gebouw herbestemd moest worden
of afgebroken. Het laatste zou eraan bijdragen het roemruchte verleden van de
voormalige DDR en zijn stedenbouwkundige overblijfselen in ieder geval fysiek
te laten verdwijnen. Behoud zou een veel
bredere discussie over omgang met het
verleden en hergebruik van een politiek
beladen bouwsel nodig maken. Op 26
januari 2005 installeerde daarom de Noorse
kunstenaar Lars Ramberg28 op het dak
van het ‘Palast’ zes meter hoge neonletters
die het woord ‘Zweifel’ (twijfel) (Fig. 13)
vormen - een meer dan dubbelzinnige verwijzing naar de relatie tussen de bevolking
en dit gebouw.

Fig. 11. Een Amerikaans gezin
toont zich voor hun huis op
Picasaweb.

Fig. 12. Het vierde kabinet
Balkenende op 22 februari 2007
op de trap van het paleis bij
koningin Beatrix.

De Duitsers worstelden meer dan vijftien
jaar met dit dilemma, maar besloten in 2003
het gebouw af te breken. In het Duits werd
dit proces trouwens niet afbraak genoemd,
maar ‘Rückbau’. Pas in 2006 werd hiermee
voorzichtig gestart.
Fig. 13. Installatie van Lars
Naast dit voorbeeld van ‘achterwaarts
Ø. Ramberg op de Palast der
bouwen’ als gevolg van minachting voor
Republik in Berlijn, 2005.
een gebouw, zijn
...de relatie tussen mensen en
er ook interesgebouwen is ambivalent en vol van
sante gebouwen te
gespannen verwachtingen.
noemen die her-

[

]
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bouwd of gerenoveerd worden omdat ze
en het Noordereiland in de Maas. Dit
op een brede waardering kunnen rekenen,
prachtige, groengeschilderde stalen bouween tegenovergestelde beweging dus. Een
werk is allang buiten gebruik door de
voorbeeld hiervan is de ‘Frauenkirche’29 in
aanleg van de Willemsspoortunnel richting
het ondergrondse station Blaak. De ‘Hef’
Dresden. Dit gebouw werd in 1945 zwaar
is echter diepgeworteld in het hart van de
beschadigd en de bescheiden rest bleef
Rotterdammers en bleef overeind. De brug
sindsdien als waarschuwing en ruïne staan
wordt daarom regelmatig op veiligheid
temidden van een hoop door het vuur
geïnspecteerd en geschilderd en kan zo zijn
zwartgeblakerd puin. Door brede steun
identiteitsvan verenigevende
gingen en
Door brede steun van verenigingen en
rol
voor
donateurs
donateurs uit de hele wereld kon de kerk
Rotterdam
uit de hele
worden herbouwd.
behouden.
wereld kon
Tenslotte
de
kerk
wordt
worden herde ‘Hef’ bezongen in veel liedjes over
bouwd. Daarbij zijn authentieke, achttiende
Rotterdam en figureerde de brug als decor
eeuwse bouwtechnieken gebruikt en werd
in een aantal films.
de oorspronkelijke positie van de weinige
De ‘Hef’ is net als de ‘Frauenkirche’ een
overgebleven stenen op ingenieuze wijze
bouwwerk uit het verleden. Maar naast deze
door de computer bepaald. De oude stenen
oude spoorweghefbrug heeft Rotterdam
zijn door hun donkere, zwarte kleur in het
er een modern icoon bij gekregen: de
voor de rest lichte en gave gevelbeeld te
Erasmusbrug. Hoewel deze door Ben van
herkennen. Het gereconstrueerde gebouw
Berkel ontworpen brug pas in 1996 werd
werd in oktober 2005 in gebruik genomen
opgeleverd, is hij niet meer weg te denken
en ooggetuigen berichtten over een ongeuit het stadsgezicht van Rotterdam. Hij
kend groot vreugdefeest en emotionele
pronkt op elke fatsoenlijke ansichtkaart
euforie. Het verleden was overwonnen, het
van de Maasstad en figureert in menige
bouwwerk voltooid en het beeldbepalende,
reclame. Een fraai ontwerp dat wordt geapverloren silhouet en het prachtige gezicht
precieerd door de bewoners en de identivan de stad Dresden hersteld (Fig. 14, 15 en
teit van een hele stad wist vorm te geven:
16).
Rotterdam staat voor de Erasmusbrug en
de Erasmusbrug staat voor Rotterdam.
De hechte band tussen bewoners en hun
verloren icoon kan ook met voorbeelden
Met deze hechte band komen we aan bij
dichter bij huis worden geïllustreerd. Zo is
het thema ‘city branding’. De Erasmusbrug
er bijvoorbeeld de ‘Hef’30, de oude hefbrug
heeft namelijk de stad Rotterdam met haar
van de spoorlijn tussen Zuidelijk Rotterdam

[

Fig. 14, 15 en 16. De
Frauenkirche in Dresden in
1860, de ruïne en de herbouwde
kerk na de restauratie in 2005.
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door de oorlog verwoeste binnenstad een
nieuw gezicht gegeven. Een icoon, dat als
‘pars pro toto’, als deel van het geheel, staat
voor Rotterdam (Fig. 17.). Een soortgelijke
werking gaat ook uit van de Eiffeltoren voor
geheel Parijs31. Stonden de Parijzenaren
in de eerste jaren nog sceptisch of ronduit
afwijzend
tegenover
De Erasmusbrug heeft namelijk de stad
het
metalen
Rotterdam met haar door de oorlog
gebouw van
verwoeste binnenstad een nieuw gezicht
meer dan driegegeven. Een icoon...
honderd meter
hoogte, later
veranderden de meningen en werd de toren
als niet meer weg te denken onderdeel van
Parijs en als icoon gezien. Een glas cham-

Fig. 17. De Erasmusbrug in
Rotterdam, door architect Ben
van Berkel, 1996.

[
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pagne drinken en dansen op het bovenste
platform tijdens de zonsondergang is dagelijks mogelijk en een droom van velen.
De 70.000 ton zware staalconstructie met
haar mooie silhouet is tegenwoordig een
gebouw waarmee men graag geassocieerd wil worden. En dit fenomeen wordt
gebruikt bij city branding. Steden willen
zich onderscheiden ten opzichte van
andere vakantiebestemmingen, woon- of
vestigingsplaatsen met een positief imago
en - zoals in dit geval - een positief beladen
bouwwerk. Zo is het beeldmerk van de
toren onderdeel geworden van het logo
van het grote Parijse warenhuis Galeries
Lafayette.
In dit verband is het interessant om terug te
komen op de Erasmusbrug. De ontwerper
ervan, architect Ben van Berkel32 van de
Amsterdamse UNStudio, had via de toenmalige Stichting Beeldrecht33 bedongen dat
alle fotografen reprorechten verschuldigd
waren als zij de brug als hoofdonderwerp
op de foto zouden zetten. Dit had een aantal
spraakmakende procedures tot gevolg. Per
1 september 2004 mogen echter volgens
artikel 18 van de Auteurswet werken in de
openbare ruimte (buiten op straat) afgebeeld worden zonder dat hier een auteursrechtelijke vergoeding voor hoeft te worden
betaald34. Voor de Eiffeltoren en andere
oudere gebouwen hoeft in ieder geval geen
beeldrecht te worden betaald. De vakantiekiekjes zijn dus veilig.
Maar er is ook een omgekeerde aanpak
mogelijk in het geval van city branding,
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namelijk het zogenoemde ‘Bilbao-effect’.
Het dankt zijn naam aan het Guggenheim
Museum35 in de Baskische industriestad
Bilbao. Deze Spaanse stad was enkele jaren
geleden een non-bestemming. De economie
draaide niet, er was onrust onder de bevolkingsgroepen en er heerste grote werkeloosheid. Het stadsbestuur besloot daarom
een uniek cultureel gebouw te laten bouwen
dat Bilbao ‘op de kaart’ moest gaan zetten.
De uniciteit en allure van het ontwerp werd
gewaarborgd door de opdracht te gunnen
aan een sterarchitect, in dit geval Frank
O. Gehry. Hoewel er in dezelfde periode
ook een moderne metro werd aangelegd
en andere maatregelen werden genomen
om de stad attractiever en leefbaarder te
maken, wordt de massale toestroom van
toeristen en de bijbehorende groei van
de economie aan het succes van Gehrys
museum toebedeeld.

dit essay aangekomen, een vraag waarover in de afgelopen maanden tijdens het
project ‘c-u-there’37 in de gemeenten
Haarlemmermeer, Houten en Almere is
gesproken. Een vraag die ook los van ‘c-uthere’ veel besproken is en wordt in andere
groeikernen en wijken waar men graag
zou willen dat er een sterke band ontstaat
tussen de bewoners en een plek. Wat is er
nodig om je te kunnen hechten aan een
plek?

Na deze excursie naar de macro-economische bijwerkingen van de architectuur
kunnen wij concluderen dat mensen sterk
gehecht kunnen raken aan gebouwen.
Soms zijn dat gebouwen die representatief
genoemd worden voor de positieve uitstraling van een hele stad, maar soms zijn
het ook gebouwen die er juist voor moeten
zorgen dat een stad zo’n positieve uitstraling krijgt36. Door een hechte band met een
gebouw kun je dus een hechte band krijgen
met een stad, een plek.

[

Door een hechte band met een gebouw
kun je dus een hechte band krijgen
met een stad, een plek.

]

Daarmee zijn wij bij de centrale vraag van
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Hechten: het kán

Fig. 18. Het kasteel in Almere.

In de architectuur is het niet mogelijk een
exacte formule op te schrijven hoe een
geslaagd gebouw tot
stand komt, laat staan
dat er een recept is
voor de appreciatie van
bewoners. Architectuur
is namelijk geen exacte
wetenschap zoals wiskunde of scheikunde.
Architectuur is op zichzelf een proces met veel
onbekenden. Maar zoals
hierboven
betoogd,
kunnen mensen gehecht
raken aan gebouwen en aan een plek. Het
is dus ook mogelijk te hechten aan een
redelijk jonge, nieuw ontworpen plek zoals
Haarlemmermeer, Houten of Almere.
De aanpak van de architect is daarbij cruciaal. Er zijn in ieder geval twee mogelijke sterk verschillende - ontwerpbenaderingen.
De top-down methode of de bottom-up
aanpak. Omdat elk gebouw op een bepaalde
locatie komt te staan en architectuur een
toegepaste, plaatsgebonden discipline is,
heeft de aanpak te maken met de plek. Bij
de top-down aanpak begint het ontwerpen
met een groot idee; een visie, een inspiratie
of een nog nader in te vullen beeld.
Laten we als voorbeeld een sprookjeskasteel in de polder nemen (Fig. 18.) Dat
idee wordt geprojecteerd op de locatie
en daaraan aangepast. Het resulterende
ontwerp heeft mogelijk veel invloeden van
de locatie in zich opgenomen, maar het
oorspronkelijke idee blijft centraal staan en
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heeft niet noodzakelijk iets te maken met
de locatie. Het voordeel van deze aanpak
is dat je er eenvoudig over kan communiceren. Ik wil een kasteel in de polder, zeg je
dan, of: ik wil een gebouw aan de rivier dat
lijkt op een roos38.
Ook voor de communicatie na oplevering waarborgt de top-down aanpak vaak
heldere bewoordingen, al leidt dat soms tot
geestige commentaren. De kantoortoren in
de Londense binnenstad in de vorm van een
raket van verzekeringsbedrijf Swiss-Re39
heet in de volksmond bijvoorbeeld ‘the
gherkin’, de augurk.
Bij de bottom-up aanpak daarentegen staat
niet primair de vorm of het idee centraal,
maar juist de locatie. Het ontwerp is hier
niet van tevoren bepaald door een creatief
idee, maar ontstaat aan de hand van de
analyse van de locatie, de zoektocht naar de
gelaagdheid. Dat kan een fysieke gelaagdheid zijn, zoals topografie, bodemsamenstelling, eerdere bebouwing, begroeiing,
geluid en dergelijke maar ook een mentale
gelaagdheid in de zin van (historische)
gebeurtenissen, oral history40 of verhalen.
Met ons bureau lehner en gunther architecten
hebben wij bijvoorbeeld een ontwerpgereedschap ontwikkeld dat de architect
helpt om meer over een locatie te weten
te komen: de Ontwerpbus41. In dit opvallende architectenbureau op wielen ontwerpt de architect op locatie. Bewoners en
gebruikers worden op een laagdrempelige
manier bij het ontwerpproces betrokken.
Zij komen gewoon langs bij de bus en
spreken met de architect. De verhalen en
23

Fig. 19. Het parfum ‘L’Essence
de Mastenbroek’ door Birthe
Leemeijer en Allesandro
Gualtieri.
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bijzonderheden van de locatie vloeien zo in
het ontwerpproces: de bottom-up aanpak
heeft een meerwaarde voor het ontwerp én
de toekomstige gebruikers.
Het is niet alleen in de architectuurpraktijk gebruikelijk om op een vernieuwende
manier een locatie te benaderen. Er zijn
verschillende interessante Nederlandse
kunstenaars die vanuit een onverwacht
perspectief een locatie tegemoet treden en
die tot inspiratie kunnen dienen voor de
architectonische analyse van een locatie42.
Kunstenares Birthe Leemeijer bijvoorbeeld lanceerde in 2005 een parfum die
probeert de geur en de beleving van een
polder te verbeelden. De geur, ‘L’Essence
de Mastenbroek’43, is genoemd naar de
Overijsselse polder Mastenbroek. (Fig. 19.)

Bij de bottom-up aanpak gaat het om het
ontrafelen en ontdekken van de gelaagdheid van een
De bottom-up aanpak lijkt soms wel haaks
plek. Op een
te staan op de gangbare Nederlandse
locatie
speelt
bouwpraktijk.
meer dan er op
een tekening of
bij een kort locatiebezoek valt te ontdekken.
De eigenschappen, verhalen en karaktertrekken die vaak als genius loci44 worden
omschreven, zijn waardevolle ingrediënten
voor het ontwerpproces. Ze kunnen tot een
bijzonder en verrassend ontwerp leiden.
De bottom-up aanpak lijkt soms wel haaks
te staan op de gangbare Nederlandse
bouwpraktijk. De locatie voor een nieuwbouwwijk wordt dan bouwrijp gemaakt.
Alle bestaande elementen worden hiervoor
verwijderd. De bovenlaag van de grond
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wordt afgegraven en een nieuwe, dikkere
laag zand wordt opgespoten. Zo ontstaat
een verhoogd maaiveld, dat bouwtechnische voordelen heeft maar ook het verlies
van alle fysieke sporen op de bouwlocatie
betekent.
De aanpak van de ontwerper heeft dus
invloed op het al dan niet gehecht raken
van de toekomstige bewoners of gebruikers. Een geslaagd architectonisch, landschappelijk of stedenbouwkundig ontwerp
kan dit proces van hechten dus mogelijk
maken en zelfs bevorderen. Maar wat zijn
de aandachtspunten waar de ontwerper
rekening mee dient te houden? Er zijn in
ieder geval twee aspecten van belang: tijd
en toe-eigening. Ik probeer dit duidelijk te
maken in het schema van fig. 20.
Ik ga er van uit dat het hechten aan een
plek overeenkomt met de huidige psychologische zienswijze en dus een proces is dat
door de tijd kan groeien. Bewoners kunnen
als het ware wennen aan een nieuwe plek.
Dit fenomeen kennen we na een verhuizing:
het duurt gewoon even voordat je je weg
weet en kan overzien waar alles is. Naast
wennen speelt ook herkenning een rol. Als
een nieuwe plek niets gemeen heeft met
wat je gewend was (stel dat je gaat wonen
in een ver land met een andere cultuur, met
andere gebruiken) dan is de situatie anders
dan wanneer de nieuwe woonplaats op een
bepaalde manier op de oude woonplaats
lijkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in
hun vakantie elk jaar op dezelfde camping
staan. Gewenning en vertrouwd zijn met
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Mogelijke
ruimtelijke
vertaling

Handelingen
om in behoefte te
voorzien

Bijvoorbeeld:
- Veilige ruimtes
- Verlichting
- Materiaalgebruik
- Ruimtes die
uitnodigend zijn
om te verblijven
Verblijven en
vertrouwen

Bijvoorbeeld:
-Toegankelijke
wegen en
trappen
- Ergonomie
- Schaal van de
mens
Wennen

Bijvoorbeeld:
- Referenties aan
oude, lokale of
bekende
bouwstijlen

Bijvoorbeeld:
- Flexibele plattegrond
- Aanpasbaar en
Uitbreidbaar
- Vandalismebestendige
inrichting

Bijvoorbeeld:
- Fabrieksmatig
gepatineerd
koper
- ‘Handgevormde’
bakstenen

Herkennen

Herhaaldelijk
gebruiken,
blijven ontdekken

Tijdsverloop en
geschiedenis
zien

Tijd nemen

Behoefte

Centraal aandachtspunt

Tijd

Centraal aandachtspunt

Toe-eigenen

Behoefte

Eigen maken

Handelingen
om in behoefte te
voorzien

Mogelijke
ruimtelijke vertaling

Beschermd
zijn

Gebruiken

Verkennen,
‘lezen’

Ontmoeten en
communiceren

Bewerken, zich
ermee
identificeren

Bijvoorbeeld:
- Ruimte om zich
terug te trekken
- Afdakjes bij de
voordeur en op
het balkon

Bijvoorbeeld:
- Passende
afmetingen van
ruimtes en meubels
- Buitenruimtes bij
Woningen

Bijvoorbeeld:
- Stoepen,
wandelpaden
- Fietspaden
- Erkers en balkons
- Sporen van vroeger
zichtbaar maken

Bijvoorbeeld:
- Bankjes,
- Speelplaatsen
(voor verschillende
leeftijden)
- Sportvelden
- Parken

Bijvoorbeeld:
- Geveltuinen
- Deuren in eigen
kleur schilderen,
- Uitbouw maken
- Tuin inrichten

Fig. 20. Dit schema geeft aan hoe tijd en toe-eigening centraal staan bij het hechten aan een plek.
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een locatie zijn ongetwijfeld van belang
voor hechting aan een plek (Fig. 21).
De factor tijd kan echter op verschillende
manieren van betekenis zijn voor nieuwe
bewoners, want enerzijds herken je iets
vertrouwds uit je eigen belevingswereld,
maar anderzijds zijn er ook sporen van
andere gebruikers. Denk aan door jarenlang gebruik versleten traptreden, of door
de tijd verweerd hout. Dit patina is een
directe weerspiegeling van de tijd die
een gebouw al heeft meegemaakt. Er zijn
trouwens ook producten op de markt die
de verstreken tijd versneld simuleren.
Zoals je een spiksplinternieuwe spijkerbroek met gaten en afgeschuurde plekken
kunt kopen, is er in de bouw bijvoorbeeld
machinaal of chemisch verweerd plaatmateriaal te koop. Een nieuw dak op een oude
kerktoren steekt daardoor niet onwennig af
bij het oude gebouw, maar voegt zich door
het gebruik van vooraf geoxideerde koperplaten die direct al mat en groenig zijn.
Een goed ontwerp is voor langere tijd

Fig. 21. Aanzicht van een straatje in de nieuwbouwwijk Brandevoort bij Helmond die in
opzet en architectuur geïnspireerd is op generieke historische ontwerpen.
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bruikbaar en maakt het mogelijk dat je het
verloop van de tijd kunt ervaren, hetzij
door materiaalkeuze hetzij door de mogelijkheid het ontwerp in de loop van de tijd
aan te passen (Fig. 22).
Het tweede - en waarschijnlijk nog belangrijkere - aandachtspunt bij een ontwerp
ter bevordering van de hechting is toeeigening. Ik doel hier niet op de letterlijke
aankoop van een plek, maar in overdrachtelijke zin het zich eigen maken van een plek.
Dat zich eigen maken begint bij de archaïsche opgave
van de archi...want enerzijds herken je iets
tectuur
om
vertrouwds uit je eigen belevingswereld,
de mens te
maar anderzijds zijn er ook sporen van
beschermen.
andere gebruikers.
Zoals
het
kind aan de beschermende moeder gehecht
raakt, raken mensen gehecht aan een plek
die hen beschermt tegen weersinvloeden,
geluid of stedelijk gedruis. Ik moet daarbij
altijd denken aan de oude stadshuizen in
bijvoorbeeld Marrakech (Fig. 23). Deze

[

Fig. 22 . Plattegronden van een grachtenpand
in Amsterdam; door de eeuwen heen werden
deze huizen gebruikt als pakhuis, winkel,
woning en kantoor.

]

Fig. 23. Kamer in een van het
stadsgedruis afgeschermd riad
(stadhuis/hotel) in Marrakech.
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gebouwen hebben soms meters dikke
muren, waardoor het geluid uit de drukke
stad en de hitte onmogelijk kan doordingen
naar de kamers en het beschermde binnengebied.

Fig. 24. De plek in bezit nemen
door op de stoep te krijten. Het
lijkt erop dat de moeder meer
behoefte heeft de stoep in bezit te
nemen dan haar dochtertje.

Ook op een andere manier kan men zich
een plek eigen maken, bijvoorbeeld door
de plek te (mogen) gebruiken, te verkennen, er iemand te ontmoeten of de plek
te bewerken en naar je hand te zetten. Dit
mogelijk maken van gebruik, kan heel eenvoudig gaan. Voor kinderen betekent het
bijvoorbeeld dat ze dichtbij kunnen spelen,
zoals ballen op het trottoir of
De ruimtelijke vertalingen van de
het krijten op stoeptegels (Fig.
menselijke behoeftes om aan een plek
24). Ook een bankje op de stoep
te kunnen hechten, zijn lang niet in
naast de voordeur maakt interalle bouwplannen mogelijk.
actie tussen de bewoners en de
omgeving en dus het gebruik
Wel zijn er volop ontwerpen die weinig
van een plek mogelijk (Fig. 25). Je kunt
rekening houden met de locatie maar die
het bankje alleen gebruiken, maar je kunt
zoveel mogelijk bekijks willen trekken met
er ook gezellig met de buren een fles wijn
fotoreportages in architectuurbladen. Wat
leegdrinken, en zoonlief kan er ’s avonds
moet je als architect ook anders dan op
nog even afscheid nemen van zijn vriendindeze manier antwoorden op de vraag naar
netje. Met een geveltuin naast de voordeur
spektakel van allerhande media. Maar zoals
kan een bewoner op eenvoudige manier
de architect Adolf Loos45 al zei: “[Goede]
een deel van de plek bewerken en naar zijn
hand zetten.
architectuur kun je niet fotograferen.” Je
kunt architectuur alleen beleven.
De meeste van de in dit essay genoemde
aandachtspunten zijn verre van spectaculair. Niemand zal er van opkijken en de
constateringen vernieuwend noemen. Het
kunnen voorzien in de behoefte om zich
een plek eigen te maken en de bewoners de
tijd te laten nemen om te hechten, zijn vaardigheden die tot het standaardvocabulaire

[

Fig. 25. Een bankje naast de
voordeur nodigt uit tot gebruik
en ontmoeting.

Fig. 26. De nieuwe stadswijk
Westerdokseiland in Amsterdam
aan het IJ en naast Prinseneiland:
gebrek aan openbare ruimte en
hoge dichtheid.

van de ontwerper zouden moeten horen.
Alleen zo kan er een nauwe band tussen
de locatie en de mens ontstaan. Alleen dan
kunnen mensen gehecht raken aan een plek.
Het zijn essentiële basis-ingrediënten die in
een toenemend aantal plannen gewoonweg
niet aanwezig zijn. De ruimtelijke vertalingen van de menselijke behoeftes om aan
een plek te kunnen hechten, zijn lang niet
in alle bouwplannen mogelijk. Bij galerijflats is er geen ruimte voor een bankje naast
de deur en bij dichtbebouwde wijken is er
geen ruimte voor spel en ongedwongen
ontmoeting.
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Epiloog

Fig. 27. Plattegrond van het
dorp met de bebouwing gegroepeerd rondom de centrale brink,
ingevoegd in luchtopname.

In het voorgaande heb ik geprobeerd het
fenomeen hechten in de architectuur te
verhelderen en toe te
lichten hoe het hechten
van mensen aan een
plek volgens mij bevorderd kan worden.
Daarbij heb ik geput uit
de literatuur en mijn
eigen observaties. Als
praktiserend architect
verkeer ik in de gelukkige situatie dat ik
mijn visie op het fenomeen ‘hechten’ direct
kan vertalen naar een
ontwerp of een gerealiseerd bouwwerk. In
deze epiloog zijn een
drietal
voorbeelden
opgenomen van werk
van lehner en gunther
architecten, het bureau
waar ik sinds 2004 aan
verbonden ben, waarbij
de relatie met het thema
‘hechten’ centraal staat.
Met deze aanvulling
op mijn essay wil ik
de lezer laten zien hoe
ik mijn ideeën over dit
thema in mijn praktijk
toepas.
Hoewel lehner en gunther een architectenbureau is dat ook gebouwen ontwerpt, zoals
de renovatie van het culturele centrum ‘Het
Oude Raadhuis’ in Hoofddorp (2006), het
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herenhuis aan het Amsterdamse Oosterpark
(2007) of ‘Hoeve De Vogel’ als vitaal onderdeel van het bedrijventerrein Act! bij
Schiphol (2008), is hier gekozen voor drie
projecten die juist op de openbare (buiten)
ruimte betrekking hebben. Deze keuze sluit
beter aan bij het thema ‘hechten‘ zoals dat
hiervoor is uitgewerkt en tijdens de intieme
dialoog c-u-there. De drie onderstaande
voorbeelden weerspiegelen met name de
visie over het hechten van mensen aan een
plek in relatie tot de landschapsarchitectuur en de stedenbouw.
1. Thuis in het landschap
‘Thuis in het landschap’ is een meervoudige stedenbouwkundig opdracht voor een
nieuw dorp in Ansfelden Süd (Oostenrijk).
lehner en gunther architecten ontwierp in
2007 een wijk van ruim vijfhonderd nieuwe
woningen met een structuur die is afgeleid
van de bekende bebouwingsstructuren van
de omliggende dorpjes. Het waarnemen
van het glooiende landschap en de subtiele
inpassing op de locatie staan daarbij centraal. De afmetingen van de privé-tuinen
zijn beperkt ten gunste van het doorlopen
van het bestaande landschap en ruimte
voor onderlinge ontmoeting van de nieuwe
bewoners, bijvoorbeeld op de centrale brink
(Fig. 27 en 28 volgende blz.). Het hechten aan
de nieuwe plek wordt bevorderd door ontmoetingen en het in bezit nemen van de
openbare ruimte mogelijk te maken. De
bewoners kunnen de natuurlijke omgeving ruiken, aanraken en direct beleven.
Wat de architectuur betreft zijn er op de
29

lokale boerderijen geïnspireerde hoven
ontworpen met een centraal, beschermd
binnengebied. Deze semi-openbare buitenruimte nodigt uit om te verblijven en
elkaar te ontmoeten op kleinere schaal. Het
hechtingsproces wordt bevorderd door er
gezamenlijk en veilig te spelen, met goed
toezicht door één van de ouders, en de
ruimte voor kleine feestjes. Alle toegepaste
gebouwtypes zijn moderne interpretaties
van in de omgeving. Daarbij wordt erop
gelet, dat de lokale architectuur herkenbaar
blijft en naar het verleden van de locatie
verwijst. Het materiaalgebruik sluit nauw
aan bij deze gedachte en borduurt voort
op de lokaal gebruikelijke en traditionele
bouwmaterialen zoals baksteen, gemetselde keien, hout en stucwerk (Fig 29).

Fig. 28. Ruimtelijke impressie, kijk vanuit een binnenhof naar de
brink.
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2. De Huistuinen
Het tweede project dat goed aansluit bij de
thematiek van hechten aan een plek is de
prijsvraaginzending ‘De Huistuinen’, een
plan uit 2005 voor de herinrichting van
een deel van de historische binnenstad van
Tilburg (Fig. 30 en 31). De Huistuinen is een
stedenbouwkundig voorstel dat niet op het
ontwerp van gebouwen stoelt, maar op de
ruimte ertussen. Wij werken dus met de
buitenruimte in al zijn gradaties van openbaar tot privé. Het plan begint bij de oorspronkelijke maar inmiddels verdwenen
Tilburgse tuinen. Deze bijzonder riante
tuinen waren nog terug te zien in de verkaveling van de locatie en verwijzen zo naar
de oude, verborgen schatten te midden
van een historisch gegroeid stadscentrum.
Het nieuwe plan omvat het ‘beste van twee

Fig. 29. Traditioneel boerderijgebouw als referentie voor gebouwtype en materiaalgebruik.
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werelden’. Er zijn woningen in binnenstedelijke dichtheid, maar ook buitengewoon
grote tuinen tot wel 55 meter diep. De
tuinen verwijzen naar de historie van de
plek. Een tuin is immers bij uitstek een oord
om te hechten. Door de plek naar de hand
te zetten en actief in bezit te nemen, door er
koffie met de buren te drinken of door zelf
planten en bomen te kiezen en naar eigen

inzicht te planten. De tuinen dragen bij aan
het hechtingsproces door ruimte te bieden
om te verblijven, te ontspannen, planten
te ruiken, aan te raken en er actief met de
vingers in de aarde te wroeten. Dus letterlijk te aarden.
De grenzen van de (tuin)kavels worden
gevormd door beplanting in plaats van
door stenen façades (Fig. 32). Lopen door
Fig. 30. Plattegrond van de autovrije wijk en de diepe tuinen in
het centrum van Tilburg.

Fig. 31. Doorsnede van de wijk Huistuinen met de woningen, de verhoogde tuinen en de ondergrondse garages direct onder de huizen.
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Fig. 32. De weelderige tuinen
bepalen de sfeer op deze
impressie van de wijk vanaf een
van de wandelpaden.
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het gebied voelt als een wandeling door
een weelderig stedelijk en autovrij park.
De wandel- en fietspaden lopen langs
verschillende publieke speelterreinen en
het huis van de gezamenlijke tuinman.
De Huistuinen is een plan voor een plaats
om elkaar te ontmoeten, te verblijven en
gehecht aan te raken. Het plan is gemaakt in
samenwerking met Armand PaardekooperOverman.
3. Ieder zijn eigen gele cirkel
‘Ieder zijn eigen gele cirkel’ is een plan voor
de openbare ruimte in de Eilandenbuurt
in Alkmaar Noord (Fig. 33 en 34). Dit is
een project, waar wij niet alleen met de
gegevens van de plek en zijn gelaagdheid
hebben gewerkt. Wij hadden namelijk

Fig. 33. Plattegrond van de Eilandenbuurt met de groene routes door de wijk.
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een nieuwe werkwijze ontwikkeld om het
hechten van de mensen aan hun plek al in
het begin van het ontwerpproces centraal
te laten staan. Daarom zijn wij in de zomer
van 2007 voor het eerst met De Ontwerpbus
aan de slag gegaan, een architectenbureau
op wielen dat op de locatie wordt ingezet.
Deze manier van werken werd erg goed
ontvangen bij zowel de opdrachtgevers
en de bewoners als de lokale en landelijke
media.
De Eilandenbuurt is een wijk waaraan de
afgelopen jaren nauwelijks aandacht is
besteed. De buitenruimte in deze jaren
tachtig wijk is weids, maar eentonig en
erg slecht onderhouden. Een zee van grijze
betontegels. De bewoners hebben geen
band met hun omgeving (Fig. 35).
Onze strategie was, om niet alles opnieuw
in te richten ook vanwege de torenhoge
kosten van zo
operatie – maar om aan de
...’n...
bestaande openbare ruimte bijzonderheden
toe te voegen. Wij hebben een catalogus
van ‘eilandjes’ ontwikkeld, die in de platte
plak van standaard betonnen tegels kunnen
worden geplaatst. De eilandjes zijn gevat in
een ronde, gele rand en worden gebruikt
voor bomen, grasbermen, speelterreinen,
ronde bankjes, een fietsenstalling, brievenbussen, hangplekken, klimrekken of stalletjes op het nieuwe plein. Op deze manier
kunnen de bewoners zich de openbare
ruimte eigen maken en elkaar ontmoeten.
Het tweede aandachtspunt van het ontwerp
is van het lopen door de wijk een belevenis
te maken. De huidige inrichting met overal
betontegels maakt weinig verschil tussen
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de rijbanen voor auto’s, parkeerplaatsen
en plekken om te lopen of te gaan zitten.
Je kunt tegen je kind niet zeggen: blijf op
de stoep. Want er is geen goed onderscheid
tussen stoep en straat. Ons landschapsontwerp nodigt juist uit tot het betreden: hier
mag je komen! Wij hebben een netwerk
ontworpen van autovrije, groene routes,
pleintjes en looppaden die bestemd zijn
voor voetgangers, kinderwagenbestuurders, rolstoelers en hardlopers. Bewoners
en gebruikers beleven de wijk vanaf deze
groene routes vanuit een ander perspectief:
zij worden langs de bijzondere plekken in

[

hun buurt geleid: een nieuw plein, een belvedère aan het water en speelplekken en
andere activiteiten, die in de gele cirkels
zijn gevat.
Vanaf het begin van het ontwerp hebben
we gebruik gemaakt van De Ontwerpbus.
De bus is een nieuwe vorm van bewonersparticipatie. De Ontwerpbus is het rijdende
en opvallende architectenbureau waarin
lehner en gunther architecten op locatie ontwerpt. De bewoners en gebruikers van de
Eilandenbuurt werden daardoor op een
laagdrempelige manier betrokken bij het

... ...

Fig. 35. Aanzicht van
het Amelandplein in de
Eilandenbuurt met diverse gele
cirkels met nieuwe bomen.

]

Fig. 34. Een pagina uit de catalogus van mogelijke gele cirkels,
die in overleg met de bewoners
kunnen worden geplaatst en
heringericht.

WSF Flevoland Bulletin - Thuis in de Polder - Hechten aan een plek

33

ontwerpproces. Zij kwamen gewoon langs
bij de bus en spraken met de architect. De
bus stond tijdens een van tevoren bekend
gemaakte periode op verschillende standplaatsen. De bewoners konden wennen
aan de veranderingen die op komst waren
en aan de architect. Eerst even de kat uit
de boom kijken, om vervolgens toch bij de
architect aan te kloppen om te vertellen wat
men vindt. De verhalen en bijzonderheden
van de locatie vloeiden op deze manier als
het ware in het ontwerpproces. Een duidelijke meerwaarde voor het ontwerp én de
gebruiker!
Wij stelden vast dat de bewoners van de
Eilandenbuurt echt betrokken raakten bij
het ontwerpproces. Zij spraken zich open
uit en voelden zich daarbij beschermd in
hun eigen omgeving. De grote afstand tot
het abstracte planningsproces werd weggehaald. Daarbij maakten de bewoners ons
in hun wijk wegwijs en droegen kennis
over die niet op tekeningen en in rapporten
stond. Zij namen ons enthousiast op, stelden

34

elektriciteit ter beschikking, kwamen met
koekjes en verhalen langs, boden koffie aan
en nodigden ons thuis uit. En opvallend
genoeg ontstond er meer contact tussen
de bewoners onderling. Eigenlijk zijn al in
deze eerste fase niet alleen de bewoners,
maar ook de architecten gehecht geraakt
aan elkaar en aan de plek.
De Ontwerpbus zal ook in latere fasen en
bij de definitieve plaatsing van de gele
cirkels worden ingezet om het overleg
met de bewoners te faciliteren; zij kunnen
dan heel concreet aangeven welke soort
cirkel zij in de buurt van hun huis zouden
willen. Sommige van de cirkels kunnen
ook geadopteerd worden, dus bewoners
geven zich op om de speeltoestellen en de
zandbak schoon te houden of de bloemen of
heesters in de cirkel naar eigen inzicht aan
te planten en te onderhouden. Zo kunnen
de bewoners zich identificeren met hun
eigen wijk en kan er een hechte band tussen
de bewoners en hun plek ontstaan.

WSF Flevoland Bulletin - Thuis in de Polder - Hechten aan een plek

Fig. 36, 37,38. De ontwerpbus
op locatie. Bewoners van alle
leeftijden werken samen met de
architect.

Fig. 39. De ontwerpbus is uitgerust met flexibel in te zetten tafels,
banken en paneeldragers. De bus kan gebruikt worden als volledig
uitgerust ontwerpbureau, als vergaderplek en als expositieruimte.
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Noten
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Michelangelo Lodovico Buonarotti Simoni, 1475 - 1564, Italiaanse schilder, beeldhouwer, architect en dichter in de Renaissance.
Deze typen zijn geformuleerd door Mary Ainsworth, 1913 - 1999, Britse psychiater en
studente van John Bowlby.
Edward John Mostyn Bowlby, 1907 - 1990, Britse psychiater.
Charles Robert Darwin, 1809 – 1882, Engelse bioloog.
Sigismund Schlomo Freud, 1856 – 1939, Oostenrijkse psychiater.
Konrad Zacharias Lorenz, 1903 - 1989, Oostenrijkse bioloog.
Ethologie of gedragsbiologie is een onderdeel van biologie, waarin het gedrag van
dieren centraal staat (Wikipedia).
Nikolaas Tinbergen, 1907 – 1988, Nederlandse etholoog.
Karl Ritter von Frisch, 1886 – 1982, Oostenrijkse etholoog.
Mirjam W. E. Lambermon, Nederlandse auteur en psychotherapeut.
Dit sluit ook aan bij de materiaalkundige omschrijving van hechting: een principe of
proces waarmee twee materialen aan elkaar vast zitten.
Het Bauhaus was een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten in Duitsland die van 1919 tot 1932 eerst in Weimar en later in Dessau was gevestigd.
Le Corbusier, geboren als Charles-Édouard Jeanneret, 1887 – 1965, Zwitsers-Franse
architect.
De CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) was een groot internationaal platform dat in de eerste helft van de twintigste eeuw een ongekende stempel heeft
gedrukt op het architectuurdebat.
In de jaren zeventig verrees op het grondgebied van de in 1966 geannexeerde gemeente
Weesperkarspel een nieuwe Amsterdamse woonwijk, de Bijlmermeer, die gekenmerkt
werd door hoogbouw van tien verdiepingen in een zeskantige honingraatstructuur
en veel groen, gescheiden wegen voor voetgangers, fietsers, auto’s en een verhoogde
metrolijn.
Zie ook het werk en geschriften van Herman Hertzberger, geboren 1932, Nederlandse
architect: ‘Ruimte maken, ruimte laten’ (1984) en ‘Lessons for students in architecture’(1991).
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst kent jaarlijks de Amsterdamprijs voor de
Kunsten toe aan kunstenaars die van bijzondere betekenis zijn voor kunst en cultuur en
op eigen wijze een bijzondere, actuele en grensoverschrijdende bijdrage aan de kunsten
in Amsterdam leveren.
Uit het juryrapport: ”Toch werkt Rohmer vanuit een gebruikersfilosofie, waarbij zij pleit
voor brede stoepen en veranda’s. Rohmer geeft hiermee volgens de jury een bijzondere
interpretatie aan het vak van architect en de maatschappelijke taak die dat vak met zich
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meebrengt. Hierin vervult zij een voorbeeldfunctie en inspireert zij haar vakgenoten.
Het is daarbij bewonderenswaardig dat een architect breed onderzoek doet naar een
fenomeen, zonder dat het direct in verband staat met een opdracht. Van elke goede
architect mag verwacht worden dat hij of zij […] dit doet.”
De Internet zoekmachine Google telt 2.240 hits voor de zoekterm ‘dierenuitvaartverzekering’.
De eerste Tamagotchi - een virtueel huisdier – werd in 1996 ontworpen door Aki
Maita en op de markt gebracht door de Japanse speelgoedfabrikant Bandai. De naam
Tamagotchi is samengesteld uit het Japanse woord voor ei, 'tamago', en het achtervoegsel 'chi', wat affectie uitdrukt.
AIBO staat voor: Artificially Intelligent roBOt en het is Japans voor: vriend of maat. De
robot wordt door Sony geproduceerd sinds 1999.
Sportschoenen van het Amerikaanse Nike, Inc. met het kenmerkende logo (de ‘Swoosh’)
zijn een van 's werelds meest bekende producten. Het bedrijf bestaat sinds 1962 onder
de naam Blue Ribbon Sports (BRS) en sinds 1978 als Nike, naar de Griekse godin van de
overwinning. Het bedrijf had in 2006 een omzet van $ 15 miljard en wereldwijd 26.700
werknemers in dienst.
De mp3 speler iPod van het merk Apple is in 2001 voor het eerst gelanceerd. De 'i' kan
staan voor 'Internet', 'individueel' of 'interactief', maar de producent geeft hier geen duidelijkheid over.
... ...
Edward Hopper, 1882 – 1967, Amerikaanse realistische schilder.
Grant De Volson Wood, 1891 – 1942, Amerikaanse schilder van het ‘Regionalism’
(vooral in het zogenaamde MidWest van de VS).
Steven Biel. American Gothic: A Life of America's Most Famous Painting. W. W. Norton
& Company, 2005, en Fineman, Mia, The Most Famous Farm Couple in the World: Why
American Gothic still fascinates, Slate, 2005.
De ‘Palast’ was een kloek gebouw van 180 m bij 85m en 32 m hoog, ontworpen door
architect Heinz Graffunder. Het werd op 23 april 1976 na 32 maanden bouwtijd
geopend op het Berlijnse Schloßplatz (tussen 1951 en 1994 Marx-Engels-Platz genoemd).
Lars Ø. Ramberg, geboren 1964, Noorse kunstenaar, werkt met installaties, fotomanipulaties en performances.
De Frauenkirche werd tussen 1726-1743 gebouwd naar ontwerp van George Bähr, 1666 –
1738, Duitse architect. Lutherse barokkerk, het op een na grootste zandsteengebouw ter
wereld.
De Koningshavenbrug (officiële naam) werd ontworpen door P. Joosting en opengesteld op 31 oktober 1927.
De toren werd ontworpen door Alexandre Gustave Eiffel, 1832 – 1923, Franse
constructeur, en werd gebouwd tussen 1887 en 1889 als entreepartij voor de
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Wereldtentoonstelling in Parijs van 1889.
Ben van Berkel, geboren 1957, Nederlandse architect, realiseerde de Erasmusbrug
van 1991-1995. Hij studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam en aan de
Architectural Association in Londen. Hij werkte onder andere bij de Zwitsers-Spaanse
architect Santiago Calatrava. Samen met Caroline Bos richtte Van Berkel in 1988
Architectuurbureau van Berkel en Bos op en in 1998 UNStudio (United Net Studio).
Stichting Beeldrecht is sinds 1 januari 2008 samen met De Visuelen, Scrio en Burafen
opgegaan in de Stichting Pictoright en int voor aangesloten vormgevers, kunstenaars en
architecten reprorechten voor afbeeldingen van hun werk.
Bron: IVR, Instituut voor Informatierecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit
van Amsterdam.
Het Guggenheim Museum in Bilbao werd ontworpen door Frank Owen Gehry,
geboren1929, Canadese architect. Er zijn ook in Venetië, Las Vegas, Berlijn, New York en
binnenkort in Abu Dhabi Guggenheim Musea.
Architect Frank Gehry vertelde tijdens een lezing in het Nai in Rotterdam enkele
jaren geleden dat hij zelfs door een Chinese stad was gevraagd een museum ‘zoals het
Guggenheim’ te ontwerpen in de hoop de stad op de kaart te zetten, hoewel er helemaal
geen kunstcollectie aanwezig was.
c-u-there is een fotowedstrijd tussen de groeigemeenten Almere, Haarlemmermeer en
Houten met een tentoonstelling en symposion als eindresultaat. Via de website www.cu-there.nl laten bewoners hun favoriete ontmoetingsplek in hun thuisgemeente zien.
Op 21 november 2008 vond een symposium plaats waar ontwerpers en bestuurders,
betrokken bij de aanleg van groeigemeenten, met elkaar discussieerden over de vraag of
stedelijkheid en ontmoetingsplekken maakbaar zijn.
Frank O. Gehry's referentie voor het Guggenheim Museum in Bilbao.
De 180m hoge toren van Swiss Re is een ontwerp van Sir Norman Baron Foster of
Thames Bank, geboren 1935, Engelse architect en directeur van Foster and Partners met
vestigingen in Beijing, Berlijn, Dublin, Hong Kong, Istanbul, Londen en New York.
(Het door historici beschrijven van) mondeling overgeleverde historische verhalen.
Het Amsterdamse bureau lehner en gunther architecten heeft de bus in 2006 ontwikkeld en in 2007 voor het eerst gebruikt. Onder andere zijn met behulp van de bus en in
samenwerking met de bewoners twee jaren tachtig wijken in Alkmaar in het kader van
herstructurering voorzien van nieuwe ontwerpen voor de openbare ruimte.
Het werk van Rob Sweere, geboren 1963, Nederlandse kunstenaar, ligt op dit raakvlak
van kunst en bouwen. “In zijn werk […] worden natuurelementen zoals licht, aarde,
lucht en wind, op verschillende manieren aan de toeschouwer overgedragen”. Daartoe
bouwt Sweere uitkijkposten en andere protheses om een deel van de omgeving gefocust
waar te nemen. Bijvoorbeeld kun je vanuit zijn object ‘Split’ het landschap alleen door
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een hele smalle, verticale spleet bekijken, en daardoor nieuwe aspecten ontdekken. Een
ander aspect van de zintuiglijke waarneming van een locatie is de fascinatie van Hans
van Koolwijk, geboren 1952, Nederlandse kunstenaar. Hij installeerde bijvoorbeeld
de Deur van de OorSprong op een grote boskavel. Dit grote metalen instrument in de
vorm van een buis werkt als een fluit en het geluid van wind wordt hierdoor ervaarbaar
gemaakt.
Birthe Leemeijer, geboren 1972, Nederlandse kunstenares, studeerde aan het Sandberg
Instituut en de Rietveld Academie en nodigde inwoners uit die al generaties lang in
Mastenbroek bij Zwolle wonen en werken, om geuren te selecteren, waaronder gras,
hooi- en stallucht en de vier seizoenen te omschrijven. Dit panel koos vervolgens uit een
aantal geurcomposities van de betrokken parfumeur de bij Zwolle meest passende. De
geur ontstond in samenwerking met parfumeur Allesandro Gualtieri.
Zie hierover het boek van Christian Norberg-Schulz, 1926 - 2000, Noorse architect
‘Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture’. “In de oudheid werd met
'genius loci' de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld; tegenwoordig
gebruikt men het vooral in overdrachtelijke zin, om de 'eigenheid' van een locatie te
benadrukken. De genius loci duidt in dat geval op de kenmerkende hoedanigheid van
een plaats of op een unieke, plaatsgebonden atmosfeer. In de stedenbouwkunde plaatst
men het concept, waarbij de genius loci centraal staat, vaak als positieve kracht tegenover het destructieve ideaal van de tabula rasa - de wens om opnieuw te beginnen, ten
koste van het bestaande”, schrijft Roel Griffioen, geboren...
1984,
... Nederlandse architectuurcriticus op architectenweb.
Adolf Loos, 1870 - 1933, Oostenrijkse architect, publiceerde onder andere “Ornament
en misdaad” in 1908. Loos ontwierp talrijke villa’s, kantoren en winkelinterieurs, onder
andere het Haus am Michaelerplatz in Wenen (1910) en de villa Müller in Praag (1930).
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Bijlage
Geen dorp, geen stad,
maar een ‘paletstad’:
Maakbare openbare
ruimte in een nieuwe
stad?
Verslag van het debat
‘c-u-there’ door René
den Hartog.

Hoe ervaren en gebruiken bewoners van
een groeigemeente als Haarlemmermeer
de openbare ruimte? Wat is er goed en wat
kan er beter? Het debat ‘c-u-there’, dat het
Podium voor Architectuur op vrijdag 21
november 2007 organiseerde in Pier K in
Nieuw-Vennep, leverde een aantal bruikbare antwoorden op.
Juist
in
een
groeigemeente
als
Haarlemmermeer, die het moet stellen
zonder eeuwenoude stadscentra en stadsstraten, zijn openbare ruimtes van groot
belang. Zijn ze er überhaupt en zo ja, hoe
zien ze eruit? Komen er mensen bij elkaar
of zijn de ruimtes juist leeg en verlaten?
Op deze vragen en meer probeerden zeven
experts antwoord te geven tijdens het debat
‘c-u-there’. Vanuit hun eigen expertise
presenteerden zij allemaal een stelling die
ingaat op de maakbaarheid van ontmoetingen in de (stedelijke) openbare ruimte.
Vervolgens was er de ruimte om, met
elkaar én met het vakpubliek, in discussie
te gaan.
“Er moet in stadscentra geflaneerd kunnen
worden”, aldus stadssocioloog Ivan Nio. In
het centrum van een stad zou je doelloos
moeten kunnen rondwandelen. Volgens
Nio is dit een voorwaarde voor de ‘stedelijkheid van een stad’, maar gebeurt dit nog
te weinig in groeigemeenten als Houten,
Almere, Hoofddorp en Zoetermeer. Dit
soort gemeenten hebben de afgelopen jaren
een enorme inhaalslag gemaakt op het
gebied van voorzieningen, maar doordat
oorspronkelijke stadsstraten ontbreken,
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hebben deze steden geen ‘echt’ centrum.
Vooral winkelcentra bevinden zich vaak
in een totaal isolement; als de winkels
sluiten, komt er niemand meer. Volgens
Nio begeven mensen in deze groeigemeenten zich te veel in het privédomein;
ze komen elkaar vrijwel nooit ‘zomaar’
tegen op straat. Hoewel juist in groeigemeenten genoeg ‘maakbare locaties’ zijn
waar mensen elkaar, buiten die stadscentra,
zouden kunnen ontmoeten. Als voorbeeld
noemt hij het strand in Houten, waar veel
moeders met kinderen komen en veel jongeren. Of IJburg, waar in een volgende stap
op een vinexlocatie weer een poging wordt
gedaan tot het creëren van stadsstraten.
Landschapsarchitect Hans Oerlemans, van
OKRA landschapsarchitecten, vindt dat
mensen vooral de ruimte moeten krijgen,
zij zullen dan vanzelf een eigen invulling
geven aan de openbare ruimte. Nu wordt
alles en iedereen op straat in vakjes ingedeeld; auto’s zijn dominant, voetgangers
worden in de marge geduwd. Plekken
voor ‘stedelijk leven’ zijn er nauwelijks
en ontmoetingen, die leiden tot tolerantie
in het openbare (sociale) verkeer, worden
geleidelijk uit de buitenruimte verdreven.
Volgens Oerlemans moet je zorgen dat
mensen graag op een bepaalde plek komen;
een plein in het stadscentrum moet bijvoorbeeld ook ‘gezellig’ zijn als er geen markt is.
Het plaatsen van voldoende banken in de
openbare ruimte, zoals op het Stationsplein
in Almere, kan al een oplossing zijn.
Bovendien is het belangrijk om mensen te
betrekken bij de ontwikkeling van de open45

bare ruimte en niet pas als deze ‘klaar’ is, denkt Oerlemans.
Voor het Rotterdamse Afrikaanderplein bijvoorbeeld, hebben
schoolkinderen zelf tegels gemaakt. Dit is nu echt hùn plein,
waar ze aan hun ouders hun eigen tegel kunnen laten zien.
Als mensen zich kunnen verwonderen over een bepaalde
plek, denkt Oerlemans, zorgt dat voor sociaal contact. In
het geval van groeigemeenten kun je niet alles voorzien en
vooraf vastleggen. Maar je kunt wél ‘voorwaarden scheppen
voor het gebruik van de openbare ruimte’.
Socioloog Frans Driessen, via Bureau Driessen (Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek) onder meer verantwoordelijk
voor diverse beleidsadviezen, is daarentegen van mening
dat de inrichting van de openbare ruimte van invloed kán
zijn op ontmoetingskansen tussen mensen, maar dat deze
invloed minder groot is dan andere, meer sociale factoren.
Belangrijker is de ontwikkeling van persoonlijke netwerken.
In vergelijking met vroeger, toen het leven bijna uitsluitend binnen de familiaire kring plaatsvond, hebben mensen
tegenwoordig veel meer verschillende, hoewel meer oppervlakkige, sociale contacten (vrienden, kennissen en virtuele
netwerken). Volgens Driessen zorgt stedelijkheid voor meer
ontmoetingskansen. Die stedelijkheid ontstaat echter alleen
bij stapeling van netwerken, dus wanneer verschillende functionele netwerkknooppunten, zoals woon-, werk-, recreatieen winkelfuncties, samenkomen. Dat stapelen van netwerken
gebeurt naar de mening van Driessen nog veel te weinig; er is
‘veel te veel monofunctionaliteit’. Oorzaak hiervan is het oerNederlandse 'poldermodel'. Nederlanders doen ‘alles een
beetje’ en ‘sluiten te veel compromissen’ wat onder meer leidt
tot ‘saaie woonomgevingen’. Je moet namelijk niet ‘stapelen’
waar mensen wonen, maar juist in centra (van groeikernen),
zodat die ook bewoond worden. Landelijk gebied creëer je
daar buiten. Als sprekend voorbeeld noemt Driessen de stad
Utrecht. Daar heeft functionele stapeling volgens hem geleid
tot contrasten, en vervolgens tot een eigen identiteit, waardoor een goed functionerend stadcentrum is ontstaan.
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Marit Geluk, van the International New Town Institute,
spreekt liever van 'nieuwe steden' in plaats van 'groeikernen'.
Nieuwe steden worden in relatief korte perioden bedacht
en gebouwd, alles wordt gepland. Die 'maakbaarheid' geeft
nieuwe steden vaak een negatief imago. Hoe zorg je ervoor
dat de openbare ruimte verrijkt wordt met creativiteit en
inspiratie die in de stad aanwezig is? Tegenover de ‘nieuwe
steden’ staan zelforganiserende steden, met als meest extreme
voorbeeld de sloppen. Hier blijkt juist dat gebrek aan private
ruimte het gebruik van de publieke ruimte intensiveert.
Geluk vraagt zich af of wij iets zouden kunnen leren van
die informele processen en zelforganiserende vormen van
stedenbouw. Wat men immers wil, is ‘leven op straat’, ook
in nieuwe stadscentra. “Een sloppenwijk is één en al openbare ruimte. Er is zo weinig ruimte, men leeft op straat”, zegt
Geluk. “Daarom is er vaak sprake van heel efficiënte communicatie.” De mate waarin en hoe gebruik wordt gemaakt
van openbare ruimte, is deels ook cultuurgebonden en heeft
te maken met het spanningsveld. Enerzijds moet er genoeg te
doen zijn, anderzijds ligt het aan de uniciteit van de betreffende plek. Wat we volgens Geluk kunnen leren van sloppenwijken, is dat het belangrijk is dat een openbare ruimte
de gebruikers een gevoel van geborgenheid geeft. Een mooi
voorbeeld is de winnende foto van de prijsvraag ‘c-u-there’,
waarop een verlaten weiland te zien is. Hoewel er behalve een
prullenbak en een bankje niets te beleven valt, is dit toch tot
een veelgebruikte ‘hangplek’ voor jongeren, rollatorouderen
en buurtbewoners met of zonder honden verworden. Gezien
de geringe investeringen in dit nieuwe stukje stad, lijken de
gebruikers deze plek zelf te hebben beproefd en bepaald, in
plaats van de gemeentelijke planners.
Filosoof Gijs Oenen, verbonden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, zorgt voor tegenstrijdigheid in het debat. Waar
de andere sprekers het er veelal over eens zijn dat mensen de
ruimte moeten krijgen, is hij juist van mening dat de openbare ruimte richting zou moeten geven aan de confrontaties
die daar plaatsvinden. Van Oenen constateert namelijk een
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cruciale ontwikkeling in het gedrag van mensen in de openbare ruimte. Volgens hem lijden mensen tegenwoordig aan
‘interactieve metaalmoeheid’. De succesvolle emancipatie
van de jaren zestig en zeventig heeft ons zelfbeschikkingsrecht gegeven en ons mondiger gemaakt. Hoewel we de
interactiviteit en het recht tot zelfbeschikking enorm waarderen, ervaren we het moéten meedenken en zelf kiezen
ook als 'last'. We krijgen tegenwoordig zoveel prikkels van
buitenaf te verwerken; die emancipatiedruk leidt tot interactieve metaalmoeheid. Het gevolg is, dat mensen er vaak niet
meer in slagen om zich in de openbare ruimte fatsoenlijk te
gedragen, hoewel ze heel goed weten hoe het eigenlijk hoort.
Het feit dat steeds meer mensen aan de verkeerde kant van
de weg fietsen, of niet willen wachten voor een rood stoplicht, zijn sprekende voorbeelden. Ondanks die interactieve
metaalmoeheid, blijven mensen assertief, hetgeen weer tot
agressiviteit leidt. We weten onszelf als het ware niet meer
te sturen en bovendien zijn we minder gevoelig voor gezag;
als we worden aangesproken op ons gedrag, dan weten we
eigenlijk niet wat er mis is. 'Nu even niet!' en 'Dat maak ik
zelf wel uit! zijn typische uitspraken van deze tijd. Daarom
is het belangrijker dan ooit hoe de ruimte wordt ingericht.
Cameratoezicht, anti-vandalismebankjes, ov-toegangspoortjes
bij de metro, verkeersdrempels, rotondes en bijvoorbeeld de
tomtom (in het geval van externe vormen van ruimte) voorkomen dat confrontaties in de openbare ruimte uit de hand
lopen. Niet personen, maar dingen worden ingezet om ons te
corrigeren. Is dit de toekomst van het geëmancipeerde leven?
“De inrichting van de ruimte”, concludeert Oenen, “hebben
we nodig om ons dàt te helpen herinneren wat we eigenlijk
al wisten.”
Marjan van Gerwen, directeur van Vario Mundo, benadert
het thema vanuit het culturele perspectief, waarbij zij de
werkzaamheden van haar bedrijf in de wijk Vathorst, een
vinexlocatie in Amersfoort-Noord, als voorbeeld gebruikt.
Vario Mundo, stichting voor kunst en cultuur, werkt op het
raakvlak tussen kunst en cultuur en organiseert bijvoor-
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beeld kunstopdrachten, jongerenevenementen, zomermanifestaties en workshops in vinexwijken. Al deze tijdelijke
dan wel blijvende projecten zijn gericht op het creëren van
ontmoetingen tussen buurtbewoners. Haar uitgangspunt is
het woord ‘ont-moeten’, ‘ont’ en ‘moeten’; want je moét juist
niets; ontmoetingen zijn interessant maar vrijblijvend. “Je
moet erg terughoudend zijn in het geval van de maakbaarheid van ontmoetingen”, vindt Van Gerwen. Alle projecten
in Vathorst worden uitgevoerd aan de hand van vijf beleidsgerichte invalshoeken: landschap en ligging, architectuur
en diversiteit, suburbia, identiteit en, het belangrijkste: wat
willen de bewoners? In een pas opgeleverde vinexwijk kun
je niet veel meer dan er naartoe verhuizen en er gaan wonen
en dan hopen dat de school van je kinderen op tijd open gaat.
Met cultuurprogramma’s wil Vario Mundo bijdragen aan
de ontwikkeling van een culturele identiteit. De wisselwerking met de bewoners moet er zijn vanaf het begin van het
ontstaan van de ruimte. Door de geschiedenis van een plek
te verbinden aan de dagelijkse bezigheden, wensen en verwachtingen van nieuwe bewoners, zorg je ervoor dat mensen
betrokken raken bij de buurt waarin ze samen leven.
Arthur van Dijk, wethouder economische zaken
Haarlemmermeer, is duidelijk bijzonder geïnteresseerd in de
leefomgeving van een stad. Logisch, zijn werkterrein houdt
ook bedrijventerreinen en de 'dode kanten' van een stad in.
“Groeigemeenten zijn goed in het stapelen van stenen en
vergeten daarbij de duurzame sociale samenhang te creëren
in de directe woon- en leefomgeving”, zo stelt hij. Dat de
oorzaak hiervan het oer-Hollandse poldermodel zou zijn,
zoals socioloog Driessen eerder stelde, denkt de wethouder
niet, het heeft eerder te maken met de 'schokken' die groeigemeenten kenmerken. In een gemeente als Haarlemmermeer
wordt op de ene plek gebouwd, terwijl een andere wijk zich
inmiddels al druk aan het ontwikkelen is. “Een paletstad,
dat zijn wij”, concludeert de wethouder tegen het eind van
het debat. “We zijn geen stad, geen dorp, maar een groeigemeente met een divers palet aan ontwikkelingen.” Wat
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de wethouder maar wil zeggen, is dat Haarlemmermeer
een vinexgemeente is waar we trots op mogen zijn. Volgens
Van Dijk moeten we Haarlemmermeer leren herkennen,
en erkennen als een gemeente met bepaalde kwaliteiten.
Volgens Van Dijk moeten we niet blijven hangen in de negatieve discussie van ‘we zullen nooit een stad worden’, maar
kijken naar wat we hebben gemaakt en wat daar goed aan is
en wat er nog kan worden verbeterd. Ontwikkelingen hebben
immers tijd nodig. “Maar gééf Haarlemmermeer ook die tijd
om te groeien”, aldus wethouder Van Dijk.
Moderator JaapJan Berg, onafhankelijk curator, organisator
en journalist op het gebied van architectuur en ruimtelijke
ordening, leidde deze discussie, die voor alle partijen de
nodige nuttige informatie opleverde. Het doel van het debat
is het onderzoeken, belichten en in kaart brengen van uitdagende en aantrekkelijke openbare ruimtes in een stad en hier
lering uit trekken voor de eigen gemeente. Met als belangrijkste vraag: ‘Wat willen mensen in een openbare ruimte?’
De intieme dialoog ‘c-u-there’ is te zien als uitgangspunt
voor verdere discussies over de maakbaarheid van ontmoetingen in de publieke ruimte, die hopelijk in de toekomst nog
veelvuldig gaan plaatsvinden.
Het initiatief voor deze intieme dialoog voor (ervarings)deskundigen kwam voort uit een samenwerkingsproject tussen de drie
‘groeikerncentra’ in Haarlemmermeer (Podium voor Architectuur
Haarlemmermeer), Houten (Architectuurcentrum Makeblijde)
en Almere (CASla Centrum voor Architectuur Stedenbouw en
Landschap van Almere).
Voor meer informatie zie:
www.casla.nl
www.makeblijde.nl
www.c-u-there.nl
www.podiumarchitectuur.nl
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