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The main topic is Charm and Density. Can there be charm in density? It is about generating 
visions, ideas in the realm of program and aesthetics. The workshop is not about solving 
actual problems by means of architecture, but focuses on the possible: it is about generating 
new ideas, visions, concepts etc. by the application of stimulating methods such as the dis
placement, the relocation, the short-circuiting or the insertion of Paulista events, phenome
non's and processes in a Dutch situation. It could be about researching the effects of 
strangeness. 

Op de TU/e staat dit studiejaar de stad Sao Paulo centraal. Er wordt een onderzoek
ontwerpproject en een symposium aan besteed. In het kader van dit project en het sympo
sium 'the global city and the territory; history, future, theory and critique,' is donderdag 15 
februari 2001 de workshop 'Charm and Density' georganiseerd door Bert Dirrix en Wim 
Nijenhuis. Er is een centrale rol toegekend aan twee gastarchitecten uit Sao Paulo: lr. Luiz 
Recaman van de Paulista University en Prof. Carlos Leite de Souza van de Mackenzie 
University. Samen met hen werd de lokatie Strijp I, waar de toekomstige Westcorridor de 
Philipsterreinen doorkruist, nader bekeken. Dit gebied zal binnenkort andere functies gaan 
herbergen. Strijp I is misschien wel de meest Paulista locatie van Eindhoven, omdat in Sao 
Paulo functieverandering van stadsdelen binnen een complex krachtenveld aan de orde van 
de dag is. Samen met de Braziliaanse gasten zijn er nieuwe visies en visionaire beelden 
ontwikkeld.voor dit gebied. 

In deze publicatie is de workshop in beeld en woord verslagen. Naast de verslaglegging van 
de gepresenteerde visies zijn oak passages opgenomen uit de onderlinge discussies. 

De workshop is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

Deelnemers 
Ralph Willemsen, Herman Kerkdijk, Sonja de Jong, 
Sandra Jansen, Madeleine Middeldorp, Jaap Bekkers, 
Marcel van Dijk, M. Verdonschot, Arjan Harbers, 
Eric Frijters, Severine Kas, Josien van de Hout, 
Jeroen Visschers, Niels Olivier, Casper Flipsen, 
Charlotte Ernst, Dirk Schonkeren, W. Hulsbergen, 
Frans Sondeyker, Bert Dirrix, Wim Nijenhuis, 
Carlos Leite de Souza, Luiz Recaman 
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De laatste jaren is ons perspectief op de wereld 
veranderd. Niet alleen door snelle transport 
mogelijkheden, maar vooral door het algemeen 
gebruik van internet en andere communicatie
technieken, is ons wereldbeeld veranderd. Deze 
globalisering heeft een aantal gevolgen. Zo kan 
je tegenwoordig salsa dansen in Amsterdam en 
Wienerschnitzel eten in Brazilie. De globalise
ring brengt een groot aantal nieuwe verbanden 
met zich mee. Niet zozeer lokale, nationale ken
merken zijn bepalend voor de ontwikkeling van 
visie's op politiek, economie en cultuur. Dankzij 
het wereldwijde netwerk kan ieder zijn eigen 
visie plaatsen binnen een internationaal of 
multicultureel kader. Ook in de stadsontwikkel
ing en architectuur is de nationale referentie 
niet meer toereikend. 

In haar studie over de wereldstad rekent Saskia 
Sassen Sao Paulo tot die groep van steden die 
samen de locus vormen van de nieuwe wereld
wijde (globale} economie. Afgezien van het 
schaalverschil is de ontwikkeling daar te 
vergelijken met die in bijvoorbeeld de Randstad, 
Londen, New York of Tokio, alleen de respec
tievelijke verhoudingen met de nationale 
economieen en de culturen van de bevolkingen 
verschillen van elkaar. 

Vanaf eind jaren '60 kent Brazilie het 
Ne o Ii be r a Ii s me. Hier door he e ft de mark t he t in 
de stedenbouw voor het zeggen. Global City
effecten, terughoudende overheid, met daaraan 
toegevoegd een massale immigratie van het 
platteland hebben in Sao Paulo gezorgd voor 
allerlei stedenbouwkundige fenomenen, waarvan 
de zogenaamde 'kavel voor kavel' stedenbouw, 
het vaste patroon dat eerst de nieuwe 
bebouwing er is en beduidend later de infra
structuur volgt, de trapsgewijze verplaatsing 
van het stadscentrum, de plotseling her en der 
uit de tuinsteden opdoemende hoogbouwconcen-

traties, de over de agglomeratie verspreidde, 
illegaal gebouwde armenwijken (favelas}, 
extreme verdichtingen en de algehele 
instabiliteit van de verschijningsvorm van de 
stad, het meest in het oog springen. 

Afgezien van de culturele verschillen zijn de 
ruimtelijke problemen in de steden van de glo
bale economie hetzelfde. Door het verplaatsen 
en kortsluiten van ruimtelijke concepten, en 
stedelijke processen kan een belangrijke bij
drage worden geleverd aan het inzichtelijk 
maken van stedelijke en architectonische 
opgaven. 

In de workshop 'Paulista Charm and Density' zal 
getracht worden te achterhalen welke processen 
uit Sao Paulo van toepassing verklaard mogen 
worden voor het te ontwikkelen gebied Strijp I in 
Eindhoven. Sao Paulo wordt, met haar eigen cul
turele en specifiek locatie-gebonden manier van 
stedelijke ontwikkeling, geanalyseerd. 
Vervolgens worden toepasselijke elementen van 
het gevondene verplaatst naar de Eindhovense 
context alvorens ze worden geprojecteerd op het 
gebied Strijp I. Binnen de workshop worden 
visies ontwikkeld en visionaire beelden 
gegenereerd voor Strijp I. Kennis van toe
standen in Sao Paulo leidt tot een andere 
stellingname in de gangbare en meestal ge
automatiseerde Nederlandse manier van denken 
over de ordening en de stedelijke ontwikkeling. 
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Gelegen in het zuidoosten van Brazilie; de 
dichtstbevolkte stad van van het land en 
tevens een van de grootste steden van de 

· wereld; Sao Paulo. Zij is de hoofdstad van 
de staat Sao Paulo en tevens het financiele 
en commerciele centrum van Brazilie. 
De stad ligt tussen de heuvels van de Serra 
do Mar op het Pirantininga Plateau op een 
hoogte van ongeveer 730 meter. De Tiete 
rivier doorkruist de stad. Een steile berg
helling, bekend onder de naam 'the great 
escarpment', strekt zich uit langs een groat 
gedeelte van de kuststrook in het zuidoosten 
van Brazilie. Zij scheidt Sao Paulo van haar 
havenstad Santos, ongeveer veertig kilome
ter zuidelijker langs de Atlantische oceaan. 
Sao Paulo is gesticht op 25 januari 1554, 
door missionarissen van de JezuTten, met 
het doel de inheemse bevolking tot het chris
tendom te bekeren. De stadsnaam is een 
verwij-zing naar de christelijke apostel uit de 
eerste eeuw, Paulus, die op de bewuste 25 
januari bekeerd is tot het christendom. 

Sao Paulo heeft een grate invloed op geheel 
Brazilie. De bevolking van de metropool 
wordt geschat op zo'n 17 miljoen inwoners, 
wat ongeveer 12 procent van de totale 
Braziliaanse bevolking is. De industriele pro
ductie is ongeveer 50 procent van de totale 
nationale productie. Het aantal inwoners, 
samen met de industriele invloed, maken 
Sao Paulo tot het belangrijkste centrum van 
Brazilie. lndustrielen en vakbonden zijn beide 
zeer invloedrijke politieke krachten in Sao 
Paulo, deze invloed reikt tot ver buiten de 
stadsgrenzen, tot aan de de nationale 
economie en de politiek. 

Sao Paulo ligt haast exact op de 'kreefts
keerkring', die de grens aangeeft van het tro-

pisch gebied. Het stadsklimaat is subtro
pisch, met een gemiddelde etmaaltemperatu
ur van zo'n 19°C, waarbij opgemerkt moet 
warden dat het klimaat onderhevig is aan 
aanzienlijke seizoenverschillen. De zomer
maanden, van november tot maart, waarin 
tevens de meeste regen valt, zijn vochtig en 
warm. De temperatuur schommelt dan 
tussen de 19°C en 27°C, hoewel het kwik 
oak geregeld tot de 30°C oploopt. De hoogte 
van de stad, gelegen op het plateau, matigt 
het zomerklimaat. In de wintermaanden 
schommelen de temperaturen gemiddeld 
tussen de 10°C en 20°C. De stad wordt zo 
nu en dan beinvloed door koude lagedrukge
bieden van de Zuid-Atlantische Oceaan, 
waardoor de tempera-tuur tot onder het 
vriespunt kan dalen. Hierdoor kunnen aan
zienlijke verliezen geleden warden op de 
vele koffieplantages in de omringende 
agrarische gebieden. 

Hoewel gesticht als 'Sao Paulo de 
Pirantininga', is de stad vandaag de dag Sao 
Paulo genaamd. De bewoners warden 
Paulistanos genoemd, waarbij de bewoners 
net buiten de stad, maar nog wel in de staat 
Sao Paulo Paulistas genoemd warden. 

Sao Paulo is een immense stad. Ze beslaat 
een gebied van ongeveer 1500 vierkante 
kilometer, terwijl de gehele metropolitane 
regio zich uitstrekt over 7900 vierkante kilo
meter. Het historisch commerciele kernge
bied bevindt zich in het gebied bekend onder 
de naam Triangulo (driehoek). Het grate 
Pra<;:a da Republica vormt een ander geo
grafisch anker. Vele hotels en restaurants 
hebben zich langs de aangrenzende straten 
gevestigd. In dit gebied zijn tevens de com
merciele en de kantoorfuncties gevestigd. 

sao paulo I 11 
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Ook kenrnerkende landmarks van de stad 
zijn hier gelokaliseerd, zoals het hoogste 
gebouw van de stad, het 42 verdiepingen tel
lende Edificio Italia; de rnodernistische 
S-vorrnige flat, het Edificio Capan; en het 
Stadstheater, dat art nouveau en ltaliaanse 
renaissance met elkaar verrnengt. 
De irnpo-sante en kenrnerkende Duits 
Gotische gerneentelijke rnarkt bevindt zich in 
het noordoosten van de stad, in de buurt van 
het Dorn Pedro II Park. 
Het historische kerngebied van de stad ligt in 
het zuidoosten net buiten het cornrnerciele 
centrurn op het Plateo do Colegio, de origi
nele stichtingsplaats. In de jaren '70 zijn twee 

Er zijn verschillende woongebieden in de 
stad. Vanuit historisch perspectief bouwden 
de meest succesvolle handelaren in en ver
bouwers van koffie hun huizen langs de 
Avenida Paulista. Het gebied ten zuiden hier
van, waaronder de Jardirn Paulista en de 
Jardirn America, is 'upper-middle class'. 
Andere woongebieden in het centrale 
gedeelte van de stad zijn de Jardirn Europa, 
Cantareira en Brooklyn. Vele Paulistanos 
leven echter in achtergestelde condities; drie 
rniljoen rnensen wonen naar schatting in 
sloppenwijken, zogenaarnde Cortiyos en 
rneer dan een rniljoen in shantytowns, 
bekend als Favelas. Veel van de rnensen die 

een miljoen in shantytowns; f ave I as 
van de eerste originele gebouwen van de 
stad, een kapel en rnissionarishuis, bekend 
als Anchieta House, gereconstrueerd (de 
originele gebouwen zijn uit 1554). Talloze 
andere kerken van historisch belang liggen 
nabij . De Church of Carma, de San 
Francisco Church en de Church of San 
Antonio. De Neo-Gotische cathedraal, Our 
Lady of the Assumption, ligt aangrenzend op 
Praya de Cathedral. Wat rneer naar het oost
en ligt de invloedrijke en historisch belang
rijke Rechten Faculteit van de universiteit 
van Sao Paulo. 
Een tweede, rneer modern zakencentrurn is 
langs de Avenida Paulista gevestigd, ten 
zuidwesten van de Triangulo. In dit gebied 
zijn vooral het bankwezen en financiele 
organisaties geconcentreerd. Een kenrnerk
end hoog driehoekig gebouw torent uit boven 
de Avenida Paulista, hierin huisvest de 
Industrial Federation van de staat Sao Paulo. 

zijn ge'irnrnigreerd uit de verarrnde staten in 
het noordoosten van Brazilie zijn nu gecon
centreerd in het uitgestrekte gebied Bras. 

De bevolking van Sao Paulo is rnulti-etnisch, 
en vele woongebieden dicht bij het cen
trurngebied van de stad zijn identificeerbaar 
naar culturele achtergrond. Liberdade is het 
hart van de Japanse concentratie, met hier 
en daar wat Chinesen en Koreanen. Ten 
oosten van deze wijk ligt het Bela Vista of 
Bixiga, de ltaliaanse concentratie. Ten noord
en van de stadskern ligt Born Retire, de trad
itionele enclave van de Libanese en 
Arabische irnrnigranten, die nog sterk haar 
cultuur van het Midden-Costen heeft 
bewaard. 

Het gehele rnetropolitane gebied van Sao 
Paulo kent een verscheidenheid aan 
onafhankelijke gerneenten of steden. De fa-

sao paulo I 13 



brikage in deze gemeenten heeft een 
regionale sleutelrol, en zijn voornamelijk in 
de uiterste regionen gelokaliseerd. 
Belangrijke deelgemeenten zijn de zoge
naamde ABC wijken, Santo Andre, Sao 
Bernardo do Campo en Sao Caetano do Sul, 
waar onder andere de auto- en staal
fabrikage is gesitueerd. Andere belangrijke 
deelgemeenten zijn Guarulhos, Diadema, 
Mogi das Cruzes en Osasco. 

In 1554 vestigden enkele Jezunen priesters 
een kleine missie op de plaats van het nu 
huidige Sao Paulo. Jn de eerste honderd jaar 
groeide de missionarisnederzetting 
nauwelijks. Het kreeg bekendheid als de 
plaats van de bandeirantes, avontuurlijke 
ontdekkers en grensverleggers, die grote en 
nauwgezette expedities naar het binnenland 
van het continent hielden. In de volgende 
150 jaar, van 1600 tot 1750 zwierven de ban
deirantes door wat nu de staten Sao Paulo, 
Minas Gerais en Mato Grosso zijn, op zoek 
naar inheemse slaven, goud, diamanten en 
andere reikdommen. Deze expedities had
den een enorme invloed op Sao Paulo en de 
toekomstige generatie van Brazilie. De gren
zen werden tot diep in het binnenland van 
het continent gelegd, ver voorbij de grenzen 
gesteld in de Verdrag van Tordesillas (1494). 
Dit verdrag was een overeenkomst tussen 
Portugal en Spanje, ingewijd door Paus 
Julius II in 1506, waarin de grenzen van de 
overzeese gebieden van de twee landen 
waren vastgelegd. De bandeirantes creeer
den nieuwe transportwegen en handels
routes tussen de kust en het binnenland, 
waardoor nieuwe nederzettingen gevormd 
konden worden en waardoor een grotere 
eenheid in de bevolking van Brazilie uit het 
binnenland en de kust ontstond. Ondanks de 

grote welvaart die de bandeirantes naar Sao 
Paulo brachten groeide de stad zeer langza
am. In 1711 werd ze officieel als stad erkend, 
maar in het grootste gedeelte van de 18e 
eeuw bestond de economie van Sao Paulo 
nog uit lokale landbouw, plaatselijke 
ambachten en beperkte overheidsfuncties. 
Na de onafhankelijkheid van Brazilie in 1822 
begon een proces van dramatische veran
dering. De vestiging van de rechtenfaculteit 
in Sao Paulo in 1828 zette een proces in 
gang, dat uiteindelijk van het provinciestadje 
een stedelijk centrum zou maken. De facul
teit trok een groot publiek aan, professoren 
en studenten uit het hele land, met vele 
nieuwe ideeen. Tevens zorgde het voor een 
toename van de culturele activiteiten, zoals 
het theater, de kunst en de literatuur. 
Het vermogen van de stad werd door de 
koffieplantages in het koele, gecultiveerde 
bovenland van Sao Paulo aanzienlijk ver
groot in de jaren 1850. Door de toename in 
de vraag naar koffie op de wereldmarkt 
ontstond er een grote economische groei en 
een aanzienlijke vergroting van de gecul
tiveerde gebieden rond Sao Paulo. Een 
spoorverbinding tussen Sao Paulo en de 
havenstad Santos kwam in 1867 gereed, 
waarnaar vijf jaar later nog een 
spoorverbinding werd aangelegd die Sao 
Paulo met de nieuwe koffieplantages ver
bond, die in het achterland waren ontstaan. 
De welvaart van de koffieplantages voedde 
de stedelijke groei en de industrie, het 
bankwezen en financiele sevice in Sao 
Paulo. Aangezien het cultiveren van koffie, 
en met name het oogsten ervan, een zeer 
arbeidsintensief werk was, zorgde de staat 
voor een immigratiebeleid van buitenlandse 
werkkrachten in 1832. Binnen honderd jaar 
hadden 1,5 miljoen Europese immigranten, 

sao paulo I 15 
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Duitsers, ltalianen, Portugezen en Spanjaar
den en meer dan 200.000 Japanners zich in 
de stad gevestigd. 
Het aantal inwoners groeide van 32.000 in 
1872 tot ongeveer 600.000 in 1920. Lange
termijn investeerders en politici hadden via 
de 'koffie boom' aanzienlijke verdiensten, die 
vervolgens in energiecentrales en in een 
consumptiemaatschappij werden gern
vesteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(1914-1918) was Sao Paulo vele malen 
afgescheiden van de aanvoer van goederen 
uit Europa en Noord-Amerika, waardoor de 
lokale industrie hieraan moest gaan voldoen. 
Dit resulteerde in een enorme groei van de 
industrie. 

Reeds in 1940 behuist Sao Paulo 1,3 miljoen 
inwoners, deze continue stijging blijft in de 
jaren 1950 en 1960 ook van kracht, met 
respectievelijk 2,2 en 3,8 miljoen inwoners. 
De uitstekende infrastructuur van en naar de 
stad, voldoende hydroelektrische energiecen
trales, een goede financiele en bankstructuur 
en de grote aantallen hard werkende 
werkkrachten droegen alien bij tot een 
explosieve groei van het aantal inwoners na 
de tweede wereldoorlog. In 1960 was Sao 
Paulo in aantal inwoners en in industriele 
produktie Rio de Janiero voorbij gestreefd. 
Zij was nu al de grootste stad en had de 
grootste industriele produktie van Latijns
Amerika. In de jaren '70 en '80 van de 20e 
eeuw nam de groei van de stad wat af. Door 
de vervuiling en de drukte besloten veel 
inwoners uit het centrum te vluchten en in de 
buitenwijken te gaan wonen. In de jaren 80 
groeide het aantal inwoners weer met 13 
procent, terwijl de hoeveelheid inwoners van 
de staat Sao Paulo toenam met maar liefst 
33 procent. 

sao paulo I 17 
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"Als je in een Europese stad 

aankomt, kom je altijd binnen 

op het Centraal 
Station of een ander 

groot station. Als je naar 

buiten loopt weet je dat je in of 

op z'n minst aan de rand van 

het centrum van de stad bent. " 
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Charme and Density, een workshop: verplaatsing en kortsluiting van Sao 
Paulo met, van en naar Eindhoven. Hier hebben de deelnemers zich vanuit 
Eindhoven naar Sao Paulo verplaatst en weer terug en zijn elementen van 
Sao Paulo verplaatst naar Eindhoven. Zo'n virtuele reis mag dan fysiek niet 
zo zwaar zijn als een werkelijke reis met ongeveer 15 graden temperatuur
en een vijf uur tijdsverschil. Toch is ook nu de cultuurshock groot. 

Voor de gemiddelde Nederlander wiens referentiekader de Nederlandse of 
Europese stad is, is Sao Paulo een onwerkelijke stad. Oat komt niet alleen 
door de schaal en de snelle groei, maar vooral door de wijze waarop de 
stad zo groot gegroeid is. Het feit dat Sao Paulo meerdere centra kent blijkt 
voor de orientatie van de Nederlandse reizigers een groot probleem te zijn. 
Anders dan de meeste Europese steden vallen in Sao Paulo het financiele, 
het economische, en het winkelcentrum niet samen met het historische cen
trum. Men kan Oberhaupt moeilijk spreken van centra, centra in de Europese 
zin van het woord, in deze stad, die bij de eerste kennismaking geen zicht
baar begin en einde lijkt te hebben. Het zijn vooral de schaal en het ont
breken van centra of landmarks in de vorm van unieke openbare plekken, 
die zich met deze schaal zouden kunnen meten, die van Sao Paulo een ter
ritorium zonder orientatie maken. 

In Sao Paulo kun je geen richting ontwaren ... overal in de stad wolkenkrab
bers ... als Europeaan denk je ... er is hier geen centrum of het is overal ... ? 
In Europa vormen het centrum en op deze manier de historie van de stad, 
de identiteit van de stad. Maar hier, in Sao Paulo, kun je zeggen dat de 
beweging en de fragmentatie de identiteit van de stad maken. Het is niet 
mogelijk Sao Paulo als een geheel te zien door de bewegingen en de grote 
veranderingen en daarom is het ook niet mogelijk richting in de stad te 
hebben. 

Opvallend is dat alle groepen spreken over de bewegingen in de stad. Nu 
kennen we vanuit het modernisme de adoratie voor de grote stad, omdat ze 
het thuis zou zijn van de bewegingen, maar dan denkt men aan verkeer, 
industrie, reclame e.d., de befaamde dynamiek, waaraan de Futuristen hun 
hart verpand hadden. Sao Paulo kent natuurlijk deze metropolitaanse 
dynamiek, maar ze kent ook een andere beweging, namelijk die van de 
zwervende, of wandelende centra. Natuurlijk is er een plaats van oorsprong, 
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"In E uropa werden de steden in 

de 19e eeuw gemoderniseerd. 

Vaste structuren werden ge-

moderniseerd . In Sao Paulo 

ware n er gee n v a s t e 

s t r u c t LI re n . De stad is 

een directe vertaling van de 

economische groei. De bewe -

ging is de basisstructuur van 

de stad . " Lu i z Recaman 
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waar de stad ooit ontstaan is, maar dat is niet de plek waar de 
doorslaggevende activiteiten plaatsvinden, of waar de meeste burgers hun 
identificaties op richten. Wat dat betreft kent Sao Paulo meerdere centra, die 
in een sequentie ontstaan zijn. Het 'wandelen' en de proliferatie van het cen
trum wordt veroorzaakt door de bewegingen van het marktmechanisme, de 
economische activiteiten, die misschien nog het best te karakteriseren zijn 
als transacties. In een periode van honderd jaar heeft het zakencentrum zich 
in drie stappen verplaatst vanuit het door de Jezunen gestichte Centro 
Triangulo in de zuidwestelijke richting. Elk nieuw zakencentrum leidde tot het 
opwaarderen van naburige woonwijken. Vanuit de omgeving van het Pra~a 
da Se (1554) en de Cidade Nova (1890) ging de bedrijvigheid naar de 
Avenida Paulista, waar in de jaren '50 de woonpaleizen plaatsmaakten voor 
grote bankgebouwen. Het vierde centrum, de Avenida Faria Lima, werd in de 
jaren '60 aangelegd en onlangs verlengd en het vijfde centrum aan de 
Avenida Berrini is volop in constructie. 

De belangrijkste factor bij deze visuele, concrete beweging van het stads
centrum is de virtuele, maar tegelijkertijd universele beweging van het geld. 
De invloed van de markteconomie is er overal ter wereld, maar in Sao Paulo 
bepaalt ze zonder scrupules het beeld en de vorm van de stad. In Europese 
steden werkt deze kracht natuurlijk ook, met dat verschil, dat er in Europa 
een onderlegger is, een ruimtelijke structuur, die haar effecten reguleert. 
Deze structuur wordt geleverd door de geschiedenis, niet alleen in steden
bouwkundig opzicht, maar ook in de vorm van cultuur, van normen en waar
den. Terwijl in Europa het merendeel van de bewegingen en de veranderin
gen in een bestaande structuur werden ingepast, had in Sao Paulo de trans
formatie- en bewegingsdruk van het geld vrij spel. 

In Sao Paulo was er dus geen 'geschiedenis' waaraan men houvast had, 
maar ook nu nog lijkt de marktwerking ongeremd en ongestuurd zijn gang te 
gaan. Het verhaal van Sao Paulo is er een waarin individueel ondernemer
schap de boventoon speelt, in het ene geval om de Amerikaanse droom te 
verwerkelijken en in het andere geval om te overleven. De ontwikkeling gaat 
de planvorming voorbij. Er is zoveel vraag, dat het probleem niet is op welke 
manier je het beste aan die vraag beantwoordt, maar hoe je er zo snel 
mogelijk aan beantwoordt. 
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In Sao Paulo is nooit een heel grid of 
iiberhaupt een centrale steden
bouwkundige structuur toegepast 
vanwege de organisatie van het prive
kapitaal. De verschil/ende gebieden 
die we nu in Sao Paulo kunnen onder
scheiden waren voorheen landgoe
deren van grate boeren. Die verkoch
ten hun grand in een keer en gooiden 
daar, overeenkomstig hun eigen ste
denbouwkundige ideeen, hun gridje 
op,. leder landgoed werd individueel 
bekeken. Hun onderlinge verbindin
gen zijn min of meer toevallig, of van 
een tweede orde. 
Je kan inderdaad spreken van 
relatieve onmacht van de overheid. 
In New York was de overheid sterker. 
Dat is ook een van de belangrijkste 
redenen van de chaos in Sao Paulo, 
de onmacht van de overheid, maar 
dat is niet altijd zo geweest. In de 
jaren •30 was alles prima geregeld. 
En in de jaren •&o ook. Daarna kwam 
echter die explosieve groei. Van een 
links regime werd overgestapt naar 
een rechts-liberaal regime. 
De economie kreeg de vrije hand. 
Wim Nijenhuis 
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Er is een enorme behoefte aan woningen. Een miljoen woningen zijn nodig. 
Voor welke periode? Nu ... vandaag!!! 
Carlos Leite 

Er is geen tijd om te plannen. Het enige waaraan de projectontwikkelaar 
moet voldoen is aan die primaire behoefte: onderdak. Ze zoeken de makke
lijkste weg. Leegstaande gebouwen worden niet opnieuw gebruikt, maar aan 
de rand van de stad wordt gewoon een stuk favela gesloopt, op het terrein 
waarvan het territorium van de legale stad wordt uitgebreid. Zo ontstaat er 
ontzettend veel leegstand in de centrale gebieden van de stad, terwijl ze aan 
de randen gewoon doorgroeit. Maar waarom is er dan nooit een groat regu
latief grid gebruikt zoals in Manhattan? Want oak daar heeft een enorme 
groei plaatsgevonden, die zich wel heeft afgespeeld binnen een vooraf vast
gestelde structuur. 

De financiele beweging bouwt nlet aan een stad voor het collectief, 

gekeken worden naar lJ 

de idealistlsche ideeen van de Moderne Beweging te herinneren. 

26 

De stad die zo ontstond heeft nauwelijks betekenis als plaats in de tradi
tionele betekenis van het woord. De stad ontstond sneller dan ze gepland 
kon worden; Sao Paulo is een verzameling van functies, een stedelijke 
woekering, ze mist een samenhangend stadsbeeld; ze is verbrokkeld, maar 
vol contrasten. 

Haar territorium, waar Carlos Leite het over heeft, is een gefragmenteerd ter
ritorium, waarin alle functies totaal onverschillig naast elkaar kunnen liggen. 
Wonen kan naast industrie zijn, maar ook een wolkenkrabber kan naast een 
oud koloniaal huis liggen. Er is geen sprake van een duidelijk onderscheid 
tussen perifere of centrale functies. Aan de Marginais (ringweg) vindt je func
ties die in Europa beslist centraal genoemd zouden worden. Deze fragmen
tatie en menging van functies binnen de stad zorgt volgens Leite, voor grate 

infrastructurele en sociale problemen. 
Niet alleen de fragmentatie, menging en onevenredigheid in de welvaart die 
deze stad produceert zijn een probleem, maar oak de eerder genoemde 
beweging van het stadscentrum, het wegtrekken van het financiele centrum 
uit het historische centrum, is problematisch. Meerdere groeperingen in Sao 
Paulo besteden aandacht aan het weg trekken en uiteenvallen van de cen
tra, en de soorten centrum en de daarmee samenhangende kwaliteit van de 
omgeving. De ontwikkeling, waarbij het financiele centrum zich steeds 
verder naar het zuidwesten verplaatst, laat gebieden achter die te kampen 
hebben met grate leegstand en verloedering. Het is een doorgaand 
dynamisch proces dat hier plaatsvindt. Op een bepaald moment verlaten de 
grote multinationals een oud centrum om een nieuwe plek op te zoeken. En 
alsof het een modetrend betreft, volgt iedereen die kan volgen. Het eerste 
centrum van Sao Paulo met haar oude gebouwen en grate openbare ruimtes 

maar bouwt slechts een nieuw territorium. Misschien moet er een~; 

Het is tijd cm aan 

Carlos Leite 

heeft op dit moment een leegstand van ongeveer 40%. Hoe kan een plek 
met zoveel identiteit en charme nou zo vergeten warden? 
Volgens Mn groep zou het ringvormig sluiten van de beweging van het geld 
kunnen leiden tot het opnieuw investeren in en daarmee tot het behoud van 
het historische centrum en de centra uit de jaren '50 en '60. De planning zou 
er op aan moeten sturen dat het geld weer terugvloeit in de oude centra. 
Maar hoe krijg je de bedrijven weer terug in de oude centra, met een over
heid die niet wil investeren en zich uberhaupt niet wil bemoeien met de plan
nen van de ontwikkelaars? Een andere manier om het oude centrum weer 
een functie te geven is er een, die hier ongeveer recht tegenover staat. 
Volgens deze optie wordt namelijk niet geprobeerd het geld, maar de armen 
uit de favelas en de aangrenzende en sterk verloederde wijken Bras en 
Selem in de leegstaande gebouwen in het centrum te huisvesten. Op soort
gelijke manier zijn in Sao Paulo ook architecten bezig om plannen te verzin-
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Nederland is in zijn geheel ook een netwerkstad. Als 

netwerkstad is Nederland met zijn 16 miljoen inwoners 

te vergelijken met Sao Paulo. Wat is nu interessant in 

de netwerkstad Nederland? Zijn dat de verschillende 

steden die als centra functioneren en verschillende 

identiteiten hebben? Of zou het interessanter zijn a/le 

centra te generaliseren. Is het interessanter een nieuw 

centrum te creeren in een leegte of de locale cultuur 

van Rotterdam, Amsterdam e.d. te behouden en deze in 

het totale systeem te laten functioneren met deze 

onderlinge verschillen? In Sao Paulo zou je je nieuwe 

en soms bestaande centra kunnen voorstellen als 

knopen in een systeem, een netwerk. Het gaat dan om 

plekken zoals het historische centrum, maar ook 

andere interessante plekken in de stad, die verbeterd 

kunnen warden door primair uit te gaan van hun eigen 

lokale cultuur en historie, en die vervolgens een plaats 

gaan innemen in het netwerk. 

Carlos Leite de Souza 

nen om het centrum te redden of in ieder geval om het weer een functie en 
een betekenis te geven. Vanuit die hoek zijn er ook plannen bedacht om 
favela-bewoners in de woonunits in het centrum te laten wonen, waardoor er 
weer bedrijvigheid zou kunnen ontstaan. 
Al deze plannen stuiten in Sao Paulo op veel weerstand bij de politieke 
rechtervleugel die aan de macht is in. 
Er zijn echter ook andere ideeen, die meer perspectieven bieden, en de 
Braziliaanse gast-professoren zien dan ook de toekomst positief tegemoet. 
Een concept dat door een groep architecten in Sao Paulo wordt gepromoot 
is de netwerkstad. Zij zien de metropool als een policentrisch geheel. Het is 
immers onmogelijk om je een stad van 8000 km2 en 17 miljoen inwoners 
voor te stellen met maar een centrum. Er moeten meerdere centra zijn, maar 
wel onderling verbonden. Als provocatieve metafoor hiervoor gebruikt Carlos 
Leite de Souza Nederland. 

Op deze manier zou volgens Carlos Leite de Souza en Luiz Recaman het 
territorium omgevormd kunnen worden tot een 'stad'. Ook krijgt het woord 
'plek' dan betekenis en drukt het uit dat de stad voorzien is van een orien
tatie. De aanwezigheid van zo'n netwerk zorgt er ook voor dat ieder centrum 
interessant is en blijft. In een goed functionerend netwerk geldt dit ook voor 
investeerders. 
Een groep had het idee, dat de subculturen en de culturele Avant Garde van 
de stad misschien de investeerders weer terug zouden kunnen lokken naar 
het oude centrumgebied. In Europese steden zoals Parijs en Londen zie je 
namelijk dat underground-scenes - kunstenaars, artiesten e.d.- naar de ver
laten gebieden in de stad trekken om daar los van de opgedrongen markt
economie een eigen wereld te scheppen in panden die kwaliteit hebben en 
tegelijkertijd heel goedkoop zijn. Dankzij deze occupatie worden deze wijken 
populair bij het hippe gedeelte van het gewone en meer koopkrachtige pu
bliek, dat vervolgens ook de wijk instroomt. Tenslotte wordt zo'n wijk weer 
ontdekt door de ontwikkelaar en opnieuw opgenomen in de stad. 
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Jordaan in Amsterdam en 
Kreuzberg in Berlijn. Op deze manier zou ook het historische centrum van 
Sao Paulo, met zijn lage huurprijzen en grote monumentale en historische 
gebouwen een ideale plek kunnen zijn voor de subculturen en eveneens 
voor de studenten van Sao Paulo. Maar ook in dit geval blijkt weer dat je 
Sao Paulo niet kunt en mag vergelijken met een Europese stad. Niet dat dit 
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idee de plank helemaal mis zou slaan, want ook in Sao Paulo zijn er subcul
turen. Ze bestrijken zelfs hele wijken. Zo zitten er in downtown Sao Paulo 
van oudsher al veel immigratieculturen. Er zijn o.a. een Japanse, een 
ltaliaanse en een Joodse buurt. Het probleem is, dat niet alleen het territo
rium van Sao Paulo volledig gefragmenteerd is, maar dat het ook nog eens 
een keer bevolkt wordt door totaal gefragmenteerde culturen en subculturen, 
die nauwelijks enige relatie met elkaar hebben. Misschien kunnen deze sub
culturen wel bijdragen tot het behoud van een centrum, maar dit zal alleen 
functioneren, als de processen van occupatie en regeneratie welbewust ge
stuurd en gestimuleerd worden. 

Sao Paulo is om een veeltal van redenen heel interessant, en misschien is 
ze dat in het bijzonder voor Nederlanders. In ieder geval blijkt de vrijheid in 
de woningbouw voor de bewoners van misschien wel het meest georga
niseerde land ter wereld heel erg tot de verbeelding te spreken. 
Het Nederlandse referentiekader en de afstand tussen Nederland en Sao 
Paulo dragen er volgens de Braziliaanse gasten toe bij, dat Sao Paulo op 
een bijzondere, zo niet unieke wijze benaderd wordt. 

/k woon in Nederland, een heel erg georganiseerd land. 
Deze organisatie heeft geleid tot een hoge mate van welvaart 
en andersom. Maar tege/ijkertijd /eeft de gedachte bij een 
groep mensen dat Nederland misschien we/ te (goed) georga
niseerd is. U (Carlos Leite de Souza) zegt al enkele ma/en, a/s 
een soort van excuus, dat Sao Paulo gegroeid is van 200.000 
tot 16 miljoen inwoners, maar ik woon in een land, Nederland, 
dat gegroeid is van nog geen half miljoen tot 6,5 miljoen 
huizen. Dit is nagenoeg hetzelfde groeipercentage en wij 
organiseren dit zeer goed. Terwijl ju/lie, in Sao Paulo dit niet 
organiseren. /k voe/ me echter prettiger in Sao Paulo dan in 
Nederland. Niet organiseren, of, we/ pogen te organiseren, 
maar niet uitvoeren, kan ons vee/ /eren, veel vertellen, in 
plaats van dat wij vertellen hoe Sao Paulo georganiseerd moet 
of kan warden. lk heb ooit een kaart gemaakt van a/le steden in 
Neder/and, voor het Ministerie van VROM, die weer een nieuwe 
p/anningsdocument had vervaardigd, de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening. Deze kaart heb ik gemaakt met behulp van aard
beien. "De steden heb ik a/s aardbeien, tussen twee platen glas 
geklemd. Als infrastructuur heb ik ijsbergsla gebruikt en de 
natuur a/s sandwichspread." Maar laten we ons concentreren 
op de aardbeien, dan zien we dat die na enkele dagen beginnen 
te schimmelen. Hierdoor warden ze grater; ze groeien, terwijl 
het binnenste gedeelte zwart wordt; dood gaat. De binnenstad 
wordt zwart, en gaat dood, omdat het buitenste gedeelte zich 
voed met de stoffen uit het binnenste gedeelte. lk bedacht me 
dat dit precies is wat er in Sao Paulo aan de hand is. lk lanceer 
hier geen cu/tureel concept over planning, maar een bio/ogisch 
proces van een organisme, dat niet dood gaat, maar steeds 
door en door blijft groeien. Dit is waarom ik van Sao Paulo 
hou; je voelt de vrijheid, die dit systeem je geeft. Er zijn geen 
regels, behalve op papier, maar niemand /eeft ze na. Het is 
"planning without action" en veel "action without planning." 
Dit is precies waar dit bio/ogisch proces over gaat. Het stelt in 
feite een grate favela voor, waar iedereen bouwt wat ie wil en 
waar ie wil. Als je geen geld hebt, gebruik je oude golfplaten of 
/eem en bouw je je eigen gebouwtje en als je vee/ geld hebt 
kan je wolkenkrabbers bouwen in het centrum. Maar het sys
teem is precies hetze/fde, je komt er, je kijkt, en aan de hand 
van wat je te besteden hebt, bouw je wat je nodig hebt, of wat 
je wilt hebben. En dat is een geweldig systeem. 
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Deze stelling hebben de Braziliaanse gasten, met name Carlos Leite de 
Souza, opgevat als een uitdaging. Hier volgt zijn reactie: 

Hoe kunnen 6000 mensen nu tege/ijk samen komen en zingen, zonder dat 
ze van te van voren afspraken en een plan hebben gemaakt. Het hangt 
misschien samen met de voorgeschiedenis die tot onze situatie heeft ge/eid, 
dat ik niet bang ben voor de planning. We hebben momenteel een drama
tisch milieuprobleem in Sao Paulo. De watervoorraad za/ in de toekomst een 
probleem zijn en het speelt nu al. Het is heel erg moeilijk de meren en 
andere belangrijke natuurlijke bronnen te beheren, te controleren en te 
bewaren. In Sao Paulo zijn we rijk bedeeld met problemen, bijvoorbee/d op 
het gebied van de infrastructuur, de woningen, het milieu en de armoede. 
Het is al/emaal niet zo romantisch a/s jij het je voorstelt. lk ben het met je 
eens, dat we in Sao Paulo geen geschiedenis hebben. Een belangrijk 
Brazi/iaans filosoof zei ooit dat we veroordee/d en gedoemd zijn tot het mo
derne. Van het begin af aan zijn we al modern en daarom hebben we geen 
geschiedenis. 

Jij bent in Sao Paulo geweest en je houdt ervan. lk ben een tijd geleden in 
Canada geweest, in Winnipeg. Daar is het ook heel goed georganiseerd. 
Volgens een niet nader te noemen onderzoek is Canada zelfs het land waar 
de mensen de hoogste welvaart genieten. lk vertrok uit Canada met het 
vliegtuig en ik ben en blijf architect, en voor mij is Canada dus interessant, 
omdat het zeer goed georganiseerd is. In de bibliotheek hebben ze a/le tijd
schriften, in a/le uitgaven, van een tientallen jaren ge/eden tot nu toe, ze 
hebben a/le artikelen over bepaa/de projecten in Sao Paulo, terwijl ik deze in 
Sao Paulo ze/f nergens vinden kan. 

Maar wat is Canada nou eigenlijk, wat is haar identiteit voor wat betreft de 
architectuur en de muziek? Mijn gedachte daarover is ongeveer hetze/fde a/s 
die van jouw, en ik generaliseer hier. Jij zegt: "lk heb een goed georgan
iseerde stad, maar ik hou van de jouwe." De buitenlandse architecten 
houden van Sao Paulo. Ja, ze vinden de favelas geweldig ... vanuit de 
helikopter!!! Maar loop er maar eens in rond, grote kans dat je binnen een 
dag dood bent. Er is geen water en geen elektriciteit en de drugsmaffia 
heerst hier in de voor de politie ondoordringbare steegjes. Hier gaan 
dage/ijks vee/ mensen onnodig dood. lk ben het er mee eens, vanuit een 
helikopter zijn de fave/as, met hun vrije bouwvormen en morfologische 
kwaliteiten, prachtige architectuur. Wat bedreven wordt in grote steden a/s 

Londen, is geen architectuur, maar dit, de fave/as, dat is architectuur. 
Trouwens wees niet bang. Dit kun je nooit bereiken hier in Nederland. Toen 
ik hier in Rotterdam was, bij MVRDV, in juli, vertelde iemand me dat ju/lie in 
Nederland over tien jaar het laatste woonhuis zullen bouwen. ledereen zal 
dan een huis hebben. In Sao Paulo hebben we momenteel een mi/joen per
sonen die om een huis staan te springen. 
Carlos Leite de Souza 
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Nu proberen we iets nieuws , namelijk een 
concept dat ergens anders, in een ander 
land, een andere stad is toegepast , hier in 
Strijp I te plaatsen, of zo je wilt, te stem
pelen . 

Met de gedachte ; hef Werkf 
ergens anders, laat het 
hier ook maar werken. 
Wat zijn dan de sterke punten in de 

manier waarop in Sao Paulo heel die 
organisatie tot stand is gekomen? Als 
Eindhoven zich dan t6ch zou gaan 
ontwikkelen a/s Sao Paulo, wat zijn dan 
de sterke punten die je mee kan nemen? 
Eindhoven gaat zich helemaal niet 
ontwikkelen als Sao Paulo. Op wat voor 
manier ben je van plan de sterke punten 
die jij in Sao Paulo denkt te zien, toe te 
passen op dit gebied, of zijn die er hele
maa/ niet? Uit we/ke negatieve dingen Jeer 
je? Is het een paging iets anders te doen 
dan de reguliere Nederlandse steden
bouw? Of om ons te realiseren dat het 
anders is ? Naar mijn idee is het een heel 
geforceerde vergelijking. Maar we kunnen 
kijken welke kwaliteiten eruit te ha/en en 
er ook weer in te plaatsen zijn. lk denk 
niet dat je deze kwaliteiten echt aan zou 
kunnen wijzen in het plan, zo van, dit heb 
ik hier v andaan , dat lijkt me erg lastig . 

Het thema van de workshop blijkt niet 

vanze l fsprekend te zijn. Tussen Sao 

Paulo en Eindhoven is een wereld van 

verschil en is het Oberhaupt wel 

mogelijk om een beetje Sao Paulo in 

Eindhoven te krijgen? Toch blijkt i n de 

loop van de workshop steeds meer, dat 

het focusseren op Sao Paulo de ogen 

heeft geopend voor de herkenning van 

mogelijke problemen, het ontwaren van 

verborgen processen, of de ontdekking 

van bepaalde concepten, strategiee n en 

oplossingen die in Eindhoven van 

toepass i ng zouden kunnen zijn. 
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Centrum Eind (-hoven) 
Deze groep ziet in de ontwikkeling van de West Corridor het gevaar van de 
decentralisatie van het centrum van Eindhoven, zoals dat met de Avenida 
Paulista het geval is geweest ten opzichte van het centrum van Sao Paulo. 
Een stad als Eindhoven, die niet eens een noemenswaardig historisch cen
trum heeft, vraagt om toevoeging. In Eindhoven zou deze toevoeging een 
spectaculair, high-density zakencentrum kunnen zijn. Als deze in Strijp komt, 
dan wordt hier het geld gestopt dat vanuit het huidige centrum richting 
vliegveld Welschap stroomt. Zo wordt op de plek die er ooit voor zorgde dat 
Eindhoven een stad werd, hier, waar de eerste Philips-gebouwen stonden, 
de grens getrokken tot waar het centrum mag gaan. Het high-density zaken
centrum wordt ondergebracht in een gigantisch megagebouw. Ook door de 
architectuur moet duidelijk gemaakt warden wat het statement is: tot hier en 
niet verder! Dit geldt althans voor het geld, want de HOV-lijn doorsnijdt het 
gebouw moeiteloos, waardoor er juist dankzij de abrupte scheiding een band 
ontstaat met het achterland. Voorbij het megagebouw warden de oude 
Philips-gebouwen als monumenten bewaard in een park, dat net zoals de 
andere parken van Eindhoven, de stadsrand markeert. 

Vooral als concept en als stedenbouwkundig plan staat het voorstel stevig in 
zijn schoenen en is het interessant om het centrum van Eindhoven compact 
te houden. Echter wat in dit plan nog mist is een programma en een manier 
van invulling die past bij een megagebouw als dit. 
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Favelas in Eindhoven 
De vrijheid van het wonen blijft ons Nederlanders intrigeren. Het vrije 
bouwen wordt als 'favela-concept' vanuit Sao Paulo in Eindhoven ge"impor
teerd. Op dit moment al is Strijp een locatie die veel overeenkomsten heeft 
met Sao Paulo. Het terrain is door haar ontoegankelijkheid en eigenstandige 
functie een soort autonome zone in Eindhoven, zoals de "gated-communi
ties" (condominios fechados) dat zijn in Sao Paulo. Bekijk je Strijp in het 
geheel van de stad Eindhoven, dan zie je dezelfde menging van perifere, 
industriele en centrale functies als in Sao Paulo. Orn het 'favela-principe' in 
Strijp te kunnen introduceren heeft het gebied elementen nodig die het een 
karakteristiek verlenen. Hiervoor dienen het spoor en de oude 
Philipsgebouwen. Deze grote, houdbare gebouwen zouden grote bedrijven 
zoals bijvoorbeeld meubel- en doehetzelf giganten kunnen huisvesten. 
Overal op het terrain en ook in de bestaande gebouwen kunnen kavels 
gekocht worden. Het begint als een soort van camping, maar hier kunnen de 
mensen bouwen wat ze willen. Arme mensen kunnen huizen samenstellen, 
maar rijke mensen kunnen ook hun luchtkastelen bouwen. Het zal alsmaar 
drukker worden, rond de wegen en uiteindelijk overal. Het hele gebied zal 
zonder bekabeling worden aangelegd, want dat beperkt de vrijheid. 
Uiteindelijk zal er dan ook in Eindhoven een favela bestaan. 

Carlos Leite de Souza en Luiz Recaman zijn het met de meeste deelnemers 
eens dat het concept en het bijbehorende visuele beeld zeer tot de verbeel
ding spreken. Beiden vragen zich echter af of dit het nou is wat we in 
Nederland nodig hebben. De groep antwoordde als volgt: "Nee, dat denken 
wij niet, maar er komt wel een steeds grotere markt voor mensen die anders 
willen wonen. Als 'men' het niet wil, dan wordt het niet gebouwd. Hier wordt 
alleen gebouwd wat de modale mens wil, en vaak nog niet eens dat. 
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Netwerkstad Nederland 
Deze groep borduurt voort op het idee van de netwerkstad. En dan wel zoals 
Carlos Leite de Souza reeds stelde, een netwerkstad, die heel Nederland 
beslaat en waarbinnen Eindhoven als een van de velen centra zou gaan fun
geren. Binnen dit netwerk zou Eindhoven een technologisch centrum worden 
met Strijp I als zijn gezicht. Dankzij zijn ideale positie langs het spoor wordt 
Strijp I het paradepaardje van Philips en andere technologiebedrijven. Het 
ontwerp bestaat uit een ontworpen plint, die openbare functies, zoals musea, 
archieven, winkels, demonstratieruimtes, showrooms e.d. bevat. De plint is 
tevens de basis voor torens, die als een soort van favela vrij op deze plint 
gebouwd kunnen worden. De vrijheid wordt alleen beperkt door de regel van 
een maximaal percentage vierkante meter bebouwing op deze plint. De 
bedrijven kunnen zich in de architectuur van de torens profileren. Het is ook 
de bedoeling dat er op een "campusachtige" manier in het gebied wordt 
gewoond, met name door aan technologie gerelateerde mensen. 

Op dit laatste punt struikelt het plan een beetje, omdat het moeilijk is mensen 
te laten wonen waar men dat wenst. Mensen laten zich niet gemakkelijk 
sturen en bovendien heeft Luiz Recaman zijn vraagtekens bij de 
woondichtheid. Orn het gebied levendig te maken en deel te laten zijn van 
de stad als woongebied, is er is een hogere dichtheid nodig. Verder is het 
heel aannemelijk en wenselijk om dit gebied als technologiecentrum te 
ontwikkelen op een manier waarin binnen beperkte regels een grote vrijheid 
geboden wordt. 
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ppm2 
Dit plan sluit min of meer aan op de bovenstaande opmerkingen want het 
gaat verder in op de benodigde dichtheid en het bouwen in vrijheid. 
De dichtheid wordt hier niet bepaald door het quantum dat nodig is am een 
bepaald beeld te bereiken, maar door de hoeveelheid vierkante meters vloer
oppervlak die nodig zijn am de hoge grondprijs van dit gebied op te kunnen 
brengen; een rekensommetje dus. Dichtheid wordt oak nag vanuit een ander 
perspectief als onontkoombaar beschreven. De geschiedenis vertelt ons dat 
Eindhoven in de laatste 100 jaar ongeveer 40x gegroeid is en de toekomst 
voorspelt oak een grate groei. Als we dit afzetten tegen het feit dat 
Eindhoven bijna al zijn lege plekken binnen de gemeentegrenzen heeft vol
gebouwd, dan volgt hier automatisch uit, dat verdichting noodzakelijk is. Als 
Eindhoven een tweede centrum wil krijgen, dan meet de dichtheid hier 
omhoog. Strijp I moat een stad in een stad warden. Er vindt een massale 
schaalvergroting plaats am dit beeld te bereiken en daardoor zullen de oude 
monumentale Philips-complexen niet langer de grootste gebouwen zijn, maar 
juist de kleinste. Zij blijven echter wel van groat belang, omdat zij als de 
ruggengraat van het plan gaan functioneren. Stel dater 25.000 bewoners in 
dit gebied komen, dan ontkom je er niet aan am torens te bouwen. Orn een 
stad in een stad voor elkaar te krijgen meet er een gemixt programma gere
aliseerd warden, dat in zijn gemengde vorm oak in verticale richting over de 
torens wordt gedistribueerd. Hierdoor ontstaan er tussen de torens onderling 
oak relaties en verbindingen. De ontwikkelaars die iets in dit gebied willen 
doen, krijgen hiervoor alle vrijheid. Alles kan hier a la Sao Paulo gebouwd 
warden zonder dater regels of welstand aan te pas komen. 

Heel interessant is het idee am de functies in 3 richtingen te mengen en te 
verdelen. lnteressant zijn oak de consequenties hiervan voor de ontsluiting 
en de morfologie. De onderbouwing van de noodzaak vanuit de economie 
wordt oak zeer relevant gevonden, maar vanuit Braziliaanse hoek wordt 
opgemerkt dat er niet met erg veel respect wordt omgegaan met de oude 
bebouwing. Oak vragen zij zich af of een plugin stad gewenst is. Zo ja, dan 
ligt hier een interessant voorstel. 
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Generate Activity 
Het gebied wordt getypeerd door een samenkomen van stromen: de 
mensenstroom van de trein en de toekomstige HOV en de geldstroom rich
ting vliegveld Welschap. De isolatie van het gebied wordt behouden en het 
wordt dan ook ge'interpreteerd als een "enclave" in de stad. Het huidige hek 
zal dus behouden, of vervangen warden door een ander scheidend element. 
De enige opening in de omheining warden de twee ingangen van de HOV, 
waardoor je het gebied alleen kunt bereiken door middel van de HOV, of 
door fietsend of te voet door deze ingangen te gaan. De route die de HOV 
door het gebied aflegt is niet de kortste, maar is slingerend en werkt als een 
ordenend element. Het gebied kan op twee manieren beleefd warden, 
namelijk door er met de trein doorheen te rijden, of door een slingerende trip 
te maken met de bus, die op verschillende plekken in het gebied stopt. De 
enclave meet functioneren als een bottleneck; mensen die werken in de stad 
kunnen elkaar hier ontmoeten in de pauzes en vooral na het werk. Ze kun
nen hier afspreken op weg naar hun huis, boodschappen doen en eventueel 
ruimtes huren waar ze kunnen koken en dineren met vrienden. "Generate 
activity" is het eigenlijke doel van dit gebied en het maakt dus niet veel uit 
wat er gebeurt en hoe, als het maar een tijdelijke activiteit is, dat wil zeggen: 
geen woonfunctie! Mensen kunnen de kansen, die ze in het gebied zien, 
benutten. Het lege gebied in de maquette is een podium voor activiteiten en 
na verloop van tijd zal de leegte dan ook gevuld zijn met activiteit. 

Bert Dirrix begint met de opmerking dat hij de leegte, die de maquette toont, 
heel interessant vindt en misschien ook nog wel wenselijk. Hij hoopt dus dat 
niemand ge'interesseerd is om hier iets te gaan ontwikkelen. Het lege vlak 
dat ender het spoor door loopt zorgt voor een continue leegte, die de 2 
stadsdelen bindt. Misschien verlangt het gebied geen dichtheid in haar kern, 
maar juist eromheen, zoals ook het geval is met het Central Park in 
Manhattan. Carlos Leite de Souza is het hier gedeeltelijk mee eens. Het 
plaatje van de leegte, zoals Bert Dirrix stelde, bevalt hem ook, maar hij 
vraagt zich af of dit nodig is in Eindhoven. In Sao Paulo daarentegen zou hij 
het plan direct willen uitvoeren. 
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Wat het meest opviel aan alle plannen was de verschei

denheid en de verschillen in de omgang met de dichtheid. 

Zo was een hoge dichtheid in het ene plan van elementair 

belang, terwijl bij anderen het thema van de dichtheid op 

het tweede plan leek te staan. Sommige plannen ontwier

pen bewust bepaalde leegtes, terwijl bij anderen deze 

leegtes in de loop van de tijd werden opgevuld. Hierbij 

werd het proces van het vullen opgevat als een onderdeel 

van het concept van het vrije wonen. Verder maakten de 

plannen duidelijk dat een stadsdeel op verschillende 

wijzen in een stedelijk geheel kan passen. Strijp I kan als 

een deel of als het einde van het centrum worden opgevat. 

Maar je kan het ook zien als een nieuw centrum, of zelfs 

als een stad in de stad. Een duidelijke fysieke scheiding 

tussen een 'enclave' en de rest van de stad wil echter nog 

niet zeggen dat er geen binding met de stad is, want ze 

kan zelfs door deze scheiding worden benadrukt en de 

banden met de omringende stad kunnen erdoor worden 

versterkt. 

Wat heeft de confrontatie met Sao Paulo nu eigenlijk 

opgeleverd? Misschien is het belangrijkste resultaat wel 

dat de horizon van de deelnemers verbreed, de kennis 

verdiept en het referentiekader flink is omgegooid. Het 

onontkomelijke van zo'n intens contact en confrontatie 

met een vreemde stad en een vreemde cultuur is niet 

alleen het feit dat we er kennis over vergaren, maar ook 

dat we iets leren over onszelf en onze eigen cultuur met 

haar onuitgesproken premissen en dagelijkse gewoonten, 

waarvan de blinde vlekken plotseling zichtbaar worden, ... 

als we maar in staat zijn tot een kleine verdraaiing en ver

plaatsing van ons standpunt. Sao Paulo is in vergelijking 

met andere steden een extreem, een uiterste grens, een 

uiterste uitdaging voor eenieder die zich bezighoudt met 

het lot van de stad. Of dat nu is als ontwerpend architect, 

of als theoreticus. En is het niet de ervaring geweest van 

alle deelnemers aan deze workshop, dat wie de extre

miteiten van Sao Paulo goed gezien heeft, Nederland en 

Eindhoven voortaan ziet met andere ogen? 
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