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STADSLAB BERLIJN: OP STUDIEREIS MET VLAAMS BOUWMEESTER PETER
SWINNEN
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Lang moest Peter Swinnen niet nadenken toen we hem meevroegen.
Hij houdt van steden, maar voor Berlijn is de liefde pas echt groot. De
manier waarop de verdeelde stad opnieuw een geheel wordt, biedt
alternatieven voor leven en wonen in de 21ste eeuw. ‘Bouwgroepen,
collectief groen, volwassen omgaan met het verleden: Vlaanderen kan
hier veel uit leren.’

‘Tegen 2030 moeten er maar liefst 335.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Een huisje-
met-tuintje voor iedereen is dan niet meer haalbaar’ Wouter Van Vaerenbergh
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Twee Chinese gezichten komen boven de balustrade van de tweede verdieping
piepen – ze hebben onze stemmen gehoord op de binnenplaats van Bonjour
Tristesse. Even later staan ze naast ons, twee architectuurstudenten uit Shanghai.
Ze zijn hier omdat ze een werk moeten maken over de IBA, de Internationale
Bauausstellung. En dit gebouw in Kreuzberg is ontworpen voor de IBA van 1984,
door de Portugese architect Álvaro Siza Vieira, leggen ze ons behulpzaam uit.

Vlaams bouwmeester Peter Swinnen is nauwelijks verbaasd om hen daar aan te
treffen. They make his point. Dit is Berlijn, een ware speeltuin voor architecten
en stadsontwikkelaars.

Vijftien jaar geleden was Berlijn één grote bouwput. Het woud van reusachtige
bouwkranen, tussen de Brandenburgse Poort, de Tiergarten en de Potsdamer
Platz, vormde een attractie op zich.

Vandaag is die vlakte grotendeels dichtgegroeid. Ook al struikel je nog steeds
overal in de stad over bouwwerven, de contouren van het nieuwe Berlijn worden
stilaan duidelijk.

Het idee om er met Peter Swinnen naartoe te trekken, ontstond toen we hem
afgelopen zomer in Touché hoorden, op Radio1. Berlijn kan ons leren hoe je een
stad bouwt, vertelde hij daar. Niet door eendimensionale prestigeprojecten zoals
de woontoren Up-site in het Brusselse havengebied neer te poten, of een
megalomaan complex zoals Uplace op een geïsoleerde plek buiten de eigenlijke
stad. Berlijn toont hoe het beter kan.

Swinnen hapte vrijwel onmiddellijk toe toen we hem polsten. ‘Maar ik wil geen
open deuren intrappen’, stelde hij als voorwaarde. Geen bezoek dus aan de
spektakelarchitectuur waaraan de toeristen zich komen vergapen, zoals de
nieuwe regeringswijk rond de Brandenburgse Poort en de Reichstag, of de
Potsdamer Platz (‘Een soort Uplace, zeg je? Maar dan wel met betere architectuur
– en vooral toegankelijk midden in de stad, niet als een eiland erbuiten.’)

Hij wil zich ook niet uitspreken over wat de Berlijnse stadsontwikkelaars goed of
minder goed gedaan hebben sinds de val van de Muur: ‘Wie ben ik om daar een
oordeel over te vellen?’ Liever toont hij wat we volgens hem kunnen leren van
deze stad. Hoe Berlijn op een intelligente manier een antwoord heeft gevonden



op de woningnood. Hoe de stad zorgvuldig en weldoordacht omgaat met haar
verleden, onder meer door musea en historische gebouwen niet alleen ingenieus
te restaureren, maar ze ook een nieuwe bestemming te geven.

Dat gaat terug op een lange traditie van stadsplanning en -vernieuwing, die
dateert van lang voor de val van de Muur. Aan de heropbouw van het naoorlogse,
totaal verwoeste en met woningnood kampende Berlijn werd voor het eerst een
Internationale Bauausstellung (IBA) gewijd in de jaren 50.

Bitte Lebn

Daarom staan we nu op de binnenplaats van Bonjour Tristesse, een woonblok
dat, zoals onze Chinese studenten al uitlegden, gebouwd werd voor de IBA 1984.
Zo’n Internationale Bauausstellung is niet zomaar een bouw- of
architectuurtentoonstelling. Het is een instrument voor stadsplanning en -
ontwikkeling, dat nieuwe ideeën wil genereren voor de ontwikkeling van een stad
of een regio die met specifieke problemen kampt. Typisch is dat een aantal
projecten daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Daarvoor worden wedstrijden
uitgeschreven, waar het kruim van het internationale architectengild aan
deelneemt.

De IBA van 1984 wilde paal en perk stellen aan de tomeloze nieuwbouw en
afbraak van vaak waardevolle, bestaande gebouwen in de jaren 60 en 70,
waartegen steeds meer protest rees.

Siza bouwde Bonjour Tristesse op een hoek, waar de oorlog een lelijk gat had
geslagen. Zijn naam kreeg het gebouw niet van de architect, maar van een
onbekende die, nog voor de stellingen verwijderd waren, de titel van het boek van
Françoise Sagan in graffiti op de gevelspits had geschilderd. Allicht als
commentaar op de eenkleurig grijze gevel en de eentonige, identieke rijen ramen
van het gebouw, dat destijds nauwelijks honderd meter van de Muur lag.
Troosteloosheid in overvloed. Twee jaar geleden schilderde iemand er in grote
rode letters ‘Bitte Lebn’ naast.

Men heeft het zo gelaten. Dit is immers het tegendraadse Kreuzberg, waar graffiti
een deel van het straatbeeld vormen. Ook in de afgeleefde gangen en de
rammelende lift van Bonjour Tristesse. Zelfs de voordeur en het stukje gevel dat



niet is ingepalmd door het Mexicaanse restaurant op de benedenverdieping,
ontsnappen er niet aan.

Dat het gebouw intussen een fikse renovatie kan gebruiken, doet niets af aan het
punt dat hij wil maken met dit bezoek, zegt Peter Swinnen, die ervan droomt om
ook in Vlaanderen ooit een soort IBA te organiseren. ‘Het is geen kwestie van
“mooi” of “lelijk”. Een stad bouwen is een maatschappelijk leerproces. Het kan en
mag al eens hotsen en botsen. Stads- en architectuurprojecten zoals de IBA zijn
beleidsinstrumenten, ze zijn niet het resultaat van een beleid. Dat vergeet men
soms. Punctuele realisaties zoals deze hebben een grote maatschappelijke
waarde, het loont om erin te investeren. We hebben daarnet even moeten zoeken
voor we het gebouw vonden, we zijn er eerst zelfs aan voorbijgereden. Dat bewijst
hoezeer het geïntegreerd is geraakt in het stadsbeeld, ook al was het dan een
architecturaal pilootproject.’

Natuurlijk kan het nooit de bedoeling zijn om een hele stad vol te zetten met
eenvormige gebouwen à la Bonjour Tristesse. ‘Nieuwe steden zijn vaak gebouwd
volgens het principeone size fits all. Dat werkt niet. Zo bouw je zelfs geen wijk. In
een stad mag je niet het gevoel krijgen dat je overal hetzelfde ziet. Een stad is een
laboratorium. Door verschillende schalen, verschillende sferen in te bouwen,
krijg je meer complexiteit, en kan je ook meer mensen en culturen
bijeenbrengen.’

In Berlijn had men dat al heel vroeg begrepen. Elke toerist die de stad heeft
bezocht, heeft allicht in bewondering gestaan voor de schitterend gerestaureerde
Hackesche Höfe. Dat is een bijzonder fraai, uit het begin van de 20ste eeuw
daterend complex van onderling verbonden binnenplaatsen. In de gebouwen
rond de binnenplaatsen waren – en zijn opnieuw – winkels, horecazaken, een
bioscoop en theater, bedrijfjes en woningen gevestigd. ‘Van buiten gezien lijkt het
één groot massief blok’, zegt Swinnen. ‘Maar de binnenhoven maken het
toegankelijk. Ook over de afwerking is goed nagedacht. De geglazuurde tegels op
de binnenplaatsen, die relatief klein zijn en omgeven door hoge gebouwen, zijn
een manier om licht aan te trekken in wat anders donkere kokers zouden
worden.’

Nergens overdonderd



De Grosssiedlung Siemensstadt werd rond 1930 gebouwd om de arbeiders van
het nabijgelegen Siemens een onderkomen te bieden. Maar wie hier lange straten
met aaneengesloten, benepen arbeidershuisjes verwacht, komt bedrogen uit. De
Siedlung is een luchtig woonpark, met kleine flatgebouwen van vier tot vijf
verdiepingen. Ze zijn van elkaar gescheiden door genereuze groene ruimtes. Het
complex ligt aan de rand van de stad, maar vormt een aparte wijk die je
binnenrijdt onder kenmerkende bogen.

We stoppen in de Goebelstrasse, waar een gebouw van Walter Gropius, de
stichter van het Bauhaus, de aandacht trekt. Piekfijn onderhouden, want de wijk
is door de Unesco erkend als werelderfgoed. ‘Dit is de eerste Siedlung of
nederzetting waar ze deze densiteit van bebouwing hebben uitgeprobeerd’, zegt
Swinnen. ‘ Alles klopt hier: de afmetingen, het groen ertussen, en de bomen
maken het helemaal af.’

Dat de wijk niet vervallen is tot een problematische cité, zoals de buitenwijken
van veel andere grote Europese steden, is onder meer te danken aan de
verscheidenheid van de architectuur en de juiste verhoudingen. ‘Je wordt
nergens overdonderd. Nochtans is deze wijk ook ontstaan uit een inhaaloperatie,
uit woningnood. De bouw maakte deel uit van een staatsprogramma (elke
Duitser een menswaardige woning bieden was een van de betrachtingen van de
Weimarrepubliek, red.). Maar toch heeft men niet gekozen voor
geprefabriceerde Plattenbau, die nochtans een gigantische boom kende toen, of
voor woonkazernes. Meer dan tachtig jaar later staat de wijk er nog steeds en
voldoet ze nog steeds aan de moderne wooneisen.’

Groot zijn de woningen niet, maar dat wordt gecompenseerd door het
gemeenschappelijk gebruik van een aantal faciliteiten, zegt Swinnen. Zoals de
groene ruimtes tussen de gebouwen en rond de wijk – vlak ernaast ligt een bos.
Of het gemeenschappelijke washuis, waar nu het kleine verhuurkantoor van de
Siedlung gevestigd is.

BIGYard, klein wonder

Dat deels gemeenschappelijk wonen is een stokpaardje van Swinnen. Eerder
vroeg dan laat zal het ook bij ons ingang moeten vinden. ‘Individualisme en
liberalisme hebben zeventig jaar hoogtij gevierd. Maar het verspreide wonen
waaraan we zo gewend zijn geraakt, is niet houdbaar. Tegen 2030 moeten er



maar liefst 335.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Een huisje-met-tuintje
voor iedereen is dan niet meer haalbaar. De maatschappelijke kosten die
verbonden zijn aan onze verkavelingen en lintbebouwing, zijn enorm. Wist je dat
60 procent van ons milieubudget naar rioleringen gaat? We zullen dus wel íéts
moeten doen als we echte woningnood willen voorkomen. Het zal tijd vergen om
de mentaliteit om te buigen.’

Voor een hedendaags voorbeeld trekken we naar de hippe wijk Prenzlauer Berg.
In de Zelterstrasse staat wat op het eerste zicht bijna een kantoorgebouw lijkt.
Maar het zijn allemaal identiek ogende huisjes, zo’n honderd meter lang. Toch is
dit project, BIGYard van het bureau Zanderroth Architekten, bekroond met
talrijke prijzen. Het omvat 45 woningen, van drie verschillende types:
stadshuizen, tuinhuizen en penthouses. Die samenstelling is al een afwijking van
de traditionele woningarchitectuur in Berlijn, waar bijna iedereen in flats woont.

De woningen liggen in twee lange rijen achter elkaar, gescheiden door een
gemeenschappelijke tuin – de big yard die aan het project zijn naam gaf. Een van
de bewoners, die voor het raam aan de straatkant achter zijn computer zit te
werken, is zo vriendelijk ons een blik te laten werpen op die tuin.

Net als de andere bewoners was Ralf Kothe van bij het prille begin betrokken bij
het project. BIGYard is een realisatie van een Baugemeinschaft, zoals er
inmiddels tientallen bestaan in Berlijn. ‘Die Baugruppen zijn ontstaan vanuit een
driedubbele crisis’, zegt Swinnen. ‘Rond de eeuwwisseling, na de eerste
bouwwoede na de val van de Muur, was de bouwsector haast volledig tot stilstand
gekomen. Omdat de grondprijzen zo hoog waren geworden, konden particulieren
zich nauwelijks nog een nieuwbouwwoning veroorloven. Vastgoedpromotoren
waagden zich niet meer aan nieuwe projecten. De architecten zaten zonder werk.
Vanuit die crisissituatie hebben veel architecten dan zelf het initiatief genomen:
ze namen een goedkope optie op een terrein, ontwikkelden een concept, en
zochten dan mensen die erin wilden investeren om er zelf te gaan wonen.’

Collectief groen

Zo ging het ook met BIGYard. Het langgerekte en relatief smalle terrein waar het
project gerealiseerd werd, was eigenlijk een nachtmerrie – een vastgoedpromotor
zou er zich nooit aan gewaagd hebben. Achteraan de tweede rij huizen ligt een



hoge brandmuur, en het terrein is op het noorden georiënteerd. Toch bieden de
45 woningen voldoende licht en lucht – een architecturaal hoogstandje.

‘Ons huis is amper 3,65 meter breed’, vertelt Ralf Kothe. ‘Toen ik de eerste
plannen zag, dacht ik: daar kan ik nooit in wonen. Maar dat bleek enorm mee te
vallen. Door de hoge plafonds en het vele glas heb je geen ingesloten gevoel.’

Hij laat ons even binnenkijken in zijn townhouse. Het lijkt bijna een verticaal
gebouwde flat, waar de kamers vier verdiepingen hoog als in een blokkentoren op
elkaar gestapeld zijn. Een van de elementen die de bewoners naar eigen inzicht
konden aanpassen, was hoe de trap moest staan. Daardoor zijn niet alle
woningen identiek.

De woning is ruim genoeg voor hem, zijn vrouw en zijn twee kinderen. Onder
meer omdat er een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zijn, zoals de tuin,
maar ook een groot dakterras met een sauna en een buitenkeuken. De
penthouses hebben bovendien een daktuin. In het complex zijn er vier
‘gastenkamers’, die de bewoners kunnen huren voor logés. ‘Vooral rond de
eindejaarsperiode zijn die populair. Er komt nogal wat gepuzzel aan te pas om
iedereen tevreden te houden’, zegt Kothe.’

Het concept van de bouwgroepen – dat ook elders in Duitsland door de overheid
wordt aangemoedigd – biedt tal van mogelijkheden, zegt Swinnen. ‘Dit soort
projecten is ook uitermate geschikt om het idee van levenslang wonen te
realiseren: naargelang de levensfase waarin je zit, zou je van een huis naar een
flat kunnen verhuizen, of omgekeerd. Hier zit toekomst in, ook om het probleem
van de vergrijzing en de behoefte aan zorg die daardoor ontstaat, op te vangen. In
zo’n woongemeenschap kunnen mensen op een informele manier voor elkaar
zorgen.’

Een intelligente manier van wonen in de stad, die ook in Vlaanderen meer ingang
zou moeten vinden. Voorlopig blijft het beperkt tot enkele schuchtere
experimenten.

Als we compacter (moeten) gaan wonen in de stad, zal de behoefte aan collectief
groen toenemen. Ook op dat vlak kunnen we leren van Berlijn. De reusachtige
Tiergarten – ooit het jachtterein van de Brandenburgse keurvorsten – vormt met
210 hectare de belangrijkste groene long van de stad. Maar elke wijk heeft haar



groene pleintjes, haar parken. Soms zijn die aangelegd op de open ruimtes die in
de stad ‘gecreëerd’ werden door de geallieerde bombardementen, zoals het
Monbijoupark in Mitte, vlak bij de Hackesche Höfe en het Museumsinsel.

Teufelsberg, puinhoop

Veel puin werd na de oorlog afgevoerd naar het Grunewald, het grote bos aan de
rand van Berlijn. Uit noodzaak, want na de splitsing van de stad kon West-Berlijn
het niet meer kwijt buiten de stadsgrenzen.

Door dat puin ontstond in Grunewald de Teufelsberg, nog steeds de hoogste plek
van Berlijn. Die locatie werd niet lukraak gekozen. Onder de Teufelsberg liggen
de resten van de onafgewerkte Wehrtechnische Fakultät, de militaire academie
die Hitlers architect Albert Speer op die plek wilde bouwen als onderdeel van zijn
gedroomde wereldhoofdstad Germania. Zoals wel meer van Speers bouwwerken
bleek ook dit gebouwd voor de eeuwigheid: de geallieerden kregen de ruwbouw
niet opgeblazen. Vandaar dat beslist werd het gebouw te begraven onder 26
miljoen kubieke meter puin.

Het stadsbestuur besliste om de puinhoop te bezaaien met groen en er een
sportcentrum van te maken: er zouden een skipiste en een rodelbaan komen.
Maar de geallieerden hadden andere plannen. Begin jaren 60 koos de
inlichtingendienst NSA de Teufelsberg als locatie om een van zijn grootste
afluisterstations te bouwen. Het Fieldstation Berlin, door de Amerikanen ‘The
Hill’ genoemd, bleef functioneren tot de val van de Muur.

Na het vertrek van de NSA kocht een bouwpromotor het domein. Zijn plannen
om er exclusieve woningen, een luxehotel en een spionagemuseum te bouwen,
werden om financiële redenen nooit gerealiseerd.

Vandaag rest er van het Fieldstation niet meer dan een ruïne. Vandalen hebben
er lelijk huisgehouden. Wat er rest van de gebouwen – door de pachter en
uitbater handig omgedoopt tot ‘een van de grootste graffiti- en street art-galeries
in Duitsland’ – en de radarkoepels, mag alleen bezocht worden onder begeleiding
van een gids. Swinnen klimt helemaal tot in de hoogste radarkoepel. ‘Gebaseerd
op het geodetische en superlichte koepelontwerp van de geniale Amerikaanse
ingenieur Buckminster Fuller.’ Dat wil hij wel eens van dichtbij onderzoeken.



Het uitzicht op Berlijn is spectaculair. Je ziet er niet alleen de skyline van de stad,
maar ook het legendarische Olympiastadion en de unité d’habitation die Le
Corbusier er bouwde voor de Internationale Bauausstellung van 1957. Die werd
vanwege haar omvang – 17 verdiepingen met 557 wooneenheden voor 2.000
bewoners – ondergebracht buiten de stad, midden in het groen.

De Teufelsberg is ook een schoolvoorbeeld van de historische gelaagdheid die van
Berlijn zo’n bijzondere plek maakt. De vaak pijnlijke geschiedenis is nooit ver
weg. Maar de stad gaat doordacht om met dat moeilijke verleden, vindt Swinnen.
Over de toekomst van de Teufelsberg en het Fieldstation mag dan nog geen
beslissing genomen zijn, er wordt wel grondig over gediscussieerd. Afbreken of
beschermen als monument? En welke bestemming krijgt het gebied dan?

Monument op mensenmaat

De stad staat vol met monumenten en gebouwen waar een denkproces aan
voorafgegaan is. Swinnen neemt ons mee naar de Neue Wache aan de vroegere
Oost-Berlijnse wandelboulevard Unter den Linden. Het classicistische gebouw is
het eerste grote bouwwerk van Karl Friedrich Schinkel, de architect die in het
begin van de 19de eeuw zijn stempel zou drukken op de stad.

Aanvankelijk moest het gebouw, dat dateert uit 1816, een onderkomen bieden
aan de wacht van koning Friedrich Wilhelm III. In 1931 werd het een monument
ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog leed het grote schade, maar het DDR-regime bouwde het
opnieuw op als ‘monument voor de slachtoffers van het fascisme en het
militarisme’. De parade van de erewacht voor het gebouw, elke woensdag,
vormde tot de val van de Muur een toeristisch hoogtepunt in het grauwe Oost-
Berlijn.

Na de val van de Muur kon het monument niet als dusdanig blijven bestaan,
vond men, want had ook het socialisme niet zijn slachtoffers geëist? Na lange
discussies en veel controverse over de juiste formulering, besliste de toenmalige
bondskanselier Helmut Kohl het voortaan tot het ‘centrale gedenkteken voor de
slachtoffers van oorlog en tirannie’ te maken. Het was Kohls persoonlijke
beslissing om midden in het gebouw, recht onder de oculus in de koepel, alleen
(een vergrote kopie van) het standbeeld Moeder met dode zoon van de
kunstenares Käthe Kollwitz neer te zetten.



Behalve die piëta is er in het gebouw eigenlijk niets te zien. ‘Juist die soberheid is
zo mooi’, zegt Swinnen. ‘Van een wachtlokaal voor de koninklijke garde heeft
men een symbolische plek, midden in de drukke stad gemaakt. Die
opeenvolgende herbestemmingen van het gebouw getuigen van een grote
stedelijke intelligentie. Wie weet wordt er over vijftig jaar weer een ander accent
gelegd.’

‘Daarnaast klopt het gebouw ook architecturaal: het is monumentaal, maar op
mensenmaat. Het overdondert je niet, maar noodt je tot stilte en reflectie. Het
gebruik van de materialen en de piëta van Käthe Kollwitz passen helemaal in dat
plaatje.’

Weergaloos

Op het Museumsinsel heeft het Neues Museum na tien jaar restauratie in 2009
weer de deuren geopend – het bleef zeventig jaar lang gesloten. Van het
oorspronkelijke museum was na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks meer dan
een ruïne overgebleven. De zalen die nog bruikbaar waren, dienden als
opslagplaats voor andere musea.

Het Neues Museum is de mooiste illustratie van wat de hereniging van Berlijn
mogelijk gemaakt heeft: op het Museumsinsel worden de collecties van de
Staatliche Museen zu Berlin, die in oost en west verspreid zaten, voor het eerst
sinds de jaren 50 weer samengebracht. Hier groeit samen, wat samen hoort, om
het met wijlen Willy Brandt te zeggen.

De heropbouw is uitgevoerd volgens de plannen van de Britse architect David
Chipperfield, die waar mogelijk de restanten van het oorspronkelijke gebouw
heeft behouden en naadloos verwerkt in het nieuwe museum. Hier een
muurschildering, daar een deuromlijsting, ginds een zuil, een plafond, een vloer.
Swinnen: ‘Het was een gapende wonde. Allicht was het goedkoper geweest om
het af te breken en een nieuw museum te bouwen. Maar uit respect voor het
verleden heeft men dat niet gedaan. Meer zelfs: men had eerst gekozen voor een
ander ontwerp, van de Italiaanse architect Giorgio Grassi. Maar dat bleek in de
praktijk niet te werken, en dus is men gewoon opnieuw begonnen.’
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‘Het is geen kwestie van “mooi” of “lelijk”. Een stad bouwen is een
maatschappelijk leerproces. Het mag al eens botsen’

 

De restauratie is een technisch hoogstandje. Swinnen wijst op de monumentale
trapzaal, uitgevoerd in beton met daarin marmer als granulaat. Het ziet eruit als
natuursteen, en is tot in de perfectie uitgevoerd. ‘Ik vraag me af hoe vaak ze hier
zijn moeten herbeginnen voor ze het zo juist hadden’, zegt Swinnen. ‘Ik ben niet
zo’n fan van de esthetiserende architectuur van David Chipperfield, maar wat hij
hier gedaan heeft, vind ik weergaloos. Hij heeft het museum uitgekleed en op het
oude gebouw een soort prothese gezet. Eigenlijk is het museum op zich al een
collectie.’

Bij het buitengaan wandelen we langs de zaal waar de buste van Nefertite staat,
het enige stuk uit de collectie dat we niet mogen fotograferen. Swinnen keurt
haar geen blik waardig. Ze lijkt het niet erg te vinden, in haar weergaloze nieuwe
onderkomen.
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