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Voorwoord Tussen !Vloskou en Brussel 

Voorwoord 

Afstudeerwerken bij de leerstoel 'Stedebouwkundig Ontwerpen' lijken vaak een bepaald 
patroon te bevatten. V aak wordt er naar een bepaald thema gezocht en uitgewerkt voor een 
bepaalde locatie. Hierbij ligt niet zelden de nadruk op de uitwerking, het ontwerp. 
Mijn afstudeerwerk lijkt in deze onorthodox. Weliswaar projecteer ik aan het eind van het 
verhaal een ruimtelijke visie op de Litouwse hoofdstad Vilnius, maar is de hoofdmoot van dit 
afstuderen met name een ontdekkingsreis van het onbekende. 
Sinds halverwege mijn studie aan de TU/e ben ik het onbekende dan ook steeds gaan 
opzoeken. Ik verbleefvlak voor mijn afstuderen in een tijdsbestek van zo'n 1 Y2jaar 
achtereenvolgens in het Litouwse Vilnius voor een uitwisselingsproject, in Delft voor een 
multidisciplinair project en in het Australische Melbourne voor een stage. Waarbij de eerste 
standplaats, het Litouwse Vilnius, mij het meest had gelntrigeerd. 
De actualiteit omtrent de toetreding van Centraal en Oost Europa in de Europese Unie deed 
mij besluiten om terug te keren naar het oude nest en tegelijkertijd alle andere nieuwe 
hoofdsteden van de EU aan te doen. Wat deze steden met elkaar verbond, lag eigenlijk voor 
de hand, de postsocialistische status, wat dan ook logischerwijs uiteindelijk het thema werd. 
Ik heb mede door mijn eigen fascinatie voor het studiegebied met veel enthousiasme gewerkt 
aan deze studie. Het tijdens mijn afstudeerproces aan anderen uitleggen, waar ik nu precies 
mee bezig was, was in het begin niet eenvoudig, maar ik werd daar in het verdere verloop van 
mijn studie wel steeds meer bedreven in. Het feit dat mensen enthousiast en gelnteresseerd 
waren in mijn werk heeft mij dan ook gesteund. 
Zodoende kom ik dan ook bij de dankwoorden. Om te beginnen bij mijn afstudeerbegeleiders, 
die ieder op een verschillende wijze hun steentje hebben bijgedragen aan het eindproduct en 
mij ook op de juiste momenten hebben bijgestuurd, waardoor er hier nu een volwaardig 
afstudeerverslag ligt. Verder wil ik al de mensen bedanken, die mij in Centraal en Oost 
Europa verder geholpen hebben met informatie en interessante discussies. Natuurlijk gaat er 
een dankwoord uit naar familie en vrienden. Zij hebben continu vertrouwen getoond in wat ik 
deed en zij hebben mijn zelfvertrouwen ten aanzien van dit werk dan ook absoluut goed 
gedaan. En tenslotte moet ik uiteraard mijn vriendin Sylvia bedanken, die mij dagelijks de 
rust en het vertrouwen heeft gegeven en bovendien mijn hele verslag heeft gelezen en 
gecontroleerd. 
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English summarv Tussen Moskou en Brussel 

English summary 

This graduation project deals with Capital cities of Central and Eastern European countries. It 
contains a survey of their historical and contemporary urban development. Attached to this 
survey is a spatial vision for the future of the Lithuanian Capital city Vilnius, based on 
realistic scenario's. 
After the fall of the iron curtain in 1989, all the communist regimes of the former Warschau
pact disappeared within one year. This was a short period, in which the countries of Central 
and Eastern Europe came temporarly out of their isolated position and became hot items. But 
immediatedly after this revolutionary period, they were chronicly forgotten by the Dutch 
media. Now at the start of the 21th century, the Central and Eastern European countries are 
back in the spotlights, because of their junification with the European Union. But what has 
happened in the meanwhile? Obviously, the major cities and certainly the Capital cities of this 
part of the continent have developed strongly under the new advantages and disadvantages of 
the new market economy. Besides that, when comparing economical figures, and state of 
urban development, we even see a split between Central and Eastern Europe. Central 
European countries and their Capital cities, like Warschau, Prague, Bratislava and Budapest 
are well ahead to their Eastern European collegues. This difference between the former 
Warschau-pact countries is not a coincidence, but seems to be a trend all over history. Ever 
since the dark ages new developments in arts, science and architecture in Europe have almost 
always had their origions in Western Europe or Northern Italy. From a historical point of view 
Central Europe has continously followed the newest developments from Western Europe 
through German interaction. In Eastern Europe these developments have permanently arrived 
later. 
Nevertheless, when visiting Europe's postsocialist Capital cities, we can always experience 
the legacy of a prestigious past. A history strongly related to general European values. Each 
Capital city has worked on a representable cityscape, by showing off with monumental 
boulevards, Baroque and Classicistic governmental buildings. 
All over the European continent the concepts behind urban structures are historical 
comparable. That's why we can distinguish a couple of specific European planning traditions, 
like the authoritarian tradition, the utilitarian tradition, the utopian tradition, the romantic 
tradition, the technocratic utopian tradition, the tradition of organic planning and the socialist 
tradition (Burtenshaw, Bateman en Ashworth, The European city, 1999), which have been 
mixed up often throughout history. Burtenshaw, Bateman and Ashworth saw the socialist 
tradition as a political background, but not as a tradition which produced a new assemble of 
new urban concepts. And so they claim: "Nevertheless there is still no evidence of Euro
communism or socialism producing a visionary to match Howard, Le Corbusier, Sitte or 
Geddes". 
Whereas, the big difference between Western and Eastern European cities, is supposed to be 
the communist era, the question arises, whether there was something like a specific Socialist 
city. French and Hamilton (The socialist city, 1979), where two of the few western scientists, 
who studied on this issue and concluded, there actually was a difference between Europe's 
socialist and capitalist cities, during the cold war. This statement is based on the idea that 
development of cities under the condition of the market, is formed by a variety of different 
factors, while the urban development in a socialist society is centrally organised. 
But when we have a look at the mainstream urban concepts from early communist Russia, 
which are shown by French and Hamilton, we see that these concepts are very modernistic. 
These concerts share a lot of common thoughts with the well known social urban plans from 
the early 2011 centrury in Western Europe. Most specific about socialist urban structures was 
the concept of the microrayon, in which dwelling space, public transport and urban facilities 
were as far as possible, equally spread out over the city territorry. The idea of total equelness 
and the planeconomy resulted in the construction of endless monotonous flatblocks built up 
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English summarv Tussen Moskou en Brussel 
from prefabricated concrete panels and a rigid structure of state shops and facilities. 
Widespread suburbanisation, with lowrise lowdensity housing, like we know from Western 
cities, was no phenomenon in socialist cities. In this sense the cities were compact with a rigid 
concrete border. 
Now in the postsocialist era, a lot of urban structures seem to be turned upside down. Where 
the city and all its real estate was completly owned by the state in socialist times, great 
privatisation processeses of the 1990's guided this into the opposite direction. In some 
postsocialist cities is for instance almost no public housing anymore, which brings completely 
new structural problems. 
Political reforms involved changes in the exploitation of the urban fabric as well. Private 
parties with sufficient financial means have shown to be interrested in very specific parts of 
the urban territory. That's why we can point out a couple of hotspots in the contemporary 
postsocialist cities. First of all, hotspots are the urban intersections around the city centre with 
new business centres and ultra-modem shopping centres. Other hotspots involve corridors 
along the main access roads of the city, for among others, commercial purposes and 
distribution centres. Furthermore, very specific hotspots for some of the postsocialist cities 
involve areas around the most beautiful natural environments just outside the build up area. 
Here we see abundant luxurious villas for the few rich. 
These hotspots are not the only spots of urban development. New, mostly smallscale building 
districts are to be found in different areas. Very specific for some of the postsocialist cities are 
the individual attempts of residents to build their own private estates. This often results in 
technically weak constructions, which are obviously not very sustainable. 
Anyway, construction development in postsocialist cities seems to result in a less compact 
city and in a more hybride commercial structure. And changes in the public area seem to 
contain, more colour, more diversity, more chaos, the massive introduction of commercial 
posters and bill-boards and a less public character of the urban space in general. As 
background to these urban changes a couple of changes in the postsocialist societies can be 
mentioned. First of all there is the anti-reaction to communism, in which stuff from the west is 
hot. Another one is the changed political status and rights of the urban residents towards their 
own living environment. And of course the changed economical situation is guiding certain 
urban changes as well. 
As a conclusion, postsocialist cities are nowadays more liberal than most of the cities in 
Western Europe. This situation is opposite from the situation in communist times. Europe's 
postsocialist Capital cities are in this way also more extreme than cities in the western part of 
the continent. For instance, we see more commerce in the streets of the east than the west, 
whereas there was no commercial expression in the east during communist times. But also the 
difference between rich and poor makes the postsocialist cities extreme in its urban 
development. 
A clear long term vision behind some spatial development plans of postsocialist cities is 
lacking. In this study 4 spatial scenario's for the year 2030 for the city of Vilnius (Lithuania) 
have been developed. The scenario's have their background in specific development trends 
found in all the postsocialist Capital cities and the strategy plan of the municipality. The 
different perspectives should be connected to the different districts of this postsocialist city. 
For instance, Vilnius comprises a historic part, where the scenario of the recreational 
touristcity fits best. The low standard prewar downtown area, build of up with partly wooden 
houses, is the right place for the scenario of the liberal dynamic city. Furthermore, the 
scenario of the sustainable ecological city has good changes in the enormous district of 
highrise buildings from the Sovjet era. At last, the open areas around the highways have been 
judged to be the right place for the scenario of the suburban corridorcity. Layers of scenario's 
can mix up and can even be complementary to each other. Conclusively can be said that, that 
in a postsocialist society, the municipal discisionmakers should cooperate with the local 
residents. And the arising discussion through the scenario's should be communicated with the 
local residents as well. 
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Inleiding Tussen Moskou en Brussel 

Inleiding 

Aanleiding 

De Europese Unie staat aan de vooravond van een grote uitbreiding. In mei 2004 sluiten naar 
alle waarschijnlijkheid 10 landen zich aan, waardoor het aantal lidstaten zal groeien naar 25. 
Interessant hierbij is, dat dit grotendeels landen betreft die voorheen nog werden aangeduid als 
zijnde het Oostblok. Een deel van Europa, dat zich ruim een decennium geleden los worstelde 
uit het juk van Moskou. Het door Winston Churchill ooit zo cryptisch genoemde !Jzeren 
Gordijn is opengetrokken en de ramen uitkijkend op het westen en de EU zijn wagenwijd 
geopend. 
In 2004 zullen onder meer de Baltische staten, welke door de Russen na de 2e wereldoorlog 
onderdeel van de Sovjet Unie zijn gemaakt en voormalige Warschaupact landen, als Polen, 
Tsjechie, Slowakije en Hongarije zich officieel lidstaat van de EU mogen noemen. En als zo 
rond 2007 de kandidaatslidstaten Roemenie en Bulgarije ook worden geihaugureerd dan is het 
complete voormalige Warschaupact geadopteerd. 
Maar waar staan die landen nu eigenlijk? De landen zijn van een bijna halve eeuw durende 
communistische planeconomie bevrijd en de vrije markteconomie is nu hun deel. Dat een 
transformatie van het ene bestel naar het andere niet zomaar vlekkeloos gaat, is in het begin 
van de 90er jaren duidelijk geworden. De nationale economieen zijn zwaar onderuit gegaan, 
maar de meesten leken in de 2e helft van dat decennium langzaam terug te krabbelen. Deze 
positieve trend was vooral duidelijk in de grootstedelijke gebieden en dan met name in de 
hoof dsteden. De grote st eden verspreid over het he le gebied zullen dan ook waarschijnlijk de 
motoren worden waar de nationale economieen zich aan zullen moeten gaan op trekken. 
De Europese Unie is zich overigens van een economisch bolwerk (EEG) steeds meer aan het 
bewegen, naar een soort cultureel bolwerk. Het zijn met name de historisch gegroeide 
structuren welke de Europese samenlevingen aan elkaar verwant maken, zoals christelijke 
normen en waarden, overgedragen wijsheden en wetenschappen stammend uit onder meer de 
Griekse en Romeinse beschavingen, taalverwantschappen tussen met name Germaanse, 
Slavische en Romaanse talen, wijdverspreide stromingen in de kunsten, stammend uit onder 
meer de renaissance, de barok, het classicisme en de verlichting en eeuwenoude 
handelscontacten, oorlogsveten en gigantische volksverhuizingen. 
Zo lijkt de vraag of de postsocialistische landen bij de EU moeten komen, steeds meer een 
vraag te worden naar de Europese identiteit van deze landen, dan louter een economische 
vraag. 
De hoofdsteden zijn hierbij historisch gezien vaak de plekken geweest waar de nieuwste, vaak 
uit andere delen van Europa overgewaaide, concepten en ideologieen hun introductie hebben 
gevonden. De hoofdsteden zijn dan ook belangrijke brandpunten van de verschillende 
postsocialistische landen en daarom absoluut de moeite waard om te onderzoeken. 
De hoofdsteden in het voormalig Oostblok zijn postsocialistische steden. Oftewel steden die in 
tegenstelling tot andere steden in Europa te maken hebben met een erf enis aan structuren 
stammend uit een socialistische tijd, waarbij de ideologie aangestuurd werd vanuit het verre 
Moskou. Nu dat niet meer zo is en de landen op weg zijn naar Brussel, rijst dan ook de vraag 
hoe de hoofdsteden reageren op deze grote politieke verschuiving. 
V erder kunnen we stellen dat de meeste West Europeanen, stedenbouwkundigen inbegrepen, 
maar weinig weten van de steden aan de oostkant van het continent. Met de aankomende 
toetreding van de postsocialistische landen is het dan ook een goed moment om te kijken naar 
Europa's postsocialistische hoofdsteden en deze in het licht te zetten van een uitdijend Europa. 
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Inleiding Tussen Moskou en Brussel 

Vraag en doelstelling 

Naar aanleiding van de actualiteit van Europa's postsocialistische hoofdsteden kom ik tot de 
volgende vraag en doelstelling voor deze studie: 

• Vraagstelling: 
Wat zijn de stedenbouwkundige kenmerken van Europa 's postsocialistische hoofdsteden 
en hoe ontwikkelt dit type stad zich verder? 

• Doelstelling: 
Het in kaart brengen van de stedenbouwkundige structuur van Europa's postsocialistische 
hoofdsteden om hieraan een toekomstvisie te kunnen koppelen voor een voorbeeldstad 
(Vilnius). 

Studiegebied 

In deze studie zullen we de hoofdsteden van de 
landen bestuderen welke tot vlak voor 1989 deel 
uitmaakten van het zogenaamde Oostblok en welke 
nu kandidaat zijn om deel te worden van de Europese 
Unie. De groep steden, welke in deze studie 
behandeld wordt zal hierdoor dan ook de algemene 
ti tel Europa's postsocialistische hoof dsteden 
krijgen. We hebben het over de volgende 9 
hoof dsteden, van noord naar zuid: 

• Tallinn (Est/and) 
• Riga (Let/and) 
• Vilnius (Litouwen) 
• Warschau (Polen) 
• Praag (Tsjechie) 
• Bratislava (Slowakije) 
• Boedapest (Hongarije) 
• Boekarest (Roemenie) 
• Sofia (Bulgarije) 

Opzet 

Dit verslag ist opgebouwd uit 4 delen, te weten: context, verleden, heden en toekomst. 
In deel 1, de context, wordt ingegaan op de achtergronden van stad en land. Dit wordt gedaan 
om begrip te kweken over de situatie waarin Europa's postsocialistische hoofdsteden 
geworden zijn tot wat ze nu zijn. Zo zal onder meer worden ingegaan op hun 
cultuurhistorische achtergrond, de gevolgen van hun geografische ligging en de manier 
waarop het gebied verstedelijkt is. 
In deel 2, het verleden, zal vervolgens de historische stedenbouwkundige opbouw van de 
Centraal en Oost Europese steden besproken worden. Hierin wordt naast een chronologische 
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behandeling van de stedenbouwkundige era's, ingegaan op de verschillen tussen Europese 
stedenbouw in socialistische landen en kapitalistische landen tot en met 1989 (de val van de 
muur). 
In deel 3, het heden, wordt de huidige stand van zaken besproken. Dit wordt onder meer 
gedaan aan de hand van fotomateriaal, waarin enkele thema's te vinden zijn en zullen enkele 
stedenbouwkundige veranderingen van na het socialisme toegelicht worden. 
In deel 4 tenslotte, de toekomst, wordt ingegaan op 1 specifieke stad, te weten Vilnius, 
hoofdstad van de ex-sovjet republiek Litouwen. Hier zal aan de hand van het vooronderzoek 
uit deel 2 en 3, toekomstscenario's worden geschetst voor de stad in 2030. 

Type onderzoek 

De eerste 3 delen (context, verleden en heden) vallen te typeren als een beschrijvend 
onderzoek, waarbij literatuurstudie, subjectieve waamemingen, objectieve kengetallen en 
kaartmateriaal worden gecombineerd. 
De subjectieve waamemingen vallen met name samen met een studiereis, langs 7 
postsocialistische hoofdsteden (Vilnius, Warschau, Boekarest, Sofia, Boedapest, Bratislava en 
Praag) gehouden tussen 16 augustus en 4 oktober 2003 en een Erasmus universitair 
uitwisselingsproject in de maanden april, mei enjuni 2001 op de Vilnius Gediminas 
Technical University, te Vilnius met een excursie naar Riga en Tallinn. 
Het laatste deel (toekomst) valt te beschrijven als een ontwerpend onderzoek, in dit deel 
worden aan de hand van de uitkomsten uit de andere delen, een viertal toekomstscenario's 
geschetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van een van de behandelde steden, te weten 
Vilnius. Met de toekomstscenario's als achterliggend ontwerphulpstuk wordt vervolgens een 
ruimtelijke visie gegeven voor de stad Vilnius in 2030. 

Benadering 

Het probleem zal benaderd worden, vanuit een westerse blik. Ik heb als student bouwkunde 
aan de TU/e een opleiding genoten, welke vaak gericht was op ons eigen land. 
De stedenbouw van de postsocialistische hoofdsteden zal dan ook telkens vergeleken worden 
met West-Europese dan wel Nederlandse stedenbouwkundige concepten. 
Voor de uitwerking van de scenario's voor Vilnius in 2030 worden dan ook veelal ideeen 
gebruikt uit de eigen westerse wereld, gekoppeld aan de conclusies die ik trek voor de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van postsocialistische hoof dsteden en specifiek voor 
Vilnius. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze studie bestaat uit stedenbouwkundigen en algemeen ge'interesseerden 
in de ontwikkeling van postsocialistisch Europa en hun stedenbouw. 
Er wordt ingegaan op een deel van Europa, dat nu door de integratie in de EU opeens weer 
actueel is, maar waarvan onder de Nederlandse bevolking maar weinig kennis bestaat. Deze 
studie moet dan ook het begrip voor dit, zeker door haar 'merkwaardige' historie, interessante 
gebied verbreden. 
Het onderwerp van deze studie is vrij breed, verdieping in de materie door verdere studie naar 
deze steden door andere stedenbouwkundigen zou dan ook een goede zaak zijn. 
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Deel 1: Context Tussen Moskou en Brussel 

Deel 1: Context 
Achtergronden van stad en land in Centraal en Oost Europa 

Inhoud 

1.1. Inleiding 
1. 2. Geografische Jigging in Europa 

1.3. Centraal en Oost Europa in de Europese geschiedenis 
1.4. Centraal en Oost Europa en Europees ruimtelijk beleid 

1. 5. Verstedelijking in Centraal en Oost Europa 
1. 6. Bereikbaarheid van de Postsocialistische hoof dsteden 

1. 7. Conclusies dee/ 1 
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1.1 Inleiding 

Alvorens er ingegaan kan worden op Europa' s postsocialistische hoofdsteden als 
stedenbouwkundig fenomeen is het belangrijk iets te weten over de context waarin het zich 
begeeft. Het gebied aan de oostkant van het voormalige !Jzeren Gordijn is ondanks de afloop 
van de koude oorlog nog altijd een vrij onbekende wereld, omdat de Nederlandse media na de 
val van de muur niet veel aandacht meer heeft geschonken aan dit deel van het continent. 
Zodoende zal hier opheldering worden gegeven over waar Centraal en Oost Europa in het 
continent ligt, wat haar geschiedenis is en hoe zich dat verhoudt met de historie van heel het 
continent Europa. Vervolgens wordt het gebied in het licht gezet van de uitbreiding van de 
EU. Hierna wordt de verstedelijking van het gebied behandeld. En tenslotte wordt van de 
verschillende hoofdsteden hun strategische positie en bereikbaarheid behandeld.We hebben 
het hier overigens over een vrij groot studiegebied, met een breed scala aan culturen, 
zodoende wordt hier niet ontkomen aan het beschrijven van enkele algemeenheden, maar 
worden ook enkele verschillen benadrukt. 

1.2 Geografiscbe Jigging in Europa 

Centraal versus Oost Europa 

Als we het hebben over Europa van voor 1989, dan hebben we het vaak over Oost en West. 
De status 'Oost-Europees' voor landen als Tsjechie, Polen en Hongarije ligt niet zozeer aan 
de geografische ligging, als wel aan hun politieke status van die tijd. Nu de koude oorlog al 
geruime tijd voorbij is, en de landen al lang niet meer communistisch zijn, is de naam 'Oost
Europees ' in politieke termen niet meer op zijn plaats. 
Politiek gezien ligt Oost Europa na de uitbreiding van de EU misschien we! achter het 
uitbreidingsgebied en praten we over Oost Europa als we het over Rusland, Wit-Rusland en 
de Oekrai:ne hebben. 
Als we kijken naar de hedendaagse economische kengetallen, dan zien we nog altijd een 
aanzienlijk verschil tussen Oost en West. Dit is ook te zien in de economische ontwikkelingen 
in de landen van het studiegebied welke het dichtst bij het westen liggen (Polen, Tsjechie, 
Hongarije en West Slowakije) deze gebieden lopen voor op de landen die iets meer perifeer 
liggen (Estland, Letland, Litouwen, Oost Slowakije, Roemenie en Bulgarije). 
We zullen hier dan ook spreken van Centraal Europese steden, als we het over Warschau, 
Praag, Bratislava ofBoedapest hebben en over Oost Europese steden als we het over de 
Baltische hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius en de Balkan hoofdsteden Boekarest en Sofia 
hebben. 

Fysieke omgeving 

Het studiegebied heeft een oppervlakte van 1.058.117 km2
, <lit is vergelijkbaar met ongeveer 

113 van het oppervlak van de 15 lidstaten van de Europese Unie anno 2002. In absolute 
afstanden zijn de uitersten van <lit gebied, te weten van Zuidwest Bulgarije tot Noordoost 
Estland 2070 kilometer en van Noordwest Polen tot Zuidoost Bulgarije 1690 kilometer. Het 
gebied strekt zich van de Finse Golf in het noorden tot en met het Balkan schiereiland aan de 
zuidkant. Het studiegebied ligt als een soort sokkel voor het West Europese schiereiland, 
gefundeerd aan het Russische laagland. 
Er is aan twee kanten direct toegang tot zee. Aan de noordkant wordt het gebied maritiem 
ontsloten door de Oostzee, Golf van Riga en Finse Golf Aan de zuidoostkant wordt het 
gebied maritiem ontsloten door de Zwarte zee. 
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Deel 1: Context 

Het gebied is qua relief, grofweg in te delen in 5 gebieden, 
te weten van noord naar zuid: 

• Laagvlakte: Noord Polen en het Balticum. 
• Midden-hooggebergte: Sudeten, Ertsgebergte, 

Bohemen en Moravie 
• Midden en hooggebergte: Karpaten en Transylvanie 
• Laagvlaktes: Midden en Beneden Donauvlakte 
• Hooggebergte: Balkan 

Bergketens zijn de grootste, maar niet onoverwinnelijke 
landbarrieres voor de ontwikkeling van infrastructuur en 
daarmee handelsroutes e.d. Met name de Midden 
Donauvlakte wordt omringt door bergketens. Een 
natuurlijke barriere op zee is het bevriezen van de 
kustwateren in de winterperiodes. Het noordelijk deel van 
het Balticum heeft daar last van. Havens aan de kust van 
<lit gebied, zoals die aan Golf van Riga en de Finse Golf 
kunnen niet functioneren in de wintermaanden. 
Er zijn overigens goede rivierverbindingen verspreid over 
het hele territorium met zowel de Oostzee, als de Zwarte 
Zee. Het Kattegat bij Denemarken biedt vanaf de Oostzee 
de verbinding met de Atlantische Oceaan en de Bosporus bij 
Turkije biedt vanaf de Zwarte Zee de verbinding met de 
Middellandse Zee. 

Tussen Moskou en Brussel 

Doorgangen en barrieres 

1.3 Centraal en Oost Europa in de Europese geschiedenis 

Culturele Oorsprong 

Algemeen wordt gesteld <lat de wortels van de Europese 
cultuur schuilen in het oude Griekenland, waar onder meer 
de democratische gedachte gestalte kreeg, waarbij de 
Romeinen met hun imperialistische politiek de Griekse 
cultuur in Europa hebben verspreid. Kijkend naar Centraal 
en Oost Europa, zien we onder andere <lat de Roemenen, 
afstammelingen uit de Romeinse provincie Dacie, nog 
altijd een Romaanse taal spreken. Maar ook het 
christendom en de hiermee in verband gebrachte normen 
en waarden zijn via Rome binnengekomen. De kerstening 
van de Balkan-landen geschiedde echter vooral via het 
Oost Romeinse Constantinopel, het huidige Istanbul. 
Constantinopel, de stad die zowel in Azie als in Europa 
ligt, eeuwenlang hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, heeft 
door de eeuwen heen een immense invloed gehad op het 
zuidelijk dee! van Oost Europa. Bulgarije en het zuidelijk 
deel van Roemenie zijn eeuwenlang deel geweest van het 
Ottomaanse Rijk. Etnische verschillen en achterstelling 
door Constantinopel zorgden echter voor zeer sterke 
afscheidingbewegingen rond de 19e eeuw. 
Kijkend naar bevolkingsgroepen, zien we zo rond het jaar 
1000, dat een grote groep Slaven en verder wat Balten, 
A varen, Hongaren, Walachen en nog wat kleinere stammen Romeinse Riik 

15 



Deel 1: Context 

zich hadden gevestigd in Centraal en Oost Europa. Door 
oude bloedverwantschappen zien we ook dat met name de 
Russen zich door de eeuwen heen erg verbonden hebben 
gevoeld met de volkeren in westelijker gelegen gebieden. 
Het woongebied van de Germanen lag rond het jaar 1000, 
nog voomamelijk ten westen van de Elbe. De Germanen 
zijn later steeds verder naar het oosten getrokken, door 
ruimtegebrek ten westen van de Elbe in de middeleeuwen 
ontstond al een Duitse 'drang nach osten ', iets wat door de 
eeuwen heen verstrekkende gevolgen heeft gehad voor 
Oost Europa (Dr. Z.R Dittrich, 1962: 1). Er wordt dan ook 
vaak gesuggereerd dat Duitsland uit een historisch besef 
sterk hangt aan haar zgn. 'Ostpolitik' en voomaamste 
Europese voorstander is van een naar het oosten 
uitgebreide Europese Unie. 
De ligging tussen Rusland en Duitsland is niet alleen 
vruchtbaar, maar ook vaak fataal geweest voor de Centraal 
en Oost Europese volkeren. Met name de Baltische landen 
en Polen zijn de laatste eeuwen vaak geheel van de kaart 
gewist door de Duits/Russische hegemonie. Het gebied 
rond de Golf van Riga (grofweg het huidige Estland en 
Letland) werd in de late middeleeuwen bezet door de 
Duitse orde, een groep Duitse ridders, maar ging in de 18e 
eeuw over in Russische handen. Litouwen was in de 13e 
eeuw nog het grootste land van Europa en strekte van 
Oostzee tot Zwarte zee. Litouwen ging in 1386 op in een 
dubbelstaat met Polen, maar verloor steeds meer gebied 
aan de opkomende Russische en Duitse rijken tot het in 
1815 na het congres van Wenen, geheel van het politieke 
toneel was verdwenen. 
In 1815 werd tijdens het congres van Wenen (na de 
overwinning op Napoleon), Europa herverdeelt. Met name 
de Russen, de Habsburgers en de Pruisen zagen hun rijken 
drastisch vergroot worden, ten kosten van praktisch heel 
Centraal en Oost Europa. Het Habsburgse Oostenrijk werd 
een groot Centraal Europees bolwerk, waarbij de Hongaren 
in 1867 een bepaalde autonomie verkregen, waardoor het 
rijk Oostenrijk-Hongarije ging heten. Dit rijk, ook wel eens 
de Donau-monarchie genoemd was een ware 
samensmelting van verschillende bevolkingsgroepen, 
waarbij allerlei volkeren maar met name de Tsjechen die 
het ooit autonome Bohemen bewoonden, naar autonomie 
streefden. Feit blijft dat er iets van een soort Centraal 
Europese cultuur groeide, met Wenen als cultureel 
centrum. 
Het onafuankelijkheidsstreven op de Balkan van de 
Serviers in Bosnie-Herzegovina, een grensgebied tussen 
het Ottomaanse Rijk en Oostenrijk-Hongarije, veroorzaakte 
uiteindelijk de 1 e wereldoorlog, met gevolg dat na deze 
oorlog, een aantal volkeren in Centraal en Oost Europa hun 
onafuankelijkheidsstreven verwezenlijkt zagen en de 
staatkundige kaart van dit dee) van Europa er steeds meer 

Tussen Moskou en Brussel 

Bevolkingsgroepen in Centraal en Oost 
Europa rontl het jaar 1000 na chr. 

Centraal en Oost Europa na het 
congres van Wenen in 1815 
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uit begon te zien, zoals hij er anno nu uitziet. Binnen de hedendaagse landen zijn er tot op de 
dag van vandaag nog altijd etnische problemen, zoals de Hongaarse minderheden in 
Roemenie dat ondervinden en Russische minderheden in het Balticum. 
Aan het eind van de l 9e eeuw was er een kleine Marxistische beweging in Rusland. Marx 
verwachtte echter eerder een revolutie vanuit het industriele proletariaat, wat ontbrak in 
Rusland. Toch brak in 1917 de Russische revolutie uit, waarbij de communistische partij 
(bolsjewieken) aan de macht kwamen, ten koste van de Tsaar. In 1918 werd de Russische 
Federatieve Socialistische Sovjetrepublieken opgericht (RFSSR) en in 1922 werd het 
verenigd met Oekralne, Wit Rusland, Trans Kaukasie tot de Sovjet Unie. Sovjets waren 
oorspronkelijk lokale boeren- en arbeidersraden (ontstaan bij de revolutie in 1904/1905), maar 
werden uiteindelijk compleet overschaduwd door het centrale gezag in Moskou. 
Het is dankzij , onder meer de Duitse Drang nach Osten en het idee dat alle Duitstalige 
minderheden in Centraal Europa bij het Duitse Rijk horen, 
dat de landen in die regio hun onafbankelijkheid in 1939 al 
weer snel verloren. Misschien wel nog vervelender voor de 
landen in dit gebied is het feit dat de Russische bevrijder 
tot 45 jaar na de oorlog, niet meer is weggegaan. De 
Baltische staten werden onderdeel gemaakt van de Sovjet 
Unie. En het hele gebied, verenigde zich gedwongen in het 
militaire Warschau-pact. Het communisme werd hierbij 
opgelegd door de Russische grote broer en de nationale 
communistische partijen kwamen aan de macht. De 
onafbankelijke Centraal en Oost Europese landen werden 
gedegradeerd tot satellietstaten van Moskou. In 1945 had 
Winston Churchill dan ook geconstateerd <lat er een soort 
Uzeren Gordijn dwars door Europa liep, die de 
communistische landen hermetisch afsloot van het westen. 
Zo ontstond het zogenaamde Oostblok, verenigd in de 
Kominform (1947-1956, Communistisch 
informatiebureau) waar Joegoslavie tot 1948 ook bij 
hoorde. 
Nog altijd vormt het voormalige Uzeren Gordijn, een 
mentale grens in Europa. De meeste Europeanen zijn 
immers opgegroeid met een verdeeld Europa, het idee van 
oost en west ebt wat dat betreft nog maar heel langzaam 
weg. 

Centraal en Oost Europa vlak voor de 
val van de muur in 1989 
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1.4 Centraal en Oost Europa en Europees ruimtelijk beleid 

Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectie/ 

Op 11 mei 1999 werd in Potsdam, door de 15 ministers van de lidstaten van de Europese 
Unie, welke alien verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening in hun eigen lidstaat, het 
'Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief' (Europese Commissie, 1999: 11) vastgelegd. 
Het EROP, als een legaal niet-bindend document, is een beleidsraamwerk voor een betere 
samenwerking tussen gemeenschapssectorale beleidsstukken met significant ruimtelijke 
impact tussen lidstaten, hun regio's en steden. In het EROP wordt ook al uitgekeken naar de 
uitbreiding van de EU. Het EROP begint met het vaststellen van 3 belangrijke uitgangspunten 
voor het ruimtelijk beleid, te weten: 

• Economische en sociale cohesie. 
• Conservering en beheer van natuurlijke bronnen en het culturele erfgoed. 
• Meer gebalanceerde concurrentie binnen het Europese territorium. 

Aangezien de landen van het voormalig Oostblok, allemaal te kampen hebben met een 
economische achterstand t.o.v. het westen van Europa, zijn met name de punten van 
economische cohesie en gebalanceerde concurrentie positie erg van belang voor het gebied. 
Maar ook moet punt 2 niet vergeten worden, de hoofdsteden van de Centraal en Oost 
Europese landen hebben bijna alien een cultuurhistorisch waardevol centrum, waarbij 
renovatie en conservering belangrijke items zijn en buiten dat kent met name Roemenie een 
behoorlijke milieuproblematiek door onder meer de vergaande ontbossing ten tijden van het 
commurusme. 
In hoofdstuk 5 van het EROP-document wordt ingegaan op de uitbreiding van de EU, 
samengevat komt men dan ongeveer op de volgende strekking: 
De dichtheid van de bevolking ligt gemiddeld iets lager (98 inw.lkm2) dan in de huidige EU 
(115 inw./km2). Op economisch gebied liggen de Baltische staten, Roemenie en Bulgarije op 
laagste niveau. Werkloosheid is relatief hoog. Hoofdstedelijke regio 's en regio 's in de buurt 
van het westen doen het echter aanzienlijk beter, deze ontwikkelen zich in hoog tempo. 
Op het gebied van transport is er een dramatische keer gekomen van een oostelijke orientatie 
naar een westelijke, van spoor naar weg en van publiek naar privaat. De uitbreiding en 
verbetering van de infrastructuur is een van de grootste uitdagingen voor a/le 
uitbreidingslanden. Een grate barriere vormt echter het gebrek aanfinanciele middelen en 
het feit dat investeringen in de infrastructuur een /age rate of return hebben. Binnen en 
buitenlandse investeerders geloven het meest in de attractieve telecommunicatie en 
luchttransport sectoren. Andere sectoren hebben sterke behoefte aan internationale 
ondersteuning. 
Een structurele verbetering van de infrastructuur in Centraal en Oost Europa wordt hier dus 
min of meer aangegeven als een van de sleutels om het ruimtelijk beleid van de EU vorm te 
geven. De EU stimuleert dit door haar zogenaamde TEN beleid. TEN staat hierbij voor Trans 
Europese Netwerken. 
Als we het hebben over de stedelijke structuur in Europa, dan stelt de EU de volgende 
conclusies: 
Anno 1999 is er slechts een grate dynamische economische zonein Europa, dat is de vijjhoek 
(Pentagon) tussen de metropolen: Landen, Parijs, Milaan, Munchen en Hamburg. 
Met het oogpunt op de uitbreiding, is een verdere ontwikkeling van slechts een kerngebied 
(Pentagon) onwenselijk, omdat het niet leidt tot de reductie van ongelijkheden. 
Voorheen concentreerde het beleid zich slechts op de verbetering van de links tussen de 
periferie en het kerngebied, nu zal meer moeten warden gekeken naar de creatie van 
meerdere dynamische zones met integratie op de wereldmarkt. Deze zones zouden goed 
verspreid over de EU moeten zijn en zou een netwerk moeten omvatten van internationaal 

18 

I 

I 

I 

I 



I 

I 

I 

I 
I 

I 

Deel 1: Context Tussen l\loskou en Brussel 

toegankelijke metropolitaanse gebieden 
en hun achier/and om de ruimtelijke 
balans in Europa te verbeteren. 
Hier op ingaand kun je stellen dat de 
postsocialistische steden allen perifeer 
liggen aan het hierboven genoemde 
Pentagoon van Londen, Parijs, Milaan, 
Mi.inchen en Hamburg, waarbij steden als 
Praag, Bratislava, Warschau en Boedapest 
geografisch dichter bij dit economische 
kerngebied liggen dan Tallinn, Riga, 
Vilnius, Boekarest en Sofia. De 
opmerking dat steden die relatief ver weg 
liggen zouden moeten samenwerken om 
gezamenlijke problemen op te lossen, zou 
men hier dus kunnen implementeren als 
het stimuleren van bepaalde 
samenwerkingsverbanden tussen 
bijvoorbeeld de Baltische hoofdsteden 
(Tallinn, Riga en Vilnius) of in de Balkan 
tussen Sofia, Boekarest, Belgrado. 

Geografische positie van het Europees economisch 
kerngebied to. v. Europa's postsocialistische hoofdsteden 

INTERREG 

INTERREG is een initiatief van de Europese gemeenschap, 
dat tracht interregionale samenwerking in de EU te 
bevorderen en is opgericht in 1990. De huidige fase heet 
INTERREG III en beslaat de financieringsperiode van 2000 
tot 2006. INTERREG ill is ontworpen om de economische 
en sociale cohesie te versterken d.m.v. grensoverschrijdende, 
transnationale en intemationale samenwerking, waarbij 
speciale aandacht wordt gegeven aan de integratie van 
verafgelegen gebieden en gebieden die grenzen aan 
kandidaat-lidstaten. Voor deze financieringsperiode heeft 
INTERREG een budget van 4.875 min. Euro. Projecten 
welke de duurzame ontwikkeling van de betrokken regio ' s 
stimuleren kunnen worden gesubsidieerd als deze binnen de 
operationele programma's vallen welke door de INTERREG 
samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld. Hierbij heeft de 
Europese Commissie, de visie dat dit bottum-up moet 
geschieden, dus vanuit de regio. Projecten kunnen overigens 
worden ingediend door zowel overheden als private 
ondememingen. 
INTERREG dan ook het voornaamste middel om uitvoering 
te geven aan de beleidslijnen van het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief (F.Evers, B. Waterhout en W. 
Zonneveld, 1999: 12) . INTERREG verdeelt Europa in een 
aantal arbitrair gekozen samenwerkingszones. De voormalige 
Oostbloklanden (kandidaat-lidstaten) zijn verwikkeld in de 
programma' s voor de CADSES en Baltic Sea regio's. 

INTERREG-regio: CADSES 

INTERREG-re~o: Baltic Sea 
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Samenwerkingsverbanden tussen steden 

Netwerken tussen steden in Europa bestaan in principe al duizendenjaren. Uit de nabije 
historie is de zogenaamde Hanze misschien wel het bekendste voorbeeld. In de jaren '80 en 
'90 is het aantal stedennetwerken ook weer met enkele honderden gegroeid, vaak zelfs 
gesubsidieerd door de EU. Veel stedennetwerken in het huidige Europa zijn overigens 
tegenwoordig vaak sectorgebonden en opgericht voor een bepaald doel. 
Een stedennetwerken in het huidige Europa zou belangrijke kennis opgedaan in de ene stad, 
op het gebied van onder andere planning, bestuur en ontwerp moeten kunnen overbrengen 
naar de andere. Stadsbesturen en stedenbouwkundigen in postsocialistisch Europa zouden 
zodoende kunnen leren van de ervaringen opgedaan in West Europa of van goede ervaringen 
in steden elders in postsocialistisch Europa. 
De bekendste stedennetwerken in Europa heden ten dagen zijn Eurocities, Union of the 
Capitals of the European Union en METREX. 
Eurocities is in deze misschien wel de belangrijkste lobbyist voor stedelijk beleid op Europees 
niveau. Verder stimuleert Eurocities de samenwerking tussen steden onderling en faciliteren 
hun coordinatie met betrekking tot EU-fondsen en tenslotte stimuleert Eurocities de 
uitwisseling van kennis tussen grote steden in Europa, omdat deze vaak dezelfde soort 
problemen en oplossingsmogelijkheden kennen. 

Postsocialistische !eden van Eurocities anno 2003 
Land 
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De Union of the Capitals of the European Union heeft als doel het versterken van de positie 
van de hoofdsteden in Europa en de samenwerking tussen deze steden. Lidmaatschap van 
deze vereniging ligt dan ook in het verschiet voor de hoofdsteden van de kandidaat-lidstaten 
van de EU. 
En tenslotte METREX is een netwerk van mensen uit de praktijk, zoals politici, planners en 
adviseurs met expertise over zaken op metropolitaans niveau. Om lid te zijn van dit netwerk 
moet men een regio vertegenwoordigen, met tenminste 500.000 inwoners. De doelstellingen 
van METREX is hoofdzakelijk de uitwisseling van kennis tussen mensen uit de praktijk op 
het gebied van metropolitaanse problematiek. Anno 2003 zijn de volgende postsocialistische 
steden lid van METREX: Brno (Tsjechie), Boedapest (Hongarije), Krakau (Polen), Praag 
(Tsjechie), Riga (Letland), Szczecin (Polen) en Wroclaw (Polen). 
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1.5 Verstedelijking in Centraal en Oost Europa 

Vooroorlogse verstedelijking 

Doordat rond de ge eeuw beschavingen in het noorden (Vikingen), westen (Frankische Rijk) 
en zuiden (Byzantijnse Rijk) opbloeiden en handel gingen voeren met elkaar, met 
handelsroutes dwars door Centraal en Oost Europa, ontstonden er marktplaatsen nabij de 
verstevigde burchten. Hier aangekoppeld ontstond stadsvorming op de belangrijkste 
knooppunten van handelsroutes. Pas weer iets later transformeerden de marktplaatsen, in 
centra van nijverheid. Zo ontstonden de eerste stadjes van een paar duizend inwoners. Bijna 
alle steden hadden de kenmerkende opdeling van aan de ene kant een burcht (Slavisch: 
Djetinets) en hieraan gekoppeld een agglomeratie van woonwijken (Slavisch: Posad) rond de 
marktplaatsen. 
Er ontstonden staten, zoals Groot-Moravie en Bulgarije en later ook Polen, Hongarije en 
Bohemen, die als belangrijkste economische activiteit de handelsroute hadden. De grootvorst 
met zijn Droezjina (gewapend gevolg) zorgde voor de beveiliging van de routes, waardoor de 
stedelingen ongestoord hun handelsactiviteiten konden doorzetten. Dit hield wel in, dat de 
Oost Europese steden, veel meer dan in het westen afhankelijk waren van de vorst. Hierdoor 
waren de steden bijna nooit autonoom. De rechten van de steden en de macht van de burgerij 
in Oost Europa was marginaal te noemen bij die in het westen 
Toen de Duitsers rond de 12 eeuw, steeds verder naar het oosten trokken brachten zij nieuwe 
productiemethoden en rechtsverhoudingen mee. De nieuwe Duitse boeren verkochten hun 
productie in de stad. Het waren de Duitsers en later de Joden die op een gegeven moment de 
steden gingen bevolken en nieuwe steden stichtten. De lokale, meestal Slavische, 
bevolkingsgroepen, waren hierbij het agrarische proletariaat. Men kan dus stellen, dat de 
huidige Centraal en Oost Europese steden over het algemeen vaak een bepaalde Duitse 
grondslag met zich meedragen, ondanks het feit dat Duits niet meer de voertaal is in de steden 
en de Duitsers over het algemeen allang weer verdreven zijn. 
In de late middeleeuwen was het de functionele concentratie van economische activiteiten en 
de hieruit voortvloeiende voordelen, wat de aanwas van het aantal steden en de ontwikkeling 
van de rechtspositie van de stad stimuleerde. Het stadsrecht was dan ook bijna altijd op Duitse 
leest gegrond, zoals het recht van Lubeck, Neurenberg of Maagdenburg, ook vanwege de 
opkomst van stedelijke handelsorganisaties als de Duitse Hanze. De oude burchtsteden (grad) 
transformeerden steeds meer naar een nieuw type (mesto of miasto ). De handelscontacten 
over land en zee stimuleerden onder meer de groei van Oost-Europese steden als Riga, Danzig 
(Gdansk), Breslau, Krakau, Praag, Olmutz en Boedapest. 
Echter tussen ongeveer het jaar 1500 en 1800 stagneerden de ontwikkelingen in urbaan Oost 
Europa. Dit was een periode, waarin de landelijke adel weer steeds meer macht kreeg in Oost 
Europa en de macht van de steden inperkten. Zo verloren heel veel steden hun stadsrechten en 
werd de klasse van de stedelijke bourgeoisie minimaal. Dit was in principe precies de 
tegenovergestelde trend van West Europa, waarbij de West -Europese steden opbloeiden en 
de stedelingen aan de hand van eerst de renaissance en vervolgens de verlichting steeds meer 
aan zelfontplooiing gingen doen. Zo rond 1750, kende West Europa al een redelijke 
hoeveelheid grotere steden. Zo telden steden als Amsterdam, Milaan, Venetie, Rome, 
Palermo, Madrid en Lissabon al meer dan 100.000 inwoners en hadden Parijs, Londen en 
Napels al meer dan 200.000 inwoners. In Oost Europa waren het slechts steden als Danzig, 
Breslau, Pest en Sofia die iets meer dan 30.000 inwoners telden. 
De industriele revolutie deed de verstedelijking in Oost Europa explosief groeien, net zoals 
overal elders in de wereld waar de industrialisatie in opkomst was. Toch moet hier nog enige 
nuance worden aangebracht. De industriele revolutie was aan het eind van de 18e eeuw 
ingezet, in Groot-Brittanie en vervolgens overgenomen door onder meer Frankrijk en 
Duitsland. Met name in Duitsland en in haar kielzog Centraal Europa, groeiden de 
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verstedelijking dramatisch. Met name de ontwikkeling van de spoorlijnen, bracht 
verstedelijking met zich mee. Grofweg kan men stellen dat, de steden die aangesloten waren 
op het spoometwerk groeiden als kool, die daar buiten lagen stagneerden. De vorm en het 
functioneren van de Europese steden in deze hoek van het continent veranderde daardoor 
dramatisch. Het gros van Oost Europa liep echter op deze ontwikkeling een stuk achter. Toch 
kan nog altijd gesteld worden, dat voor de oorlog de verstedelijking nog veel minder was 
ingetreden in Oost Europa dan in West Europa, met name in het verdere oosten en zuidoosten 
van het studiegebied. 

Verstedelijking onder het communisme 

Toen na 1945 de communistische partijen overal aan de macht kwamen, zetten de 
industrialisatie van Centraal en Oost Europa planmatig door. French en Hamilton (1979: 13) 
stelden vast dater wel degelijk een antler soort verstedelijking was in Oost Europa dan in 
West Europa. Men zou kunnen stellen dat het voomaamste verschil zat in het collectieve bezit 
van de stedelijke grondgebieden en infrastructuur, in de centraal geplande toewijzing van 
ontwikkelingsfondsen en in het bestaan van allesomvattende strategieen voor de ontwikkeling 
van het nationale vestigingennetwerk in de socialistische landen. Daar tegenover, wordt de 
kapitalistische verstedelijking geleid door de markt, privaat bezit, de winstgevendheid van 
vastgoed, plaatselijke besluitvorming en fysieke planning die per stad verschillen. 
Volgens Enyedi (1996: 14), waren er 2 basisprincipes te vinden gedurende socialistische 
verstedelijking: egalisering en geplande verstedelijking. Egalisering heeft te maken met het 
streven van de communistische partijen, naar gelijkheid. Een ieder had volgens het 
communisme het recht op dezelfde hoeveelheid woonruimte en voorzieningen. De (geplande) 
stad is het ultieme middel om dit te bereiken. Het stedelijk grondgebied en alle vastgoed dat er 
opstond was van de staat en zodoende goed te controleren en te plannen. rn de oude te 
conserveren centra van de steden was dit echter moeilijker toe te passen, dan in de nieuw te 
bouwen wijken. Vaak hebben de overheden dan ook geprobeerd grote oude panden op te 
delen in kleinere homogene units. Met geplande verstedelijking doelt Enyedi, meer op de 
centrale planning binnen de verschillende landen. Centrale stedelijke planning was in essentie 
sectoraal (huisvesting, volksgezondheid, transport, communicatie, onderwijs etc.) via 
verschillende ministeries. Lokale overheden moesten deze planning simpelweg coordineren 
en uitvoeren. 

Boekarest 
ofia 

448.742 
1.825.15 
2.016.131 
1:189.794 

111/0: i11w # voor 1946-1975; Tile Socialist City (Fre11c/1&Hamilto111979) 
111/0: inw # voor 1997-1999; unstats.un.org (verenigde naties) 

Via met name 5-jarenplannen in de jaren '50, werden grote investeringen aangestuurd op het 
gebied van mijnbouw, krachtcentrales, metaalbewerking en andere fabrieken. Waardoor vele 
landarbeiders naar de steden werden geleid. Ondanks de miljoenen immigranten uit het 
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platteland, was het echter de natuurlijke aanwas van de bevolking in de steden (babyboom), 
die misschien nog wel belangrijker was voor de grote aanwas van de steden in de jaren '50. 
In de jaren '60 verminderde deze groei aanzienlijk in de meeste steden, door enerzijds de 
verminderde geboortecijfers en anderzijds zochten veel overheden naar beperkende 
maatregelen met betrekking tot de migratie ratio's van platteland naar de hardst groeiende 
steden, zoals W arschau, Praag en Boedapest. 
Ondertussen was de woningnood net zoals in West-Europese landen hoog, en zo ontstonden 
met name in de jaren '70 en '80 onder aanvoering van grote huisvestingsprojecten overal en 
met name rond de grote steden, gigantische uitbreidingswijken bestaande uit tlatgebouwen 
van door de industrie geprefabriceerde bouwelementen. De groei van de steden als 
verzameling gebouwen en faciliteiten groeide in deze periode harder dan de groei van de 
stedelijke bevolkingen. Er kwam een enorme herhuisvesting op gang van de overdrukke 
binnensteden naar de buitenwijken, daarbij opgemerkt dat deze wijken niet als suburbaan naar 
westers model konden worden bestempelt, maar dat het grote flatbouw de dominerende 
woonvorm was. 
Bij het aanbreken van de 70er jaren kwam er een grotere trend naar forenzende werkers, 
omdat de mogelijkheden hiertoe groter werden, door onder meer verbeteringen op het gebied 
van openbaar vervoer. Het platteland werd aantrekkelijker, en zo bleven veel over het 
algemeen zeer hechte families in Oost Europa op het land wonen. Toch kwam er geen 
suburbanisatie op gang, zoals dat wel in het westen op gang kwam. 
Toen in de late jaren '70 de postindustriele periode echt aanbrak in het westen kon Oost 
Europa niet meekomen. Het starre socialistische systeem was het die het onmogelijk maakte 
de gemeenschappen te mobiliseren, er waren weinig bronnen voor Research and Development 
of voor de uitbreiding van de dienstensector. Dit terwijl voorheen, bij de traditionele 
socialistische planning, er altijd werd uitgegaan van verstedelijking aan de hand van de 
industrialisatie. Langzame groei, stagnatie en tenslotte inkrimping van de steden was het 
gevolg tegen het eind van het socialistische tijdperk. 
De vraag of de verstedelijkingstrend in Centraal en Oost Europa daadwerkelijk verschilt van 
de verstedelijking in West Europa is gekoppeld aan de vraag in hoeverre het socialistische 
plansysteem verantwoordelijk was voor de Centraal en Oost Europese verstedelijking. 
Traditioneel liep de verstedelijking ten tijde van het industriele tijdperk, vaak parallel met de 
industrialisatie van een stad. Szelenyi (1996: 14) suggereert in deze, dat waar de 
kapitalistische landen, met name de kapitalistische derde wereldlanden vaak over-verstedelijkt 
zijn (de groei van de stadsbevolking gaat harder dan de groei van de banenmarkt), de 
voormalig socialistische landen onder-verstedelijkt zijn (de ontwikkeling van de urbane 
industriele banenmarkt ging harder dan de groei van de perrnanente urbane bevolking). 

Verstedelijking per land 

Als we kijken naar de verstedelijking van het studiegebied, dan zien we onder meer dat 
Roemenie en Slowakije nog altijd een relatief rurale landen zijn, daarbij gezegd hebbende dat · 
deze gebieden voor de komst van het communisme nog veel ruraler waren. Slechts 
respectievelijk 55 % en 57 % van de bevolking aldaar is heden ten dage urbaan te noemen. 
Tsjechie, voor het communisme al samen met het zuiden van Polen, het meest 
geYndustrialiseerde en verstedelijkte land, is nog altijd het meest verstedelijkte land van het 
studiegebied. 
Het studiegebied telt 11 steden met meer dan 500.000 inwoners, waarvan 5 met meer dan 1 
miljoen inwoners. Alleen Estland en Slowakije kennen geen steden met meer dan 500.000 
inwoners. Het verreweg grootste land, Polen kent het grootst aantal steden met meer dan 
100.000 inwoners (42), buiten Warschau tellen de steden Poznan, Wroclaw, Krakow en Lodz 
zelfs meer dan 500.000 inwoners. 
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De hoofdsteden in het stedelijk veld 

Als we kijken naar het stedelijke patroon in de directe omgeving (in een straal van 150 km) 
van de hoofdsteden, dan zien we bijvoorbeeld, dat alleen Bratislava een stad met meer dan 1 
miljoen inwoners in de directe omgeving (150 km) heeft, te weten het 50 km naar het westen 
liggende Wenen. Warschau heeft met Lodz en Tallinn heeft met Helsinki een stad met ruim 
500.000 inwoners in hun direct omgeving. 
Kijken we iets mimer, bijvoorbeeld in een straal van 300 km, dan zien we met name dat in de 
omgeving van de Centraal-Europese hoofdsteden, meer steden zijn met meer dan 100.000 
inwoners, dan in de omgeving van de Oost Europese hoofdsteden, dit heeft natuurlijk te 
maken met de hogere mate van verstedelijking en de hogere dichtheid van de bevolking van 
de Centraal Europese landen en verder dat de 'midde/grote stedenbe/t ' in Zuid-Polen in een 
straal van 300 km van zowel Warschau, Praag, als Bratislava ligt. 
Er zijn 2 hoofdsteden in het studiegebied met maar liefst 3 miljoenensteden binnen een straal 
van 300km, te weten Praag (Wenen, Miinchen, Berlijn) en Bratislava (Praag, Wenen, 
Boedapest). En er zijn 4 hoofdsteden met 1 miljoenenstad binnen een straal van 300 km, te 
weten Vilnius (Minsk), Boedapest (Wenen), Boekarest (Sofia) en Sofia (Boekarest). 
Overigens ligt de Servische miljoenen hoofdstad Belgrado op net iets meer dan 300 km, van 
zowel Sofia als Boedapest. 

Info: unstats.un.org (verenigde naties, 1997-1999) & Bosat/as (Wolters Noordhoff, 1988) 
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Verstedelijking rond de hoofdsteden. Ringen zijn getekend met een 
radiaal van 150 en 300 ki.lometer rond de hoofdsteden. 

Tussen Moskou en Brussel 

tad met meer dan 
1.000.000 inw. 

tad met 500.000 -
1. 000. 000 inw. 

tad met 200. 000 -
500.000 inw. 

tad met 100. 000 -
200. 000 inw. 
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1.6 Bereikbaarheid van de postsocialistische hoofdsteden 

Het belang van figging en bereikbaarheid 

De ontwikkeling van een stad in het algemeen is ontegenzeggelijk gerelateerd aan haar 
geografische positie en haar bereikbaarheid. Dat kan men zien als een constante factor in de 
historie van het Europees continent, waarbij steden over heel Europa, hun ontwikkeling 
grotendeels danken aan de ligging aan een rivier, handelsroute, spoorontwikkeling etc. 
In het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief werd dan ook al geschetst dat de 
ontwikkeling van goede Trans-Europese verbindingen van vitaal belang zijn voor de 
ontwikkeling van economische cohesie over het hele plangebied. 
Gezien het feit dat de hoofdsteden de voortrekk:ersrol in de EU zouden moeten bekleden, is 
het buiten de intemationale verbindingen ook van belang dat het platteland en de kleinere 
steden goede verbindingen onderhouden met de grotere en dus met name de hoofdsteden. 
Bereikbaarheid heeft met name te maken met de mogelijkheid economische handelingen te 
kunnen verrichten van. Corridorvorming is een goed voorbeeld van de invloed van 
infrastructuur en bereikbaarheid. Bedrijven positioneren zich langs de belangrijkste 
invalswegen rond de stad, of begeleiden als het ware de ene stad naar de andere in een 
stedelijk netwerk. Door de constatering van de EU, dat ergens in West Europa het Europese 
kemgebied ligt, is het interessant om te kijken, hoe bereikbaar de hoofdsteden zijn ten 
opzichte van West Europa. Jn de bijlagen staan nog enkele toe/ichtingen op de onderstaande 
tabel. 

lndicatie bereikbaarheid hoofdsteden t.o.v. West Euro a 
St ad lt ' l_'fT .... \flOtl/' /11c/Jt ::-.ee /"/l'/('/' /(T 
I : ii Ii 1111 11. \ l. 

I\ 1 c::1 

\ ·1 
I 1 ll i li' 

\\ ,lhl'iUl1 

1>1·,1.1~ 11.\ ' '· 
lk!li'-l,11,1 i l. \ 

I{, ,,·,Li;,,·,t :1 ' 

I { 1,,.k,1r,·"1 Ii \ . l \ 111!'l'ki...1 ihl 

'w ti:1 11 ii .l. I I I ii,,. k ,· 11,I 

++ = behoorlijk, + = redelijk, 0 = neutraal, - = matig, -- = slecht 
• Voor luchtverbindingen is bet aantal bestemmingen in de EU-15 aangenomen met een directe 

lijnvlucht. Bratislava heeft een - voor haar eigen vliegveld, maar ++ voor de nabijheid van bet 
vliegveld van Wenen. 

• Voor zeeverbindingen, krijgen Riga en Tallinn++ voor bun eigen haven en een-voor de kans op 
dichtvriezen in de wintermaanden. Praag, Bratislava en Boedapest liggen centraal in Europa en 
hebben daarom geen waarde-indicatie gekregen. Vilnius (Klaipeda), Warschau {Gdansk), 
Boekarest (Constanta) en Sofia (Bourgas en Varna) hebben wel een waarde gekregen voor de 
verbinding tussen hoofdstad en havenstad. 

• Voor rivierverbindingen hebben Bratislava en Boedapest een ++ gekregen vanwege bun ligging 
aan de Donau. Vilnius heeft een -, omdat de Neris niet een goed bevaarbare rivier is. Tallinn, 
Boekarest en Sofia kennen geen rivierverbindingen. 

• Voor bet onderdeel ICT zijn de landelijke data gebruikt. Alie landen scoren matig t.o.v. de EU-15. 
Op de onderdelen telefoonverbindingen, gsm-abonnementen en internet scoren Estland, Letland, 
Tsjechit! en Hongarije iets minder slecht dan Litouwen, Polen en Slowakije. Voor Boekarest en 
Sofia zijn de cijfers onbekend, maar liggen deze waarschijnlijk vrij Iaag. 
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Wq:enstructuur in Centraal en Oost Europa 

De zeehavens 

Tussen Moskou en Brussel 

Spoorwegen in Centraal en Oost Europa 
• Geel: snelle verbinding 
• Licht oranje: redelijke verbinding 
• Donker oranje: matige verbinding 
• Rood: Langzame verbintling 
• Zwart: Bijwnder trage verbinding 

Netwerk van direct lijnvluchten vanaf de luchthavens 
van dP. nn.tt.wr.iali<di<oehP. F.urnnP..<oP. hnnfdttP.dP.n 
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Potenties 

Kijkend naar positie en bereikbaarheid en daaraan gekoppeld hun potenties dan kunnen we de 
hoofdsteden opdelen in globaal 4 groepen, te weten: 

1. De Baltische hoofdsteden: Tallinn, Riga en Vilnius. 
2. De Poolse hoofdstad: Warschau 
3. De Moldau/Donau hoofdsteden: Praag, Bratislava en Boedapest 
4. De Balkan hoofdsteden: Boekarest en Sofia 

Ad.l:. De Jigging van het Balticum tussen de Oostzee aan de ene kant en het grote (Wit) 
Russische achterland is strategisch heel aardig te noemen. Economen reppen daarom dan ook 
over de Baltische tijgers. Tallinn en Riga hebben redelijke zeehavens en Vilnius heeft een 
goede wegverbinding met de Litouwse zeehaven Klaipeda. Goede zeeverbindingen tussen de 
Baltische steden en steden als Helsinki, Stockholm, Gdansk, Kiel en Rostock kunnen 
daardoor heel vruchtbaar zijn. Ook de link met het Russische achterland heeft grote potenties. 
Zo voert de Letse haven Ventpils 11 % van de Russische ruwe olie door. Van Rusland wordt 
door sommige economen ook nog veel verwacht op economisch gebied in de nabije toekomst. 

Ad.2: Warschau vormt in dit kader een groep op zich, vanwege de grootte van haar 
moederland Polen. W arschau ligt op 400 km van de grens met Duitsland en is daar over de 
weg vrij matig mee verbonden. W arschau ligt overigens op de interessante lijn Berlijn - Brest 
(belangrijk knooppunt voor het Wit Russische, Russische en Oekrarense achterland). Een 
verbetering van de infrastructuur in Polen zou voor Warschau kunnen betekenen, dat het een 
rol van betekenis zou kunnen spelen op deze voor Europa belangrijke lijn. 
W arschau is verreweg de grootste stad van Polen, maar lang niet zo dominant in eigen land 
als de Baltische steden. Polen is immers verreweg het grootste land van de Europese 
kandidaatslidstaten, heeft 39 miljoen inwoners en kent nog 4 andere steden met meer dan 
600.000 inwoners. Toch kan men stellen dat met haar redelijk centrale landelijke positie de 
stad van nationaal belang is. 

Ad.3: De hoofdsteden Praag, Bratislava en Boedapest liggen geografisch het dichtst bij West 
Europa en zo ook het dichtst bij het Europees economisch kerngebied (de vijthoek: Londen, 
Parijs, Milaan, Milnchen, Hamburg). Ook hebben zij verreweg de beste infrastructurele 
verbindingen met West Europa. De ontwikkeling op allerlei vlakken gaat in deze steden 
sneller dan in andere postsocialistische hoofdsteden. 
Praag, Bratislava en Boedapest liggen aan een doorlopende snelweg en zijn dus onderling 
goed verbonden, waarbij Wenen ongeveer op de hoogte van Bratislava ligt. Gunstig voor met 
name Boedapest en Bratislava is dat zich vanafWenen een uitgebreid netwerk van snelwegen 
naar het westen uitstrekt. 

Ad.4: De hoofdsteden van de Balkan, Boekarest en Sofia liggen geografisch net zo ver weg 
van het Europese economische kerngebied als de Baltische hoofdsteden en lopen ook in 
economische ontwikkeling op hetzelfde peil of zelfs iets onder dat van hun Baltische 
collega's. De spoor en wegverbindingen met het westen zijn zeer matig, dit komt ook door de 
ligging van Boekarest achter de Karpaten en Sofia in het Balkangebergte. Ook de 
verbindingen met de rest van hun eigen moederland vallen zwak te noemen. 
De ligging nabij de Zwarte Zee en de nabijheid van de Turkse metropool Istanbul zijn 
potentieel goede economische stimulansen. 
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1. 7 Conclusies deel 1 

We hebben hier gesproken over Centraal Europa wanneer het over Tsjechie, West Slowakije, 
Polen en Hongarije ging, de reden hiervoor is drieledig. Ten eerste liggen deze gebieden 
geografisch dichter bij het westen, ten tweede loopt <lit gebied in haar economische 
ontwikkeling voor op de rest van het studiegebied en ten derde is <lit gebied beter bereikbaar. 
In deze tijd van uitbreiding van de EU, groeit de vraag steeds meer waar we met Europa 
heengaan. We komen dan steeds vaker uit bij een soort Europees cultureel bewustzijn. Het 
continent, <lat zoveel culturele verschillen kent, kent ook zo veel gelijke normen en waarden, 
welke stammen uit een rijk verleden. Ook de landen in Centraal en Oost Europa passen tot op 
zekere hoogte in <lit verhaal, waarbij men de tussenkomst van het sovjetsocialisme zou 
kunnen beschouwen als de uitzondering die de regel bevestigd. 

Het verleden van Centraal en Oost Europa kenmerkt zich grotendeels door de invloed van de 
Duitsers, de Russen en de Turken en zijn door deze volkeren ook vaak voor eeuwen 
onderdrukt geweest. Pas na de 1 e wereldoorlog en het verdrag van V ersaille in 1919 begon de 
staatkundige kaart van Centraal en Oost Europa redelijk te lijken op die van nu. 
De landen in Centraal en Oost Europa kennen heden ten dagen veel minderheden, iets wat 
flinke spanningen met zich meebrengt. De Europese Unie zou in deze, het overkoepelende 
orgaan moeten zijn, welke de vrede in <lit deel van het continent waarborgt. 
Economisch gezien, lopen de voormalige Oostbloklanden allemaal achter op elk willekeurig 
lidstaat van de EU anno 2002, waarbij de Centraal Europese landen, en met name Hongarije 
weer iets voorlopen op de rest van het voormalig Oostblok. Dit is historisch gezien ook al 
eeuwenlang het geval geweest. Zo was Centraal Europa in het kielzog van de Pruisen en 
Habsburgers al veel eerder geindustrialiseerd dan gebieden verder weg naar het oosten. 

Nu in deze tijd, de eenwording in Europa en de zoektocht naar Europees ruimtelijk beleid 
samenkomen, zien we ook <lat in de eerste verkenningen naar Europees ruimtelijk beleid, in 
de vorm van het in 1999 te Potsdam geintroduceerde document 'Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingspesrpectief, de EU aandacht schenkt aan de problematiek die komt kijken bij 
de aansluiting van Centraal en Oost Europa. De EU streeft naar economische en sociale 
cohesie over het hele continent en heeft hierbij als belangrijkste instrumenten INTERREG en 
TEN's. 

Ook komen er stemmen op voor een Europees stedelijk beleid en zien we steeds meer de 
opkomst van stedennetwerken over heel Europa. Op deze manier kan Europa er aan bijdragen 
<lat er steeds meer cohesie komt in stad en land over het hele continent. Desondanks ziet de 
EU, met name de culturele diversiteit als een van de krachten van haar territorium en tracht 
<lat ook te waarborgen. Zo hoeven steden in heel Europa niet per definitie totaal op elkaar te 
gaan lijken, maar liggen enige gelijke ontwikkelingstrends wel voor de hand. 

De hoofdsteden van de Centraal en Oost Europese landen liggen alien in de periferie van het 
economische kemgebied van Europa (Londen-Parijs-Milaan-Miinchen-Hamburg). Een goede 
ontsluiting hiermee, maar ook met andere economisch belangrijk gebieden wordt in het 
algemeen gezien als een van de basiscondities voor een gezonde economische ontwikkeling. 
Een afgestemde planning ten aanzien van de verbetering van de infrastructuur zou de 
economische positie van de steden dan ook ten goede komen 

Kijkend naar het historisch patroon van verstedelijking zien we door de eeuwen heen <lat Oost 
Europa, net zoals op allerlei andere vlakken voortdurend achterloopt ten opzichte van het 
westen. Met name tussen hetjaar 1500 en 1800, toen de verstedelijking in West Europa echt 
volwassen werd, stagneerde <lat in het oosten. De verstedelijking van het voormalige Oostblok 
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heeft onder het socialisme wel een vlucht genomen, alhoewel het gebied zeker naar mate men 
verder naar het oosten en naar het zuidoosten gaat steeds minder urbaan wordt. 
We zien dat in alle postsocialistische landen, de hoofdsteden verreweg de grootste steden zijn 
en vaak een bijzondere plek in nemen in de bevolkingsstructuur van de verschillende landen. 
Dit is overigens bepaald geen vreemd verschijnsel in Europa. 

Tot slot kunnen we de 9 postsocialistische Europese hoofdsteden opdelen in grofweg 4 
verschillende gebieden. Gebieden welke door hun geografische ligging, een zelfde soort 
bereikbaarheid, strategische positie en historische culturele invloeden hebben gekend. 

Tallinn, Riga en Vilnius (de 
Baltische steden) vormen een 
groep, omdat het onder andere een 
gebied betreft dat door haar 
ligging ten oosten van Polen, vrij 
gei'soleerd ligt van het Europees 
economisch kemgebied, verder 
speelt de Oostzee overal een 
belangrijke rol en zijn dit ook de 
steden, welke direct onder de 
Sovjet-Unie vielen. 

Warschau/ Polen vormt hierin op 
zichzelf een groep. Polen is een 
land dat in haar geschiedenis 
continu heen en weer geslingerd is 
tussen Rusland en Duitsland. En 
de stad ligt dan -0ok strategisch 
precies tussen deze 2 landen in. 

De Habsburgse steden, Praag, 
Bratislava en Boedapest vormen 
de derde groep, onder meer door 
hun culturele verwantschap en 
door hun relatief gunstige ligging 
ten opzichte van het Europees 
economisch kemgebied. 

Sofia en Boekarest tenslotte zijn de 
meest gei'soleerde steden. Dit zijn 
ook de steden die lange tijd onder 
Ottomaanse invloed hebben 
geleden. 

Centraal en Oost Europa opgedeeld in 4 groepen 
• Balticum: TaHinn, Riga, Vilnius 
• Polen: Warschau 
• Habsburgs: Praag, Bratislava, Boedapest 
• Balkan: Boekarest, Sofia 

Zwarte Pijl: Scheidslijn tussen Centraal en Oost Europa 
Blauwe 5-hoek: Europees economisch kerngebied 
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2.1 Inleiding 

Alvorens men daadwerkelijk kan ingaan op de hedendaagse hoofdstedelijke ontwikkelingen 
in postsocialistisch Europa is het van belang om iets af te weten van de oorsprong, de 
identiteit en de vroegere ontwikkelingen van de hoofdsteden. Zo zal dit deel ingaan op 
onderwerpen als de historische stedenbouwkundige ontwikkeling van de steden, stedenbouw 
ten tijden van het socialisme en de (historische) positie van de hoofdsteden. 
Omdat zoals al eerder gesteld, Centraal en Oost Europa een grote culturele diversiteit kent, 
moeten we met algemeenheden voorzichtig omspringen. Zo ook verschilt bijvoorbeeld de 
sociaal-economische ontwikkeling van de verschillende regio's heden ten dage significant. 
Toch zijn, met name door de tussenkomst van het uit het voormalige Sovjet Unie komende 
communisme, bepaalde algemene kenmerken aan te wijzen voor de verschillende steden in 
Centraal en Oost Europa, welke in bepaalde mate verschillen van de situatie in de steden in 
West Europa. 

2.2 Historische ontwikkeling van de steden 

Perceptie 

De hedendaagse postsocialistische steden zijn steden met net zoals de steden in de rest van 
Europa, een rijk verleden. We kunnen dus praten over een historische Europese stad. 
Verder is het belangrijk te vermelden dat de postsocialistische steden, net zoals de steden in 
het westen postindustrieel genoemd kunnen worden. De industrie, die over het algemeen pas 
later op gang kwam dan in West Europa, maar wel een bijzonder belangrijke rol gespeeld 
heeft in presocialistisch en socialistisch Centraal en Oost Europa, is steeds minder dominant 
geworden in de stedelijke economie. 
Vlak na de oorlog komen in alle landen en steden van Centraal en Oost Europa, de 
communistische partijen aan de macht, waarbij de staat centraal staat bij de planning van de 
steden. Door de communistische ideologie, komt dan ook het begrip de socialistische stad in 
zwang. 
Om Europa's postsocialistische hoofdsteden te begrijpen, is het zodoende van belang de era' s 
van de historische stad, de industriele stad en de socialistische stad te beschouwen. 
Na deze era's komen we dan bij de hedendaagse situatie: de postsocialistische postindustriele 
stad. Deze periode wordt uitgebreid besproken in deel 3 van deze studie. 
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De historische Europese stad 

Als we denk:en aan de periode van 
voor het Uzeren gordijn, dan zien we 
eigenlijk opvallende gelijknissen 
tussen steden over het hele Europese 
continent. Steden als Riga, Danzig 
(Gdansk), Praag, Krakau en Boedapest 
hebben historisch belangrijke posities 
ingenomen in het Europese 
handelsnetwerk, en de onderlinge 
invloeden zijn niet beperkt geweest. 
Met name de Duitse invloed is goed te 
zien in de architectuur. Zo zie je her 
en der in Centraal en Oost Europa het 
typische Duitse Fachwerk. Maar ook 
bijvoorbeeld de Hollandse invloed in 
het Oostzee gebied, kijkend naar o.a. 
het Poolse Gdansk is zichtbaar. Een 
bijzondere positie hierbij neemt de 
middeleeuwse stad in, we spreken dan 
over het beeld van de burcht, de 
marktplaats en de ommuring, deze zijn 
ook heel goed te herkennen in Centraal 
en Oost Europa. Zo stelt Benevolo 
(J 99 3, 15): "De periode van Europa's 
urbanisatie tussen 1050 en 1350 is voor ons 
verhaal van cruciale betekenis: het stedelijk 
stelsel met zijn talloze gedifferentieerde centra 
dat in die tijd tot stand kwam, vormt nog 
grotendeels de basis voor het netwerk van 
steden waarin wij nu /even ". 
Maar ook na de middeleeuwse stad zijn er 
verscheidene Europese stromingen geweest. Zo 
kunnen na middeleeuwen tussen 1500 en 1800, 
de belangrijkste Europese culturele stromingen 
en substromingen worden gecategoriseerd in 
met name: 

• de renaissance 
• de barok 
• het classicisme 

Hierbij moet wel de aantekening worden 
gemaakt dat steden in Centraal Europa, 
misschien ook wel door de invloed van de 
Habsburgers over het algemeen veel eerder 
waren gei'nfecteerd door de grote Europese 
stromingen dan steden die verder naar het 
oosten lagen. Praktisch elke nieuwe grote 
Europese stroming vond hun oorsprong rond 
Noord Italie, Frankrijk, de Nederlanden en 
Duitsland, zeg maar ongeveer het gebied, dat nu 
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De middeleeuwse stad 

De historische binnenstad van Bratislava 

De historische binnenstad van Tallinn 
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ook door de EU wordt aangemerkt als het 
economische kerngebied van Europa. Steden in 
Oost Europa lagen geografisch dus ook al veel 
verder weg van de oorsprong. De vaak verlate 
komst van een stroming is hier dan ook deel 
aan. 
Men zou kunnen suggereren, dat steden als 
Boekarest en Sofia een enorme culturele 
invloed uit het oosten gehad zou moeten 
hebben, met name door het feit dat in de tijd 
van de hiervoor besproken Europese 
hoofdstromingen, deze steden onder Ottomaans 
bestuur vielen. Het hedendaagse stadsbeeld van 
Boekarest en Sofia laat echter toch met name 
veel typische Europese architectuur zien. Dit 
heeft waarschijnlijk ook te maken met het 
Europese culturele bewustzijn van de 
Roemenen en Bulgaren, ook ten tijden van 
Ottomaanse onderdrukking. Misschien wel vrij 
typisch voor Oost Europa is de Orthodoxe kerk, 
welke de Byzantijnse stijl min of meer als 
huismerk heeft. 
Vanuit dit cultuurhistorische perspectiefkunnen 
we dus stellen dat we kunnen spreken over een 
type Europese stad. De interventie van het 
Uzeren Gordijn heeft de oeroude Europese 
structuren nog niet weggevaagd. De oude centra 
worden onder meer door UNESCO beschermd 
en schenken de Europese volkeren een deel van 
hun nationale en misschien een heel klein beetje 
Europese bewustzijn. 
Het zijn dan ook meestal de plekken die het 
toerisme zullen gaan trekken en die de rest van 
de wereld en met name het westen, weer bewust 
moeten maken dat dit deel van Europa 
weldegelijk bij Europa hoort. Of zoals 
Benevolo stelt:"Het valt niet te ontkennen dat 
die de/en van de stad die uit de pretndustriele 
periode stammen, een betekenis hebben die ver 
uitgaat boven de latere uitbreidingen. 
Weliswaar vertegenwoordigen ze slechts een 
fractie van het architectonische erfgoed, maar 
hun belang is oneindig veel groter als 
draagvlak voor de rest van de stad, als dat wat 
de stad onderscheidt van a/le andere, als 
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Habsburgse invloeden in Bratislava 

inspiratiebron voor het collectieve bewustzijn Een orthodoxe kerk in Riga 
en daarnaast als verzamelpunt van het 
collectieve erfgoed'. Dit citaat afkomstig uit zijn boek 'De Europese stad' staat overigens 
direct na een kort relaas over moderne onder het socialisme ontwikkelde stedenbouw uit Oost 
Europa waar hij erg bitter over is. Benevolo lijkt dus te suggereren dat de overblijfselen uit 
een ver verleden de uitbreidingen uit het socialisme zouden moeten overschaduwen. 
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De industrii!le stad 

De stedelijke economie ten tijden van 
het communisme draaide met name op 
industrie. Maar de industrialisering 
van Europa begon al voordat het 
communisme zijn intrede deed aan de 
oostzijde van het continent. De 
stedelijke industrie was dan ook de 
inspiratie achter de socialistische visie 
van Karl Marx. 
In het huidige Tsjechie waren steden 
als Brno en Praag al halverwege de 
l 9e eeuw gelndustrialiseerd, Oost 
Europa liet op zich wachten. 
Zo rond 1870 kwam er een tweede 
industriele revolutie op gang in 
Europa, door allerlei nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Het 
gaat hier met name om de 
elektrificatie van Europa en de urbane 
innovaties die hieraan gerelateerd zijn 
Deze hadden deden het gezicht van de 
stad drastisch veranderen. (David 
Goodman en Colin Chant, 1998: 17) Aangezien 
Oost Europa in tegenstelling tot Centraal 
Europa niet echt was gelnfecteerd door de 
ontwikkelingen uit de eerste industriele 
revolutie, moest er zo rond de eeuwwisseling 
een tlinke inhaalslag plaatsvinden aan de hand 
van de technologieen uit zowel de eerste als de 
tweede industriele revolutie. Verder kan men 
stellen dat de industrialisering van de steden 
universele problemen met zich meebracht, die 
zowel gelden in Oost als in West Europa, we 
hebben het dan met name over de problematiek 
van milieu, gezondheid, geluid- en stankoverlast 
en van sociaal-economische aard. 
In de architectuur wist men in de late l 9e eeuw 
vaak nag nauwelijks met de nieuwe technologie 
om te gaan. Een soort eclecticisme in de 
architectuur was vaak het gevolg. 
Ten tijden van het socialisme heeft de industrie 
van Centraal en Oost Europa zich met name 
toegelegd op grote kolen en staalcentrales rond 
de steden. Veel industrieterreinen zijn heden ten 
dage overigens hopeloos verouderd. 
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De socialistische stad 

De afgelopen eeuw is het begrip de 
socialistische stad eigenlijk nauwelijks 
beschreven in de westerse literatuur. 
Het westen heeft zich met name 
gericht op het eigen type stad, de 
kapitalistische stad. De vraag is ook 
met name of er daadwerkelijk 
gesproken kan worden over een stad 
als zijnde van het type socialistisch. 
French en Hamilton (19 79: 21) waren 
een van de eerste westerlingen die zich 
met het vraagstuk van de socialistische 
stad bezighielden. Zij stellen dan ook 
dat er wel degelijk verschillen zijn 
tussen kapitalistische en socialistische 
steden, doordat de ontwikkeling van 
een stad, onder de condities van de 
markt, gevormd wordt door een zeer 
grote verscheidenheid aan factoren, 
terwijl de stedelijke ontwikkeling in 
een socialistisch bestel centraal 
worden aangestuurd. 
Hartmut Haussermann (1996: 23) stelt dat 
belangrijkste kenmerken van de socialistische stad 
onder meer zij n: 

A. Een dominant en 'artistiek' ontworpen 
stadscentrum, met een hoge concentratie aan 
openbaar georganiseerde voorzieningen, 
gebaseerd op een ongelimiteerde macht ten 
opzichte van de waarde van vastgoed 

B. De stad is een compacte entiteit, 
suburbanisatie bestaat alleen in de vorm van 
grate gebouwen 

C Zichtbare aftakeling van gebieden met 
gebouwen, geconstrueerd voor de W02 

D. De afwezigheid van klassieke vormen van 
segregatie (door inkomen), maar tegelijkertijd 
discriminatie door politiek verdeelde 
privileges en door leeftijd. 

E. Een fragmentatie van de bes/uitvorming 
tussen de partij, de centrale staat en de 
industrie; het niet-bestaan van lokale 
ze lfbesturing. 

Zoals onder A genoemd, moesten de stedelijke centra 
de focuspunten worden in de zgn. socialistische stad, 
de uitdrukking van de socialistische ideologie, waar 
op centrale pleinen, politieke demonstraties, parades 
en festivals zouden kunnen plaatsvinden. 
Haussermann stelt dat de functionele eigenschappen 
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Stalinistische architectuur in Warschau 
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van het socialistische stadscentrum, 
vergelijkbaar waren met die van elke 
willekeurige kapitalistische stad op het gebied 
van centrumconcentratie van de handel en de 
dienstensector, maar dat het verschil vooral lag 
op het niveau van de diversiteit van de 
verschillende functies, door het gebrek aan 
private ondememingen. Buiten dat zag men in 
de westerse steden een trend van een 
veranderend gebruik van grond, door onder 
meer de waarde fluctuaties van de grond (de 
economische waarde van grond en vastgoed 
wordt in een socialistisch bestel genegeerd). 

Als we kijken naar kenmerk B, dan spreken we 
over het beeld van de grote districten van 
woongebouwen, gebouwd uit geprefabriceerde 
betonnen bouwpanelen. Deze districten werden 
functioneel opgedeeld in zogenaamde 
microraions, wat een typisch sovjet idee is voor 
het ruimtelijk organiseren van een socialistische 
woonwijk. Deze zogenaamde 'microraions' 
(micro-regio of district) waren over het 
algemeen districten van flatgebouwen voor 
5.000 tot 15.000 inwoners, met faciliteiten als 
restauranten, scholen, bibliotheken, creches, 
clubhuizen, winkels, gezondheidsvoorzieningen 
en spotterreinen. Hierbij was het niveau van de 
voorzieningen vastgesteld op een bepaalde 
norm per inwoner (aantal m2 leefiuimte per 
inwoner, aantal zitplaatsen in restaurant per 
inwoner, aantal m2 winkelruimte per inwoner), 
waarbij gestreefd werd naar algehele gelijkheid. 
Het principe van het microraion werd vrijwel 
overal in de steden in Oost Europa vrij 
consequent toegepast. David M. Smith (1996: 
2 3) stelt in deze dan ook, dat men over het 
algemeen kan stellen, dat de mate in hoeverre 
men een stad socialistisch kon noemen, qua 
ruimtelijke organisatie, sterk samenhangt met 
de mate van de dominantie van de microraions. 

Kenmerk C slaat op de vooroorlogse wijken. 
Deze wijken, overblijfselen uit een 
kapitalistische tijd werden vaak genegeerd door 
de socialistische overheden. De 
verantwoordelijke autoriteiten, prefereerden het 
bouwen van nieuwe gelndustrialiseerde 
flatgebouwen boven de rehabilitatie van 
vooroorlogse huizen, onder meer omdat dit 
economisch gezien rendabeler en efficienter 
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zou zijn. Deze gebieden waren overigens ook nog vaak privaat eigendom, waardoor de 
overheden al helemaal niet gelnteresseerd waren in rehabilitatie. Steeds meer van de huizen in 
de vooroorlogs gebieden werden dan ook naar westerse normen onbewoonbaar. 

Onder kenmerk D zien we het verschijnsel in 
socialistische steden dat het gros van de 
bevolking onder homogene 
woonomstandigheden leeft. In sociaal ruimtelijk 
opzicht leefde de bevolking grotendeels niet 
gesegregeerd. Alleen de absolute bovenklasse, 
te weten de zogenaamde nomenclatura en de 
intelligentsia, kenden privileges op het gebied 
van huisvesting. Buiten dat kregen jonge stellen 
over bet algemeen ook voorkeur binnen bet 
toewijzingssysteem voor nieuwe huisvesting. 

Tenslotte met kenmerk E doelt Haussermann op 
de centrale besluitvorming in socialistische Verval in oude buurten van Vilnius 
staten. Vraagstukken op bet gebied van de 
ruimtelijke organisatie werden door de centrale planning van de staat en industrie, die op bun 
beurt afhankelijk waren van de partij behandeld. En verder, doordat er geen lokale financiele 
bronnen waren en privaat bouwen was weggevaagd, was de dynamiek van lokale 
besluitvorming compleet weggehaald. 

De postindustriele postsocialistische stad 

In 1989 viel de Muur in Berlijn, in bet jaar daarna viel alle communistische regimes in 
Centraal en Oost Europa. De steden bevinden zich nu dus in een postsocialistische fase, wat 
een transformatie met zich meebrengt. De transformatie van bet ene bestel naar het andere is 
geen eenvoudige zaak gebleken en heeft dan ook tijd nodig. Zo moesten heel wat instanties 
een proces van privatisering ondergaan, met overigens wisselend succes. Nu veel van die 
privatiseringsprocessen zijn afgelopen, is bet tijd om de situatie te inventariseren. 
Verder zitten we ook in een postindustriele fase. Het industriele tijdperk heeft zich ten oosten 
van bet Uzeren Gordijn net langer doorgezet dan ten westen daarvan. Met name bet laatste 
decennium zijn de tertiaire en quartaire sectoren (handel en diensten) in de postsocialistische 
steden dan ook aanmerkelijk gegroeid t.o.v. de secundaire (nijverheid). 
De postindustriele postsocialistische stad is de periode waar we nu in zitten. Dit gedeelte zal 
dan ook uitgebreid besproken worden in het deel Heden van deze studie naar Europa's 
postsocialistische hoofdsteden. 
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2.3 De socialistische stad als model 

Ruimtelijk model socialistische steden 

Of er een ruimtelijk model te maken valt voor het type van de voormalig socialistische 
Europese hoofdstad is in principe maar de vraag. De steden verschillen dan ook onderling vrij 
sterk in structuur. French en Hamilton (1979: 21) hebben geprobeerd de groei van een 
socialistische stad in een model te verwerken. Zij kwamen tot het volgende inzicht. 

--

ROO<J bmi• """' 11> 1960 

llu ff<J bt>iH <i.NI;;@ HlliO 

• • • • R<mtdt:tttl•1 dJs1r1-c.h with ..... ;~~:r~~-. 
r-~ 

l A t N'f!'w t dY c e-tU1'4!! 
- ----l 

* 
$ '@.nt jte .nt:w:kHi 01 ,~g1onl.1 t 
-Ct ~hO™il f!'rt.pQt11HM!~ 

A model of the growth of an East European socialist city (biz 228, the socialist city, French en Hamilton) 

De meest opvallende kenmerken in dit model zijn de uitwaaiering van de extensieve 
socialistische flatwijken, de aanwezigheid van een nieuw centrum buiten het historische 
_centrum, de gespreide voorzieningenstructuur, de industrieterreinen welke als satellieten rond 
en los van de stad liggen en de radiale wegenstructuur richting het nieuwe centrum. 
Dit model is overigens maar gedeeltelijk toepasbaar op de in dit werk onderzochte 
postsocialistische hoofdsteden. Het model valt als een ideaaltype te beschrijven, waarbij 
steden als Praag en Boedapest wat dat betreft minder voldoen aan het prototype van de 
socialistische stad zoals French en Hamilton dat zich voorstelden. Overigens zijn de 
extensieve monotone flatwijken wel zichtbaar in elke postsocialistische hoofdstad. 
Als we de 9 postsocialistische hoofdsteden in hun morfologische structuur, tegenover elkaar 
zetten krijgen we een divers beeld. We hadden al voorheen gesteld, dat de Europese stad een 
stad is van verschillende culturen en (sub )strorningen, waardoor we een di verse historische 
opbouw zien van de stad. 
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Structuur socialistische hoof dsteden 

Als we de stedelijke structuren van de verschillende voormalige socialistische hoofdsteden 
naast elkaar leggen krijgen we een divers beeld. Hieronder is een paging gedaan om de 
stedelijk structuur van de steden te vergelijken. Door hun historische en functionele structuur 
in kaart te brengen en vergelijkbaar te maken door ze in eenzelfde soort vorm te passen 
(cirkels) krijgen we enigszins inzicht. Een indicatie van de schaal van de verschillende steden 
is daaronder weergeven. 

Tallinn 

- IOl<m 

Warschau 

- 18km 

- 20km 

• Historiscb centrum 

• cBD 

•Groen 

• Water 

Vilnius 

Bratislava 

- ISkm 

D Vooroorlogse wijken 

D Naoorlogse wijken 

• Bedrijventerreinen 

__,. Hoofdwegen __,. Spoorwegen 
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Aanmerkingen 

Bij de bovenstaande poging om naar een soort eenheid te zoeken in de stedelijke structuur van 
de postsocialistische Europese hoofdsteden vallen enkele aanmerkingen te maken. 

De bovenstaande cirkelvormige stadsmodellen gaan in op de functionele en 
historische structuur van de stad. Historisch kaartmateriaal en informatie over 
verscheidene stadsdistricten in de postsocialistische steden zijn niet altijd eenvoudig te 
verkrijgen. Zodoende is over het algemeen aan de hand van hedendaags kaartmateriaal 
een globale inschatting gemaakt van wat voor en na 1945 gebouwd is. Het feit <lat 
deze cirkelmodellen slechts dienen voor het verkrijgen van een globaal inzicht in de 
stedelijke structuur, rechtvaardigt het feit <lat deze slechts een indicatie van de 
werkelijkheid vormen. 
Er is gebruik gemaakt van een cirkelmodel, omdat in de hypothese is uitgegaan van 
een historisch concentrisch conceptidee. Niet alle steden passen goed binnen <lit kader, 
Het grote voordeel van het cirkelmodel is <lat het wel eenduidigheid geeft. 

Kenmerken 

De volgende kenmerken van de stedelijke structuur zijn het meest opvallend: 
Op Sofia, Boekarest en Tallinn na kennen alle steden een rivier, welke de structuur 
van het stedelijk weefsel domineert. (Tallinn ligt aan zee) 
De infrastructuur van de steden wordt veelal gedomineerd door een sterk op het 
historisch centrum gerichte radiale structuur op zowel het gebied van spoor als 
hoof dwegen. Sommigen hebben daarbij ook nog een structuur van rond- en 
randwegen. W arschau kent een gridstructuur van hoof dwegen. 
De historische kem en de CBD (Central Business District) zijn soms duidelijk fysiek 
gescheiden zoals in Vilnius, Warschau of Tallinn en soms gemixt zoals in Praag of 
Boedapest. De laatste 2 hebben ook ondanks het communisme hun historische 
structuur vrij sterk kunnen behouden. 
Groengebieden zijn op diverse wijzen in de stedelijke structuren verweven. Opvallend 
is wel <lat 5 van de 9 steden grote bosgebieden aan de rand van de stad kennen, welke 
vaak hier en daar nog als wiggen de stad inkomen. 
lndustriegebieden starnmen zowel uit de socialistische tijd als daarvoor, waarbij de 
socialistische over het algemeen een stuk grootschaliger zijn. De industriegebieden 
liggen zowel als wiggen of enclaves in de stad of als satellieten rond de stad. 
De grote socialistische woongebieden, gebieden die in alle steden voorkomen liggen 
over het algemeen als grote uitbreidingslubben gekoppeld aan de vooroorlogse stad. 

Totaalbeeld 

Concluderend, kan men stellen <lat de functionele en historische structuren van de 
postsocialistische hoofdsteden een divers beeld vertonen, waardoor het creeren van een 
gestandaardiseerd model een vrij lastige zaak wordt. 
Verder kan men stellen <lat de structuur van de steden, ondanks het feit <lat de aanpak in een 
sterk planmatig systeem zoals het communisme vaak grootschaliger is dan in een 
kapitalistisch systeem, <lat er in structuur nog altijd veel overeenkomsten zijn tussen steden in 
West en Centraal en Oost Europa. 
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2.4 De socialistische stad versus de kapitalistische stad 

Oost versus West 

Bij de zoektocht naar de verschillen dan wel overeenkomsten tussen socialistische 
stedenbouwkundige structuren en stedenbouwkundige structuren van West Europese steden, 
is bet van belang na te gaan in hoeverre de concepten achter de stedenbouwkundige structuren 
overeenkomen dan wel verschillen. De vraag luidt hier dan ook; In hoeverre wijken 
stedenbouwkundige concepten uit de communistische tijd af van gelijktijdige ontwikkelingen 
in West Europa? 

De Europese steden, zowel in het westen als het oosten hebben een rijke historie aan 
ruimtelijke planning. Burtenshaw, Bateman en Ashworth (1991: 16) hebben in de historie van 
urbane ruimtelijke planning in Europa een aantal tradities ontdekt. Zo onderscheiden zij de 
autoritaire traditie, de utilitaire traditie, de utopische traditie, de romantische traditie, de 
technocratisch utopische traditie, de traditie van organische planning en de socialistische 
traditie, welke vaak min of meer door elkaar lopen. De laatste traditie, de socialistische, 
plaatsen Burtenshaw, Bateman en Ashworth in een apart daglicht. Ze stellen dan ook <lat de 
socialistische traditie, eerder een politieke achtergrond was, maar <lat deze traditie geen 
directe stadsplannen opleverde. Zo stellen zij: "Nevertheless there is still no evidence of Euro
communism or socialism producing a visionary to match Howard, Le Corbusier, Sitte or 
Geddes". 
Men kan overigens stellen <lat socialistische planners hun stedenbouwkundige concepten met 
name uit het minder Europees geachte Moskou verkregen, waarbij de plannen en concepten 
uit het paradigma van het modernisme, opgebloeid in het westen van het continent, ook hier 
doorsijpelden. De CIAM en Le Corbusier zijn in heel Europa bekende namen en hebben mijn 
inziens hun invloed op de stedebouwkundige concepten ook in het niet-kapitalistische deel 
van het continent naar hun hand gezet. 

Plannen die door French en Hamilton (1979: 21) beschreven worden als socialistische 
plannen, niet alleen al door het feit <lat ze in het vroegcommunistisch Rusland ontwikkeld 
zijn, hebben verdacht veel gemeen met grote delen van de concepten achter de bekendste 
plannen komend uit het westen van Europa. 
Beschouwen we bijvoorbeeld het beroemde plan van Garnier voor zijn cite industrielle of de 
Garden City van Ebenezer Howard, met hun strakke functionele opdelingen, de scheidingen 
tussen wonen en werken, de plek van groenvoorzieningen, de gelijkmatige verbindingen 
tussen wonen en werken en de achterliggende sociale cohesie die de plannen voorstaan, dan 
kunnen we vrij eenvoudig parallellen trekken met plannen die enkele decennia later volgens 
French en Hamilton de communistische stedenbouwkundige ideologie zouden moeten 
representeren. 
Zo creeerde in 1930 Milyutin, de lineaire stad, een conceptplan voor de groei van Stalingrad. 
Een concept waarin hij voorzag in beperkte woongebieden langs de Wolga gescheiden van 
industriegebieden door groenzones, met goede ontsluitingen door een gelijkmatige 
infrastructuur. Een variatie hierop is gemaakt door Ladovskiy (1932-1933, Moskou) voor de 
groeirichting van de socialistische stad, waarin gestreefd wordt naar de juiste verdeling van de 
diverse stedelijke functies in Moskou. Deze belangrijke socialistische plannen zijn in concept 
heel goed vergelijkbaar met die van Howard en Garnier. 
Verder leefde net zoals bij het plan van Howard de idee van de optimale grootte van de stad, 
alhoewel <lit uiteindelijk niet erg succesvol bleek. 
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Opvallende gelijkenissen tussen een aantal van de bekendste stedelijke concepten uit West Europa en bet al voor de 
oorlog communistische Rusland. 
Linksboven: Garnier' s cite industrielle (1901-1904). 
Rechtsboven: Millyutin's lineaire stad (1930). 
Linksonder: Ladovskiy's schema voor de groeirichting van de socialistische stad (1932-1933). 
Rechtsonder: Howard's Garden city of tomorrow (1902) 
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NaW02 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de landen van Centraal en Oost Europa meegesleurd met 
het communisme uit Moskou en hun visie op de stad en de samenleving. 
Burtenshaw, Bateman en Ashworth (1991: 16) onderscheiden voor de stedelijke ontwikkeling 
in West Europa een viertal kenmerkende periodes: 

• Wederopbouw 
• Tijdperk van de technocratische planning 
• De vlucht van het modernisme 
• De opkomst van technopolis 

Gelijke trends tot± 1970 

Als we de stedebouwkundige plannen en concepten in Oost en West Europa analyseren, dan 
zien we met name in de eerste 2 decennia na de oorlog nog altijd opvallende gelijkenissen, we 
hebben het dan over de periodes van wederopbouw en technocratische planning. 
Ten eerste verkeerde Centraal en Oost Europa in eenzelfde situatie van wederopbouw met 
dezelfde soort problematiek, en verder was er ook in <lit deel van Europa net zoals in het 
westen een enorme behoefte aan woningen. 
De wederopbouw van de steden in Europa kenmerkte zich door het dilemma van de 
overweging tussen het herbouwen van de stad ofhet vemieuwen van de stad. Tegelijkertijd 
ontstond er een nieuwe benadering van de stad. Het Modernisme in de stedenbouw, waarvan 
de concepten al voor de oorlog ontwikkeld waren onder leiding van de CIAM kwam zowel in 
het westen, als in het oosten pas na de oorlog goed van de grond. Het concept achter de 
uitbreidingswijken in communistisch Europa hadden in principe veel gemeen met die in het 
westen van Europa uit de jaren ' 50 en '60. Een drietal voorbeelden zijn: 

A. De gelede stad 
B. De open stad 
C. De grootschaligheid 

Ad A. Het concept van de gelede stad, kwam in Nederland vlak na de oorlog opals gevolg 
van de idee van de wijkgedachte. Volgens de wijkgedachte stond het gezin centraal en moest 
de stad zich hieraan conformeren. Het gevolg was het concept van de gelede stad, waarbij de 
buurt zich als kleinste eenheid presenteerde, de buurt was dan op haar beurt weer een deel van 
een wijk, <lat weer op haar beurt een deel van een stadsdeel was, en dat tenslotte weer op haar 
beurt een deel van de stad was. Elk niveau kende hierbij dan weer zijn eigen 
voorzieningenni veau. 
Vanuit Moskou zien we <lat Strurnilin (1961) vormen van gemeenschapswonen zag als ideale 
basis voor de communistische maatschappij . Het microrayon was hierin het ideale ruimtelijke 
concept voor de stad. Alhoewel de wijkgedachte dus in eerste instantie uitgaat van het gezin 
en het microrayon van de gemeenschap zien we wel degelijk veel overeenkomsten. Zo moest 
ook hier de directe omgeving, alhoewel net groter, een ideale leefomgeving vormen en was 
het microrayon ook weer onderdeel van grotere stadsdistricten etc. met op hun beurt een 
aangepast voorzieningenni veau. 
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Ad B. Als gevolg van de woningnood kwam de nieuwbouw van geplande nieuwe stadsdelen 
gestaag op, maar nu in een nieuwe vorm. In de jaren '50 kwam de strokenbouw op. Het 
gesloten bouwblok was niet meer de standaard ontwerpeenheid. In Nederland bestond dit in 
de jaren '50 voomamelijk uit laag en middelhoogbouw, in het oosten van Europa 
voomamelijk uit middelhoogbouw. Het open bouwen valt in deze te bezien als een van de 
belangrijkste uitingen van het modernisme. Bij deze nieuwe wijken werd bovendien al 
rekening gehouden met de nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van verkeer en 
vervoer. De wijken waren rationeel in rechte blokken opgezet, met op een technocratische 
planning gestoelde verspreiding van voorzieningen als basisscholen, winkels voor dagelijkse 
behoeftes, buurtcentra, etc. 
Kortom de open stedebouw, welke telkens als perifere uitbreiding aan de oude gesloten stad 
opdoemde was een totaal nieuw stadsbeeld, zowel in het westen als het oosten van het 
continent. 

A 

Open rationele stedenbouw was na W01 zowe/ in West a/s in Oost Europa het gangbare concept. 
T.inb: Anr1Pl~ln fF.ntntPn) RPrht~: Wronv fWnn:rbnu) 

Ad C. Technische ontwikkelingen in de bouw en de efficientie van grotere gebouwen zorgden 
ervoor dat in de jaren'60 zowel in Oost als in West Europa, megastructuren ontstonden welke 
de problemen van de stad, met name de verdergaande behoefte aan woningen, op rigoureuze 
wijzen moesten verhelpen. Voor de bouw van grote flatgebouwen werden meestal grote 
geprefabriceerde betonnen panelen gebruikt. 
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Alhoewel grote woonblokken zowel in het westen als in het oosten gebouwd werden, is <lit in 
het oosten door de planmatigheid van de communistische economie en het gelijkheidsbeginsel 
van het communisme rigoureuzer toegepast. Alle mensen in de communistische landen 
hadden van overheidswegen gelijke rechten met betrekking tot woonruimte. Woonruimtes 
werden structureel voor iedere stadsbewoner als flatappartement gebouwd. De buitenwijken 
van flatgebouwen lijken daarom in het oosten nog monotoner dan in het westen. 

Megawoongebouwen in oost en west. 
Links: De Bijlmermeer (Amsterdam 60er jaren) Rechts: De wijk Brodno (Warschau 70er jaren) 

Verschillen na 1970 

Als reactie op de anonimiteit van het grootschalige modemisme, zijn er in West Europa vanaf 
de jaren '70 vele tegenreacties te vinden. Door Burtenshaw, Bateman en Ashworth (1991: 16) 
werd deze tegenstroming genoemd in hun analyse over West-Europese steden als ' The Flight 
of modernism '. Zo kwam in Nederland de zogenaamde 'herbergzame stedebouw ' op, welke 
beter bekend staat als 'de nieuwe truttigheid'. De stad moest weer menselijke maten hebben, 
kleinschalig en herbergzaam zijn . Men zou <lit in principe kunnen zien als een soort anti
stedelijkheid. Tegelijkertijd bleef men in communistisch Europa bouwen aan grote woonflats. 
Vanaf hier lijkt het oosten op het gebied van wonen dan ook een andere weg in te slaan dan 
het westen. 

De stad leek een negatief imago te krijgen en een flinke suburbanisatie kwam in het westen op 
gang. In het oosten waren de mogelijkheden hiertoe nauwelijks aanwezig. Waar in het westen 
de gegoede middenklasse zich rond de 70 er jaren steeds meer ging verplaatsen naar de 
suburbane wijken, deed de relatief kleinere middenklasse in communistisch Europa <lat niet. 
Het 'gebrek' aan de westerse suburbs, voorsteden van ruimere naoorlogse woningen met 
tuinen, is een van de meest direct opvallende 'gebreken' aan de periferie van 
postsocialistische steden. 

In Nederland komt in navolging van grootscheepse projecten in met name Rotterdam, de 
stadsvernieuwing op van de vooroorlogse wijken, vooral de 19e eeuwse wijken, welke rond 
die tijd, redelijk in verval waren. Ook hierin zien we een tegenstelling met communistisch 
Europa, vooroorlogse wijken werden in de socialistische steden vaak om verschillende 
redenen genegeerd. Zo werd het bouwen van nieuwe wijken met assemblage bouwkunst vaak 
gezien als e:fficienter dan het verbouwen van oude wijken en bovendien conformeerden het 
vooroorlogse woonbestand niet altijd even goed aan de communistische gedachte. 
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Door dit verhaal heen loopt natuurlijk ook nog eens het verschil in commerciele structuur. De 
fijnmazige commerciele structuur van de steden in presocialistisch Centraal en Oost Europa is 
door de communistische staatseconomie redelijk geweld aangedaan. Communistische 
staatswinkels waren groter en eentoniger van opzet. Diversiteit in te kopen waren was er 
nauwelijks. De dienstensector en zo ook de ontwikkeling van de kantorenmarkt stond op een 
lager niveau dan het westen. 

De vierde belangrijke stroming na W02 in West Europa is volgens Burtenshaw, Bateman en 
Asworth de opkomst van de stad als Technopolis eindjaren'80 beginjaren '90. Dit is 
overigens de tijd van de perestrojka en de val van de muur in Centraal en Oost Europa. Ze 
doelen bij Technopolis op de diverse elektrotechnische ontwikkelingen, welke van invloed 
zijn (geweest) op de uitleg van de stad, zoals de ontwikkeling van de transportsector, waarvan 
de TGV het bekendste voorbeeld is, de robotisering van de industrie en de ontwikkelingen op 
het gebied van de ICT. Door deze ontwikkelingen ontstaan er op diverse plekken in en rond 
de stad nieuwe clusters van bedrijven, waardoor men kan stellen dat Technopolis hiermee in 
principe de voorloper is van de netwerkstad. 

Tegelijkertijd ontwikkeld zich, binnen het winkel/vrijetijdssegment, het leisure concept. 
Winkelen wordt steeds vaker gezien als een dagje uit, een ervaring. In navolging van Amerika 
zien we grote malls aan de randen van de stad. 

Concluderend, kan men nu stellen dat de postsocialistische stad enkele ontwikkelingen van 
West-Europese steden tussen 1970 en 1990 niet ofnauwelijks heeft gekend. Echter nu we in 
de postsocialistische tijd zijn aangekomen, zien we dat veel van de hieronder aangegeven 
ontwikkelingen alsnog te zien zijn. 
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2.5 De hoofdsteden in een historisch perspectief 

Historisch positie 

Door de opdeling van Centraal en Oost Europa voor W02 door verschillende grote 
mogendheden hebben de hedendaagse hoofdsteden, de status van nationale hoofdstad vaak 
pas relatief laat verkregen. Boedapest had in de dubbelmonarchie Oostenrijk Hongarije al wel 
een gedeelde hoofdstedelijke status. Boekarest in 1862 en Sofia in 1879 werden, door bet 
verval van bet eeuwenlange dominante Ottomaanse Rijk, opeens hoofdstad van de nieuwe 
naties Roemenie en Bulgarije. Praag en Warschau waren vlak voor WOl geen hoofdsteden, 
maar waren wel nationale centra. Bratislava werd in 1993, bij de afsplitsing van Slowakije uit 
bet voormalige Tsjecho-Slowakije, als nationale hoofdstad aangewezen. Tallinn, Riga en 
Vilnius werden na de afsplitsing van de Sovjet Unie, de hoofdsteden van de onafhankelijke 
Baltische Staten. Tussen de wereldoorlogen in, waren de Baltische Staten ook al 
onafhankelijk geweest, Alleen in Litouwen was tussen de oorlogen in, omdat Vilnius toen lag 
in bet territorium van een veel verder naar het oosten liggend Polen, de 2e grootste stad 
Kaunas de hoofdstad. 
De hoofdstad van een land is over bet algemeen ook de regeringsstad. Nederland is binnen 
Europa de uitzondering die de regel bevestigd. In Centraal en Oost Europa gaat die definitie 
in ieder geval op. Alie postsocialistische landen hebben overigens als staatsvorm de republiek. 
Nu de politieke macht van Moskou in Centraal en Oost Europa geminimaliseerd is, worden de 
hoofdsteden in een uitgebreid Europa onderdeel van een netwerk van Europese 
regeringscentra, waarin Brussel bet centrale regeringscentrum is. De hoofdsteden zullen dan 
ook de plekken zijn waar over bet algemeen de intemationale ambassades zich zullen 
vestigen. De hoofdsteden zijn dus de centra voor het internationale politieke spel. Buiten de 
politieke factor hebben de hoofdsteden ook vaak een morele functie. 
De hoofdstad is meestal ook de nationale trots. Zo was de wederopbouw van, het in de 
Tweede Wereldoorlog zwaar geteisterde, Warschau voor Polen een van de absolute 
prioriteiten. De hoofdstad is immers het gezicht van een land en vormt dan ook vaak bet 
culturele en econornische zwaartepunt van bet land. 
Ook op internationaal diplomatiek niveau spelen de hoofdsteden de hoofdrol, zoals de 
internationale ambassades zich telkens weer verzekeren van de mooiste panden op de mooiste 
plekken in de hoofdsteden. Bovendien kunnen we ook nog stellen dat de intemationale 
naamsbekendheid van de stad wordt opgewaardeerd door bet simpele feit dat men zich 
hoofdstad van een land mag noemen. 
Tenslotte levert de functie van regeringsstad ook nog een hoop directe (ambtenarenapparaat) 
en indirecte ( ondersteunende bedrijvigheid) werkgelegenheid op. 
De diplomatieke voordelen van regeringscentrum en ------------------. 
de agglomeratievoordelen creeren dan ook goeddeels 
het verschil in sociaal-econornische ontwikkeling 
tussen hoofdstad en de rest van bet land. 

Ruimtelijke perceptie 

De status van hoofdstad neemt met zich mee, <lat de 
stad zich meestal ook ruimtelijk aan deze status gaat 
conformeren. Dit ontvouwt zich vaak op een 
veelledige wijze. Zo nemen overheidsgebouwen over 
bet algemeen belangrijke plekken in de stad in. 
Autoritaire gezagshebbers hebben in de Europese 

Het Par/ementsgebouw in Boedapest is met haar 
neogotische architectuur geinspireerd op het 
par/ementsgebouw in Londen 
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geschiedenis vaak: de vorm van de stad naar hun hand gezet. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan bekende voorbeelden als 
Versaille of Karlsruhe, waar barokke assen de stad domineren. 
Later werd het Parijs van baron Hausmann vaak: als voorbeeld 
genomen voor andere stadsplanners voor de ontwikkeling van 
hun hoofdstad. Zelfs in de Europese kolonies is het verschijnsel 
van barokke assen gericht op het gezag goed zichtbaar, denk 
bijvoorbeeld aan Washington. 
Misschien wel het bekendste voorbeeld in Centraal Europa van 
de aanleg van statusverrijkende assen is de Andrassy Ut in 
Boedapest. Boedapest kende aan het eind van de l 9e eeuw en 
aan het begin van de 20e eeuw een enorme bouw-boom. 
Boedapest moest kunnen concurreren met haar tegenhanger 
Wenen, binnen het Oostenrijk Hongaarse Rijk. De Andrassy Ut 
is een prestigieuze boulevard lopend vanaf de oude kem tot aan 
het chique stadspark Varosliget met onder meer het 
operagebouw en de ambassade buurt, als belangrijke 
componenten. De Andrassy Ut is het sleutelstuk in de 
transformatie van Boedapest tot een ware Europese hoofdstad. 
(I'. Hall, 1997: 25) 
Maar ook bijvoorbeeld Sofia 

De boulevard voor het Paleis van het 
volk in Boekarest is precies 1 meter 
breder dan de Champs Elysee in 
Parijs 

heeft een ware transformatie 
ondergaan nadat het in 1879 
hoofdstad werd van Bulgarije. 
De stad kende toen nog slechts 
20. 000 inwoners. Het heeft 
toen een compleet nieuw 
stratenplan gekregen, waarbij 
oude grillige straten werden 
rechtgetrokken of compleet 
werden weggevaagd, dit alles 
om van Sofia een volwaardige 
Europese hoofdstad te maken. 
Enkele blootliggende 

De pre5tigieu:.e boulevard, de Andrassy Ut, was het skutelstuk welke 
Boedapest de zo gewenste hoofdstedelijke uitstraling moest geven. 

opgravingen uit de Romeinse tijd tonen hierbij de lange 
historie van de stad. 
In communistisch Oost Europa is met name het gezag van 
Ceau~escu zeer kenbaar gemaakt in Boekarest. Boekarest dat 
voor de komst van het communisme vaak: het Parijs van de 
Balkan werd genoemd, met name ook door haar grote 
monumentale Hausmann-achtige assen aan de noordzijde 
van de stad, moest van Ceau~escu een echte socialistische 
stad worden. Het sleutelstuk van zijn verbouwing van 
Boekarest was een 3,2 km lange boulevard, gericht op het 
Volkspaleis (Ceau~escu ' s eigen paleis). Deze as is precies I 
meter breder gemaakt dan de Champs Elysee in Parijs, om 
maar vooral niet onder te doen voor de rest van Europa. 
Verder zien we dat ook andere type gebouwen passend bij de 
status van hoofdstad hun stempel drukken op de vorm van de 
stad. Denk hierbij aan de plek van staatstheaters, rijksmusea, 

Brivibas is de meest monumentale en 
prestigieuze boulevard van Riga. 
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nationale stadions, etc. 
De hoofdstad is ook vaak de plek, waar nieuwe intemationale stromingen op het gebied van 
kunst, architectuur en mode hun intrede doen en is daarom ook de stad die veelal voorloopt op 
de rest van de steden. 

Dominantie hoofdsteden 

Als we kijken naar de hoofdsteden dan zien we dat deze nationaal gezien overal een 
dominante plek in nemen. In alle landen is de hoofdstad de grootste stad (aantal inwoners). In 
Hongarije is de hoofdstad zelfs 8,9 keer groter dan de tweede stad (Debrecen). In Litouwen is 
het verschil tussen de hoofdstad en de 2e stad het kleinste, maar Vilnius is nog altijd 1,4 keer 
groter dan Litouws 2e stad Kaunas. In Estland en Letland woont zelfs bijna 1/3 van de 
bevolking in de hoofdstad. Het percentage van de hoofdstedelijke bevolking t.o.v. de rest van 
het land ligt een stuk lager in Roemenie en Polen. Roemenie en Polen zijn dan ook de grootste 
landen, met respectievelijk 22,5 en 39 miljoen inwoners. Maar ook in deze landen is de 
hoofdstad weer verreweg de grootste stad van het land. 
Dominantie van de hoofdsteden is overigens een vrij normaal verschijnsel in Europa, met 
name in het Verenigd Koninkrijk (Londen) en in Frankrijk (Parijs) nemen de hoofdsteden een 
erg belangrijke positie in de ruimtelijke ordening van het hele land in. 
De hoof dsteden liggen geografisch overigens niet allemaal precies centraal in hun 
moederland. De hoofdstad van Slowakije, Bratislava, ligt in het uiterste westen van het land, 
vlakbij de grens met Oostenrijk. Maar ook Tallinn (noordkust Estland), Vilnius (Zuidoost 
Litouwen), Boekarest (Zuid Roemenie) en Sofia (West Bulgarije) liggen bepaald niet centraal 
in hun moederland. Riga (Letland), Warschau (Polen), Praag (Tsjechie) en Boedapest 
(Hongarije) liggen wel vrij centraal in hun land. 
Centraal of niet centraal, de hoofdsteden betrekken desondanks overal een dominante rol in de 
infrastructuur van elk moederland en vormen dan ook de centra voor economie, cultuur en 
administratie. 

Info: unstats.un.org (verenigde naties, 1997-1999) 
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Conclusies deel 2 

De dominante positie van de hoofdsteden in alle Centraal en Oost Europese landen, doet 
suggereren dat de economische waarde van de hoofdsteden van eminent belang is voor de 
algehele economische ontwikkeling van de verschillende naties. Een goede coordinatie tussen 
stad en platteland is in deze dan ook essentieel. Met het oog op de stedenbouwkundige 
structuur van de hoofdsteden, zien we overigens dat de meeste hoofdsteden zich in het 
verleden al geconformeerd hebben aan hun hoofdstedelijke status naar voorbeeld van veel 
andere Europese hoofdsteden, door de implementatie van veel monumentale gebouwen en 
boulevards. Wat dat betreft doen de postsocialistische hoofdsteden dan ook zeker niet onder 
voor hun West Europese collega hoofdsteden. 

Kijkend naar de historische stedenbouwkundige opbouw, nog voor het socialisme, dan 
kunnen we zien dat de hoofdsteden in Centraal en Oost Europa, vooral heel Europese steden 
zijn, ondanks enkele invloeden uit met name bet Midden Oosten. Dit uit zich voomamelijk in 
de middeleeuwse kem. Men kan stellen <lat de middeleeuwse stad nog altijd een bijzondere 
plek inneemt in de structuur van veel Europese steden over het hele continent. 
Maar ook de grote Europese culturele stromingen vanaf de renaissance zijn goed zichtbaar in 
alle postsocialistische hoofdsteden, wat zich uit in een flink arsenaal aan barok, rococo, 
classicisme, Jugendstil etc. Praktisch alle nieuwe stromingen en ontwikkelingen in Europa 
vinden hun oorsprong in Noord-Italie, Frankrijk, de Nederlanden, Engeland en het Duitse 
Rijk, dit is ongeveer ook het gebied dat tegenwoordig het Europees economisch kemgebied 
beslaat. We zien, dat hoe verder men naar het oosten gaat in Europa, hoe verder ook van de 
oorsprong van de grote Europese culturele stromingen, hoe vaker deze stromingen verlaat zijn 
binnengekomen. 

De hoo.f dsteden van Centraal en Oost Europa kennen aHen een historisch centrum 

51 



Deel 2: Verleden Tussen l\1oskou en Brussel 

Als men de hoofdsteden ten tijden van het socialisme als stedenbouwkundige entiteit probeert 
te analyseren en samen probeert te brengen in een ruimtelijk model, blijkt dit geen eenvoudige 
zaak. We hebben het bier immers over zeer diverse steden. Maar ondanks hun culturele 
verschillen zijn, door hun gezamenlijke socialistische verleden en verder hun Europese 
identiteit, bepaalde algemene kenmerken wel te noemen. 
Wanneer men vervolgens de socialistische stedenbouwkundige concepten, komend uit 
Rusland van de eerste decennia na de Russische revolutie (1917), vergelijkt met de andere 
veelal modernistische concepten, komend uit West Europa uit het begin van de 20e eeuw, dan 
lijken er vooral ook veel overeenkomsten te zijn in de stedenbouw van de verschillende 
windstreken. Ook na de oorlog tot de 60/70er jaren zien we opvallend veel overeenkomsten in 
de stedenbouw van Oost en West Europa. Pas na 1970 lijkt socialistisch Europa steeds minder 
mee te gaan lopen met de ontwikkelingen uit het westen van Europa. Kortweg zou men 
kunnen stellen dat het socialisme, buiten de gelijkheidsprincipes en grootschaligheden 
misschien niet zo heel veel nieuws op stedenbouwkundig gebied heeft gebracht. Het heeft er 
wel voor gezorgd, dat steden in Centraal en Oost Europa met een aantal nieuwe 
ontwikkelingen opkomend in West Europa niet zijn meegegaan. 

De verschillende stromi.ngen en ontwilckelingen in Europa (hornontale lijnen) zijn in de postsocialisfi.sche 
stad onderbroken door het socialisme. Door het socialisme werd in principe niet veel nieuws gecreeerd, het 
weerhield eerder de toenmalig socialistische steden ervan om mee te gaan met de nieuwste ontwilcke/,ingen in 
de rest van Europa. 

Historisch gezien hebben steden in Europa verder naar het oosten toe, zich vaak minder snel 
ontwikkelt dan steden in het westen van Europa. Een dynamische ontwikkeling van de stad 
hangt vaak samen met de vrijheden en mogelijkheden van de stedelijke burgerij. Als we dit in 
een historisch verband zetten, zien we dat in het oosten van Europa, de machthebbende elite 
lange tijd veel meer invloed heeft gehad dan in grote delen van West Europa. 
In de tijd van de communistische regimes was het niet meer de adel, maar waren het de partij 
en de staat, die de touwtjes in handen hadden. Na het communisme zijn de Centraal en Oost 
Europese steden, aan de hand van de grootschalige privatiseringsprocessen, van bijzonder 
autoritair, naar uitermate liberaal gegaan, waarin ze de West-Europese steden veelal zijn 
voorbij gestreefd. De steden lijken nu min of meer op zoek naar een tussenweg. Met de 
implementatie van nieuwe planningssystemen, welke veelal lijken op West-Europese 
systemen proberen de postsocialistische steden greep te krijgen op hun eigen stedelijk 
territorium, de duurzame ontwikkeling van hun stad te stimuleren en hun stad klaar te stomen 
voor een toekomst in een uitgebreide Europese Unie. 
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De liberale stad, oost versus we.st 

Tussen Moskou en Brussel 

Liher11al 

Ter toelicbting van het voorgaande model kunnen we stellen dat het eerste tijdvak, de middeleeuwen beslaat, 
waarin de burgerij en de vrijbeid van de steden in zowel Oost als West Europa groeiden. Na 1500 kwam in West 
Europa de renaissance op, waarbij de liberalisering van de steden groeide. Grofweg in het Oosten van Europa 
daarentegen, stagneerde en slonk zelfs de vrijbeid van de burgerij en de macbt van de steden t.o.v. de adel. Pas 
rood 1800 veranderde weer iets in de positie van bet volk door de verlicbte ideeen, welke onder andere door 
Catherina de Grote mee naar bet oosten werden genomen. Maar de macbt van de burgerij en de vrijbeden van de 
steden liep nog altijd acbter op bet westen. In bet begin van de 20e eeuw probeerden socialistiscbe denkers in het 
westen een eind te ma.ken aan de wantoestanden waarin sommigen sociale klassen leefden. ill werd bijvoorbeeld 
in Nederland in 1901 de woningwet aangenomen en werd de stad weer iets minder liberaal. De totalitaire macht 
van de staat onder bet socialisme vanaf 1945, was een slag naar links op de schaal van bet model, de staat 
bepaalde de planning van de stad totaal. In het westen werden tegelijkertijd ook de regels aangescherpt, de 
overbeid probeerde de stedenbouw meer te sturen. Aan bet eind van de socialistiscbe periode gaat de meter van 
socialistisch Europa weer iets naar rechts onder aanvoering van Glasnost en Perestrojka. Na de val van de muur 
moeten de steden zich weer opnieuw aanpassen aan de nieuwe tijd. Met name onder aanvoering van de 
privatisering lijkt alles mogelijk en veel gemeentebesturen hebben nog maar weinig grip op de eigen gronden. 
Met de implementatie van nieuwe planningsmethodologien, vaak gedeeltelijk overgenomen uit West Europa, 
proberen de steden weer grip te krijgen op de stedelijke ontwikkeling en zodoende loopt de rode pijl na 1990, 
rechts van de westerse blauwe pijl en keert bet daarna vervolgens weer gestaag ricbting links. Overigens neemt 
Centraal Europa (Tsjechie, Polen, Hongarije) in dit gebele verhaal eigenlijk min of meer een tussenpositie in. 
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3.1 Inleiding 

In dit deel wordt ingegaan op stedelijke ontwikkelingen die zichtbaar werden in Europa's 
postsocialistische hoofdsteden na de val van de muur. 
Om een goed overzicht te verkrijgen, begint dit deel met het opsporen van de hotspots van 
stedelijke transformatie. De hotspots gaan in op typische ontwikkelingsgebieden in de 
stedelijke structuur van de postsocialistische hoof dsteden, welke zichtbaar we rd en in alle dan 
wel meerdere van de onderzochte steden. Vervolgens bekijken we de veranderende 
beeldcultuur van de steden aan de hand van fotomateriaal, waarin we bepaalde trends en 
thema's kunnen ontdekken. Tenslotte zeggen we nog iets over die veranderingen, die plaats 
vinden rond de openbare ruimte van de stad. 
Aan het eind van het verhaal trekken we natuurlijk weer een aantal conclusies, omtrent de 
hedendaagse postsocialistische hoofdstad. 

3.2 Postsocialistische hotspots 

Achtergrond 

Ontwikkelingen binnen het stedelijk territorium worden altijd door verschillende partijen, 
publiek en privaat, aangestuurd. De omslag van een communistisch naar een kapitalistisch 
bestel en verder de grootschalige privatisering van onroerend goed doet suggereren, <lat nu 
niet de overheid maar de marktpartijen de belangrijkste schakel zijn in de ontwikkeling van de 
stad. Hierbij hebben de overheden nu meer een stimulerende en regulerende rol. In een 
liberale stad, zoals de postsocialistische stad dat betaamt te zijn, hebben ontwerpers, welke nu 
minder aan politiek gebonden zijn dan in het communistische bestel, meer vrijheden, maar 
moeten tegelijkertijd meer rekening houden met de vraag van de markt. Bij de vraagmarkt, 
zijn de beleggers en de gebruikers van het te ontwikkelen vastgoed de nieuwe partijen. 
Zichtbaar in de verschillende postsocialistische steden is dat minder kapitaalkrachtige burgers 
op vrije kavels ook nieuwe woningen proberen te bouwen. De kans bestaat <lat dit kan 
uitmonden in sterke tegenstelling tussen bouwvallige woningen voor de armen en villa's voor 
de rijken, waarvan de laatste natuurlijk de meest duurzame woningen zijn. 
Het komt er eigenlijk op neer dat, nieuwe duurzame stedelijke ontwikkelingen praktisch 
alleen plaats vinden, waar er voldoende middelen voor handen zijn. De overheid en sociale 
instellingen dienen zorg te dragen voor de zwakkere partijen, maar zijn zelf nog geen grote 
spelers. 
In de postsocialistische stad zijn het dan ook de kapitaalkrachtigen, die zoals in elke 
kapitalistische stad, de meest aantrekkelijke gebieden in en rond de stad voor zichzelf opeisen. 
Zo zou men zich kunnen voorstellen, <lat de suburbanisatie met ruime woningen voor de 
hogere inkomens, voomamelijk geschiedt rond de landschappelijk fraaiste gebieden. 
V erreweg het gros van de bewoners van de postsocialistische steden zal echter op korte 
termijn niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om iets anders te veroorloven, dan een flat uit de 
socialistische tijd. 
Met het oog op de stedelijke ontwikkeling in commercieel vastgoed kan men stellen dat de 
toetreding van de postsocialistische landen tot de EU kansen biedt aan West Europese 
bedrijven om zich te vestigen in de postsocialistische steden, waarvan de hoofdsteden meestal 
de aantrekkelijkste vestigingsplekken zijn. De westerse bedrijven zullen net zoals in West 
Europa met name geinteresseerd zijn in de meest opvallende en interessante centrumlocaties 
en de meest zichtbare en bereikbare locaties rond de mobiliteitsknooppunten in de periferie. 
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lets wat misschien zou kunnen leiden tot een type stad, welke door West Europese 
stedenbouwkundigen al tijden wordt aangekondigd, namelijk de netwerkstad. 
In de netwerkstad zorgt er een soort hybride structuur van stedelijke knooppunten voor een 
divers arsenaal aan stedelijke functies. De netwerkstad is dus per definities policentrisch. 
Tenslotte moet nog gesteld worden, dat voorlopig buiten de hotspots, er vaak niet heel veel 
veranderd is in gebieden, waar <lat wel nodig is. Het gebrek aan financiele middelen en 
organisatorisch vermogen is bier dan ook meestal deel aan. 

Hotspots 

lk heh in de postsocialistische hoofdsteden, 3 zogenaamde hotspots ontdekt waar de stad, zich 
het snelst lijkt te ontwikkelen, dat zijn: 

1. De stedelijke knooppunten rood bet historisch centrum 
Dit zijn goed bereikbare plekken waar met name door buitenlandse 
investeerders, nieuwe zakencentra en hyperwesterse winkelcentra 
worden gebouwd. 

2. De nieuwe viUawijken in de natuur rood de stad 
Dit zijn de wijken voor de meest kapitaalkrachtigen. Overigens liggen 
deze wijken af en toe in ecologisch waardevolle gebieden en kunnen 
hierbij de ecologische structuur bedreigen. 

3. De corridors langs de belangrijkste invalswegen 
Hier zien we bedrijven die graag goed bereikbaar zijn over de weg of 
een goede zichtlocatie nastreven, zoals hypermarkten, distributiecentra 
en autohandelaren. 

Natuurlijk zijn dit niet de enige plekken waar de stad zich ontwikkelt, bier wordt dan ook 
gewerkt met het woord hotspots, oftewel de meest in het oog springende ontwikkelingen. 
Nieuwe woonwijken warden wel gebouwd, maar nog sporadisch. Verder zien we dat de 
bevolking in verschillende steden, op toevallig vrij gekomen plekken of op bijvoorbeeld 
locaties voor volkstuinen, eigen woningen probeert te bouwen. Veel van deze woningen zijn 
van een marginaal bouwtechnisch niveau. Gemeentebesturen zullen ervoor moeten waken <lat 
dit niet uitmondt in de vorming van krottenwijken, zoals bekend uit beelden van menig derde 
wereld land. 

Als we inzicht willen verkrijgen in wat dit voorgaande verhaal over de hotspots nu precies 
doet met de structuur van Europa' s postsocialistische hoofdstad, zullen we dit moeten 
proberen in kaart te brengen. 
Ik heb hier getracht een fictieve postsocialistische hoofdstad te schetsen, welk:e kenmerken 
vertoont van alle onderzochte steden. De fictieve stad is zo inzichtelijk mogelijk gehouden, 
door onder meer de historische gelaagdheid te reduceren tot 3 deelgebieden, te weten: 
historisch centrum, vooroorlogse uitbreidingen en socialistische uitbreidingen. Die laatste 
categorie wordt vertegenwoordigt door de rode blokjes, wat het principe van het microrayon 
symboliseert. 
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Verder heh ik een aantal 
andere facetten gebruikt, 
die in het merendeel van 
die hier onderzochte 
postsocialistische 
hoofdsteden voorkwamen, 
zoals de centrale ligging 
van een rivier, de nabijheid 
van een groot bosgebied, 
de combinatie van zowel 
kleinschal ige veelal 
vooroorlogse 
industrieterreinen en 
grootschalige perifeer 
liggende terreinen en 
tenslotte een min of meer 
radiate infrastructuur. 
Tenslotte heh ik de 
postsocialistische hotspots 
in de kaart ingetekend. 
Concluderend, zien we een 
commerciele structuur 
ontstaan die met name 
gericht is op de 
mobiliteitsknooppunten. 
Dit kan zowel op 
binnenstedelijke locaties 
zijn als meer perifeer. 
Overigens kan een 
binnenstedelijke 
mobiliteitsknooppunt ook 
worden verheven tot 
C.B.D. (central business 
district), vaak gaat dit 
gepaard met de bouw van 

Tussen Moskou en Brussel 

Hotspots in eenfictieve postsocialis6sche stad 

Historiscb centrum 

Vooroorlogse wijk 

Flatwijken socialistische tijd 

Industrieterreinen 

Hoofdwegen en spoorlijn 

Postsocialistische hotspot 
1. Stedelijke knooppu.nten 
l. ViU1ndjkH 
3. Corridors 

kantoortorens, waardoor er een nieuw prestigieus westers stadsgezicht ontstaat. 
De nieuwe villawijken voor de meest kapitaalkrachtigen, maar ook de in sommige steden 
opkomende buitengebieden, met vaak bouwtechnisch marginale woningen, welke overigens 
niet als hotspot genoemd zijn, lijken te leiden tot een minder compacte stad, dan de stad uit 
het socialisme. 
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3.3 De nieuwe beeldcultuur 

Perceptie 

Toen in 1990 alle communistische regimes in Centraal en Oost Europa waren gevallen, 
kwamen de steden in een periode van transformatie terecht. Met een dermate drastische 
verschuiving van het politieke klimaat kon ook het straatbeeld in de verschillende steden 
veranderen. Het communisme was in principe een uitermate totalitair systeem, waarin de staat 
de complete zorg droeg voor de bebouwde omgeving en de openbare ruimte. Het kapitalisme 
daarentegen is gestoeld op een vrije markteconomie, waarin allerlei marktpartijen de initiator 
zijn voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. 
We zouden dus kunnen spreken van een hernieuwde liberale stad in Centraal en Oost Europa. 
Met name de overheid heeft nu een heel andere rol en geen gemakkelijke. Zeker ook omdat 
nieuwe planningsmechanismen moesten worden gelntroduceerd. De mechanismen uit andere 
Europese steden hebben dan ook nu weer vaak als voorbeeld gediend, voor de ontwikkeling 
van een eigen stadsplan. Burgers en rechtspersonen hebben vaak dankbaar gebruik gemaakt, 
van hun nieuwe positie direct na de hernieuwde vrijheid en de privatisering om hun eigen 
gang te gaan, waardoor bier en daar bijzonder rommelige situaties zijn ontstaan. De 
implementatie van nieuwe voorschriften, moet bier een halt toe roepen. De gemeente 
Boekarest bijvoorbeeld, heeft een systeem geimplementeerd, <lat erg gestoeld is op de Franse 
manier van stadsplanning, omdat deze iets autoritairder is dan andere planningssystemen, iets 
wat Boekarest nu nodig zou hebben, aldus prof. Doina Cristea (University of Architecture and 
Urban Planning, Boekarest, 2003). 
De steden zijn wat <lat betreft van bijzonder totalitair naar bijzonder liberaal gegaan en zoeken 
daarin nu naar een tussenweg. 
Om een idee te krijgen wat deze nieuwe liberale stad voor veranderingen met zich mee heeft 
gebracht in het straatbeeld van Europa' s postsocialistische hoofdsteden zullen bier enkele 
thema' s, met beeldfragmenten en toelichting behandeld worden, zoals: 

• Privatisering 
• Contrast tussen arm en rijk 
• Commercialisering 
• Klein en grootschalige handel 
• Groeiende kantorenmarkt 
• Opkomende toeristenindustrie 

Tenslotte zal er nog gekeken worden naar de arcbitectuur in postsocialistisch Europa. Dit is 
dan ook vaak arcbitectuur, welke vaak een tegenreactie lijkt te zijn op de arcbitectuur ten 
tijden van het communisme. 
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Privatisering 

De 90er jaren waren de jaren van het 
grootschalige privatiseringsproces in alle 
landen met een voormalig communistisch 
systeem. We hebben het dan over privatisering 
van zowel staatsbedrijven als van onroerend 
goed. Privatisering is niet iets wat men zomaar 
van de ene op de andere dag kan doen, mede 
door het feit dat de landen een periode van ruim 
40 jaar hebben gekend, waarin allerlei 
bureaucratische en juridische structuren zijn 
opgebouwd die niet zomaar weg te vagen zijn. 
Privatisering van staatsbedrijven houdt in dat 
men hele bedrijfsstructuren moet omgooien en 
dat bedrijven niet langer beschermd warden 
door de staat, maar nu zelf concurrerend 
moeten warden in een zich uitdijende Europese 
markt. Dit is niet meegevallen en veel bedrijven 
zijn dan ook over de kop gegaan. Het beeld van 
vervallen industriele bedrijven is dan ook vaak 
te zien in de postsocialistische steden. De 
verschillende postsocialistische landen hebben 
privatisering van staatsbedrijven op 
verschillende manieren aangepakt, zowel 
agressieve methoden zoals bijvoorbeeld in 
Polen, als minder snelle methoden zoals 
Roemenie, waren gedurende de 90er jaren te 
aanschouwen. 
Privatisering van onroerend goed heeft ook heel 
wat voeten in de aarde gehad. Vanwege het feit 
dat de meeste woningen in de steden niet op 
zich zelf staan, maar onderdeel zijn van een 
socialistisch flatblok, zijn er, met wisselend 
succes, allerlei nieuwe juridische constructies 
bedacht om het eigendom van woning en grand 
te herverdelen. De nieuwe eigenaren van de 
flats hebben vaak bij gebrek aan constructies als 
de vereniging van Jmiseigenaren of gebrek aan 
banken die leningen willen verstrekken moeite 
met het onderhoud van hun eigen gebouwen. 
De gronden die na de oorlog door de staat zijn 
ingenomen zijn goeddeels ook weer terug 
gegeven aan de burgers. Deze grondgebieden 
liggen over het hele stedelijk gebied verspreid, 
waarbij de mensen die nu een eigen stuk grand 
bezitten, vaak het idee hebben dat ze alles maar 
mogen bouwen (de liberate stad). 

Tussen Moskou en Brussel 

Wegkwijning industriele bedrijven (Boekarest) 

Kapitale villa's op geprivatiseerde gronden (Sofia) 

Onderhoudsproblematiek in jlatgebouwen (Vilnius) 

I 

I 
Vrijuit houwen op geprivatiseerde grond (Boekarest) I 

60 I 

I 



I 

I 

I 

I 

I 

Deel 3: Heden 

Contrast tussen rijk en arm 

Volgens het ideaal van het communisme was 
iedereen gelijk. Dit was in principe maar 
gedeeltelijk waar. In de toenmalig 
communistische landen was er bijvoorbeeld nog 
altijd sprake van de zogenaamde nomenclatura, 
een gedeelte van de bevolking, welke zichzelf 
bepaalde verworvenheden had toegeeigend. 
Van een middenklasse was dan ook niet echt 
sprake. 
Doordat men nog altijd nauwelijks kan spreken 

Tussen Moskou en Brussel 

van een middenklasse in deze jonge Moderne kantoortoren versus houten huizen (Vil.nius) 
kapitalistische wereld, zien we een groot 
verschil tussen arm en rijk. Een middenklasse 
wordt vaak gezien als een belangrijke klasse 
voor de opbouw van gezonde evenwichtige 
steden. Of deze klasse uiteindelijk net zo groot 
zal worden als die in West Europa is natuurlijk 
maar de vraag, het heeft in ieder geval tijd 
nodig. 
Wat nu gaande is, is dat de steden alleen maar 
nieuwe duurzame ontwikkelingen in de 
gebouwde omgeving laten zien op de plekken 
waar veel kapitaal is. De plekken waar met 
name buitenlandse bedrijven willen investeren, Gated community in Warschau 
hebben de laatste jaren een ware transformatie 
ondergegaan. Op de mooiste plekken van het 
stedelijk territorium worden de meest 
uitbundige viila ' s gebouwd voor de kleine 
bovenlaag van de maatschappij . Het gros van de 
stedelijke bevolking moet zich nog altijd 
behelpen met een oude flat. Het kapitalisme 
heeft voor veel mensen betekend dat ze iets 
moesten inleveren. De staat zorgde voor 
iedereen ten tijden van het communisme, en 
alhoewel dit een vaak sober bestaan opleverde, 
kwamen daklozen praktisch nooit voor. Het is 
nu zaak, dat met name aan de hand van 
Europese structuurfondsen, het gewone volk kan 
aanklampen. 
De rijken lijken zich vaak ook afte schermen 
van de armen. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
zogenaamde gated communities, welke in 
verschillende postsocialistische steden te vinden 
zijn. Dit is een misschien wat Amerikaans 
aandoend concept, waarin de rijken, bij elkaar 
gaan zitten en zich met grote hekken isoleren 
van de rest van de stad. 

Villa's voor de rijken in Sofia 

Barre toestanden achter opgeknapte straten in Vilnius 
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Commercialisering 

Zander een marktecanamie is er natuurlijk geen 
sprake van enige uiting van commercie. Wat 
gesteld kan warden van de commercialisering, 
met de komst van een markteconomie in de 
nieuwe liberale stad in Centraal en Oost Europa 
is, <lat deze veel harder lijkt te zijn gegaan dan 
ooit in het westen het geval is geweest. 
De stad was zoals gezegd liberaal en zadoende 
lijkt er voor met name westerse bedrijven 
nauwelijks tot geen grenzen meer te zijn met 
betrekking tot het in beeld brengen van hun 
handelsnaam in het straatbeeld van de stad. 
Elke grijze gevel in hoofdstedelijk 
postsacialistisch Europa lijkt opeens geboren 
voor een nieuwe op maat gemaakte poster of 
doek met een advertentie van een graot westers 
bedrijf. 
Hierin lijkt pastsocialistisch Europa de West
Europese stad vaorbijgestreefd te zijn. Als we 
de commercialisering in West Europa zouden 
beschrijven als een continue trendlijn, dan zou 
de lijn voar de commercialisering in 
postsocialistisch Europa, de West-Europese 
ergens in de 90er jaren voorbij steken. Men zou 
nu dus kunnen bediscussieren of in dit geval de 
West-Europese steden de Oost-Europese achter 
nagaan, i.p.v andersam wat histarisch gezien 
met veel ontwikkelingen het geval is geweest. 

Commtl'l' iallsuin~ 
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lndicatie van de commerci.alisering in steden 
in postsocia/.istisch Europa uitgezet tegen die 
in de huidige EU. 

Tussen Moskou en Brussel 

Beplakte gevels in Boekarest 

Billboard in Vilnius 

Reclameboodschappen in Bratislava 

Reclame op straatmeubilair in Praag 
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Klein en grootschalige handel 

In de tertiaire sector (de handel) zien we een 
zekere tweeledigbeid, in grootscbaligbeid 
tegenover kleinscbaligheid. 
Ten tijden van het communisme moest men de 
dagelijkse boodscbappen halen bij 
staatswinkels. Er was wat dat betreft weinig 
keuze in de aan te schaffen artikelen. Hierdoor 
zien we dat, met het aanbreken van de 
markteconomie er nog geen fijnmazige 
commerciele structuur was, vergelijkbaar met 
die in West-Europese landen. Een grote 
afzetmarkt lag zodoende open, wat veel 
westerse investeerders bebben gezien als een 
buitenkans. Verder zien we dat westerse 
producten 'hot' zijn in postsocialistisch Europa, 
wat je zou kunnen zien als een soort 
tegenreactie op de eenzijdigbeid van het aanbod 
in communistiscbe tijden. 
Het resultaat is dat er nu overal in de 
postsocialistische hoofdsteden enorme 
hypermarkten zijn die nog westerser aandoen 
dan de winkelcentra in bet westen van Europa. 
Aan de andere kant probeert de lokale 
bevolk:ing natuurlijk zelf ook iets op poten te 
zetten, vaak met wat minder middelen. 
Winkeltjes zijn dan ook vaak kleiner en 
marktkraampjes veelvuldiger dan in het westen 
van Europa. 
Ook zie je met name rond metrostations, 
mensen bun eigen geproduceerde groente en 
fiuit verkopen, ook al omdat zoals in het 
hoofdstuk Verstedelijking al achterhaald is, dit 
deel van Europa nog altijd vrij agrarisch is. 
De lokale kleinschalige handel is voor veel 
mensen wat beter betaalbaar, dan de 
grootschalige westerse hypermarkten. 
Desondanks trekken de bypermarkten tocb veel 
mensen, omdat zoals gezegd westerse 
producten hot zijn. 

Tussen Moskou en Brussel 

Wuikelcentrum in Bratislava 

Kleinscha/ig initiatief in een betonnen flat (Sofia) 

Handel in voormalig Cultuur Paleis (Sofia) 
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Groeiende kantorenmarkt 

De dienstensector is enorm gegroeid. 
Het gevolg is een enorme groei van de 
kantorenmarkt. Alhoewel de groei van de 
kantorenmarkt in de ene stad veel dramatischer 
is geschied dan in de ander. Zo is en stad als 
Warschau in het midden van Polen bijvoorbeeld 
ontzettend aantrekkelijk gebleken voor westerse 
bedrijven om zich te vestigen. Boekarest, 
daarentegen, in het nog altijd politiek instabiele 
Roemenie blijkt minder favoriet te zijn onder 
westerse bedrijven. 
Kantoren worden over het algemeen gebouwd 
op de meest bereikbaar locaties, met de beste 
voorzieningen. Dit kan zijn een C.B.D. (central 
business district) ofbijvoorbeeld een plaats 
nabij een belangrijk metrostation. 
Met name in W arschau, een stad die net zoals 
Rotterdam het zwaar te verduren heeft gehad in 
de oorlog en daarom minder rekening hoeft te 
houden met historisch erfgoed, lijkt een ware 
skyline aan torenhoge kantoorgebouwen op te 
bouwen. Maar ook in steden met meer 
historisch erfgoed zoals dat te vinden is in een 
stad als Vilnius wordt er gebouwd aan de 
zogenaamde skyline. 
Deze skyline vorming lijkt overigens niet iets te 
zijn, wat per definitie wordt gekopieerd uit 
West Europa. Het lijkt meer verband te houden 
met een soort globalisering. 

Tussen Moskou en Brussel 

Glaz.en kantoorgebouwen in Boedapest 

Het nieuwe ;.akencentrum van Vilnius 

Kantoortoren in Praog 

Groeiende skyline van Warschllll 
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Deel 3: Heden 

Opkomende toeristenindustrie 

Van de 9 onderzochte steden heeft Praag, het 
beroemdste historische stadscentrum. Praag 
wordtjaarlijks dan ook overspoeld met toerisme 
komend vanuit de hele wereld om onder meer 
de Karelsbrug, de Burcht en vele andere 
beroemde historische erfstukken te bewonderen. 
Het massatoerisme heeft een enorme impact op 
de stad, met alle gevolgen van <lien. Zo levert 
het massatoerisme ontzettend veel inkomsten 
op, maar is het centrum hier en daar ook 
onbetaalbaar geworden voor de modale 
stadsbewoner. 
Ook Boedapest, met haar 2 verschillende centra 
(Boeda en Pest) aan weerszijde van de rivier de 
Donau heeft inmiddels een bepaalde plek 
verworven in toeristisch Europa. 
Vrij onbekend zijn de historische centra van de 
Baltische hoofdsteden. Van deze steden wordt 
veel verwacht in de nabije toekomst op het 
gebied van het stadstoerisme, zeker nu hun 
moederlanden als politiek stabiel kunnen 
worden beschouwd en de toegang tot deze 
landen ook met betrekking tot de toetreding tot 
de EU vereenvoudigd is. 
Het toerisme geeft een heel eigen straatbeeld. 
Zo kan men denken aan de ontelbare 
souvenirshops in een stad als Praag of de 
rondrijdende toeristentreintjes/bussen, de 
ontwikkeling van toeristische routes en daarmee 
de revitalisering van stukken stad, de 
cruisevaart op de Donau of de ontwikkeling van 
hotelcomplexen in de stad en bungalowparken 
rond de stad. 

Tussen Moskou en Brussel 

Rondt.our door historisch Warschau 

Ballonvaart boven leisure centrum in Boedapest 

Souvenirs op de Karelsbrul( in Praal( 

Cruisevaarl op de Donau (Bratislava) 

65 



Deel 3: Heden Tussen Moskou en Brussel 

Postsocialistische architectuur 

Zoals eigenlijk altijd in de architectuur en de 
andere kunsten gebeurd, is er aan het eind van 
een paradigma, veel kritiek op datzelfde 
paradigma, met als gevolg een tegenbeweging. 
We zouden 1989/1990 kunnen beschouwen als 
het eind van een paradigma en het begin van 
een nieuwe. In het oude paradigma, dat van het 
socialisme werd architectuur grootschalig 
aangepakt, met veelal betonnen 
geprefabriceerde bouwpanelen als belangrijkste Nieuwe woonwijk in Warschau 
bouwmateriaal, waarmee grootschalige 
woonblokken werden ontworpen. 
Tijdens het postsocialistische paradigma vallen 
daarom meteen de tegenstellingen in het oog. 
Veel postsocialistische architectuur lijkt dan 
ook onderhevig aan de volgende kenmerken: 

• Veel kleur en herbergzaamheid 
• Hang naar het westen 

Dat eerste, veel kleur en herbergzaamheid is 
iets wat zich in het westen rond de 70er jaren 
ook heeft voltrokken. Later werd dit door critici 
vervolgens weer cynisch de nieuwe truttigheid 
genoemd. Kleurrijke 'tru«igheid' in Vilnius 
In de nieuwe tijd lijken de ontwerpers in 
Centraal en Oost Europa zich afte willen zetten 
tegen de grauwheid en de anonimiteit van de 
flatgebouwen uit de socialistische tijd. Veel 
kleur en schuine daken in de nieuwe 
appartementengebouwen is het gevolg. Zelfs zie 
je hier en daar dat de socialistische gebouwen 
zelf ook worden aangepakt, door grote 
aanplakbiljetten tegen de muren te hangen, · 
welke de gebouwen kleur geven. Of de 
gebouwen worden truttiger gemaakt door 
schuine dakjes voor de ingangen te zetten of het 
gebouw een felle .kleur te geven. Glasarchitectuur in Sofia 
Het tweede kenmerk, de hang naar het westen 
kent zeer wisselend resultaat. Veelal 
commerciele gebouwen, als hypermarkten en 
nieuwe kantoorgebouwen zien er af en toe wat 
erg gelikt uit. Met glimmende material en en 
spiegelglas, waardoor de gebouwen een 
westerse, hyperkapitalistische uitstraling 
krijgen. 

Postmoderne doo11:an1: in Bratislava 
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3.4 De openbare ruimte 

Achtergrond 

Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Centraal en Oost Europese steden in het 
postsocialistische tijdperk speelt met name ook de herorientatie op de openbare ruimte een 
belangrijke rol. Waar ten tijden van het socialisme gelijkheid het grootste ideaal was, de staat 
de regisseur van de economie en de burger verzorgd werd van wieg tot graf, was de openbare 
ruimte van de stad dan ook overal gelijkwaardig, grootschalig, onderhouden door de overheid 
en vooral toegankelijk voor iedereen. Wat nu, als al dit soort principes, omver worden 
geworpen, hoe reageren publieke en private partijen dan op het snijvlak van de openbare 
ruimte? De herorientatie op de openbare ruimte hangt dan ook samen met diverse 
maatschappelijke ontwikkelingen, die dieper gaan dan deze studie voorstaan. Mijn stelling is 
dat de herorientatie met name samenhangt met een drietal structurele verschuivingen, te weten 
een politiek-ideologische, een economische en een psychologische verschuiving, waarbij de 
gedeeltelijke privatisering van de openbare ruimte een belangrijke voorwaarde schept. 

• Politiek-ideologisch: van Gelijkheid naar Vrijheid 
W aar de socialistische stad gestoeld is op gelijkheid van burgers is de postsocialistische 
gestoeld op vrijheid van burgers. De gelijke en gelijkwaardige verdeling van de openbare 
ruimte over de stad is hier dan ook niet meer een belangrijke voorwaarde. 

• Economisch: van Staatseconomie naar Markteconomie 
De staat is niet meer per definitie de regisseur van de stad. De markt moet haar werk doen en 
zal haar invloed dan ook laten gelden ten aanzien van de openbare ruimte (Hartmut 
Haussermann, 1994: 26) 

• Psychologisch: van Homo Sovieticus naar Vrije burger 
Na 40 jaar socialisme is de mens ook psychologische veranderd, de burger hoefde niet meer 
voor zichzelf te denken, en hierdoor lijkt er een type homo sovieticus te zijn ontstaan (Bert de 
Craene, 1994: 27). Niet alleen meer de staat, maar ook de burgers en private partijen dragen 
nu verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. 

Na het communisme liggen de verantwoordelijkheden ten aanzien van de openbare ruimte 
anders. De vraag is nu wat er gebeurt als de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte 
wordt gedecentraliseerd en verdeelt over verschillende partijen. 

De stad en haar openbare ruimte werd ten 
tijde van het socialisme gei!xploiteerd exclusiej 
door de overheid 

De openbare ruimte als verantwoordelijkheid 
van overheid en rechtspersonen (bedrijven en 
individuen) 
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Morfologie 

Ten aanzien van de (ver)bouw van de stad in de socialistische tijd bepaalden planologen op 
een bijzonder planmatige wijze de verdeling van de hoeveelheid en de grootte van woningen, 
en hieraan gekoppeld de uitermate gelijke verdeling van voorzieningen. Ontwerpers dienden 
te werken met de weinig flexibele vorm van het betonnen geprefabriceerde bouwpaneel en uit 
te gaan van het concept van het microrayon. Hierdoor ontstonden bijzonder modulair 
opgezette wijken, waarbij de opzet van de wegen en bebouwingsstructuur door de decennia 
heen wel enigszins veranderde, maar de positie van de openbare ruimte nauwelijks. 
Grofweg alle grond buiten de gebouwen om kan hierbij als openbare ruimte worden 
bestempeld. Vormen van semi-openbare gebieden zijn nauwelijks te vinden. Zo zijn 
galerijflatgebouwen e.d. zoals die in West Europa voorkomen onbekende verschijnselen. 
Aangezien, het autobezit per inwoner tijdens de socialistische tijd een stuk lager lag, dan in 
het kapitalistische gedeelte van Europa, was de openbare ruimte ook minder ondergeschikt 
aan de ruimtedruk van de auto. Ten aanzien van de openbare ruimte was de voetganger dan 
ook een belangrijke ontwerpeenheid. 
De structuur van de stad en de openbare ruimte zal met de nieuwe ideologie en de tijdsgeest 
veranderen. De voetgangersstructuur zal moeten omgaan met de opkomst van de auto en 
minder geconcentreerd zijn op een voorzieningencentrum. Een meer hybride structuur van 
kiosken, diensten, winkels, marktplaatsen, etc. zal de ontsluitingsstructuur van de openbare 
ruimte meer en meer domineren. Verder zijn delen van het stedelijke grondgebied 
geprivatiseerd en zijn soms verantwoordelijkheden voor de directe territoria rond de 
gebouwen herverdeelt. Zo kan het voorkomen dat de voormalig voor iedereen toegankelijke 
grond nu niet per definitie meer voor iedereen toegankelijk hoeft te zijn. 

I 11 I 
ll ::J 

,, 

Structuur van een jictieve wijk uit de tijd van het 
socialisme 

, 

, 
Herbestemmin2 
~ supermatkt lnpandige 

P=Parkeerplaatsen onderneming 

Transformatie van de openbare ruimte door de 
stedelijke ontwikkelingen na het socialisme 
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Typologie 

Als algemene typering voor de openbare ruimte 
in de socialistische stad kan misschien meer dan 
voor de westerse stad, de typering van de 
algemene ontmoetingsruimte gebruikt worden. 
Dit komt met name door de openheid van de 
openbare ruimte en de dominantie van de 
voetganger, waardoor de functie van 
ontmoetingsplek op een vrij eenvoudige en 
natuurlijke wijze voor de openbare ruimte bereikt 
wordt. 
Grote eenvoudige betonnen tegels afkomstig uit 
de staatsindustrie of asfalt zorgden veelal voor de 
verharde delen van de stad, maar deels uit 
economische overwegingen bleef ook veel 
onverhard. 

De minder openbare stad 

Tussen Moskou en Brussel 

Wat nu als gedeelten van de openbare ruimte geprivatiseerd zijn, zoals de grond onder en het 
directe territorium rond de verschillende gebouwen en tegelijkertijd het individuele 
bewustzijn van de burger groeit. Dit zou kunnen leiden tot een herorientatie op wat openbaar 
is en wat niet. Afrastering van het territorium van gebouwen of inbreiding van het stedelijk 
territorium op geprivatiseerde gronden, levert niet alleen een nieuwe orde van semi-openbare 
gebieden op, maar ook een algemene kwantitatieve vermindering van de zuivere openbare 
ruimte. 

Afsluiting door afrastering 
van gebouwen van de 
openbare ruimte 

lnbreiding gaat ten koste van 
openbare ruimte en zorgt 
voor nieuwe vormen van 
(semi)openbare en gesloten 
l!ehieden 

De status van de openbare 
ruimte in postsocialistische 
tijden kan diverse kanten 
opgaan 
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De door de auto gedomineerde stad 
Door groei van het bezit van automobielen, ontstaat er druk op de openbare ruimte. Hier kan 
op verschillende manieren mee om gegaan warden. Verschillende meer of minder ruimte
intensieve oplossingsrichtingen zijn dan ook denkbaar. Als men echter niets doet zal er een 
bijzonder rommelige situatie ontstaan, welke de kwaliteit van de openbare ruimte drastisch 
kan aantasten. 

'Random' parkeren, Zorgt 
voor aantasting van de 
kwaliteit van de openbare 
ruimte 

De commerciele stad 

Parkeervoorzieningen zal 
zijn ruimt.ebes/,ag hebben op 
de openbare ruimt.e 

Verandering van de 
mobiliteitsstructuur kan van 
grote inv/.oed zijn op de 
openbare ruimte 

De nieuwe vrije markteconomie heeft ook zo zijn beslag op de openbare ruimte. 
Staatswinkels hebben geen monopolie meer en de nieuwe commerciele ruimtes kennen een 
diverse verschijningsvorm. Aan de ene kant wordt de oude gebouwenvoorraad gebruikt voor 
nieuwe commerciele activiteiten en aan de andere kant vinden op de geprivatiseerde gronden 
ook allemaal nieuwe ontwikkelingen plaats, welke op hun beurt weer invloed zullen hebben 
op de structuur van de openbare ruimte. 

Nieuwe commerciifle 
activiteiten in de gebouwen 
uit de socialistische tijd, kan 
hun invloed hebben op de 
directe omgeving 

Commereii!le ruimten van 
verschillende textuur kan op 
verschillende wijzen zijn 
beslag leggen op de 
openbare ruimte 

Commereiele activiteiten 
kunnen verschillende 
richtingen geven aan de 
openbare ruimte 
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Beeld 

De verschillende ontwikkelingen in de gebouwde omgeving van de postsocialistische stad 
resulteren begrijpelijkerwijs natuurlijk niet in een nieuwe eenduidige beeldcultuur voor de 
openbare ruimte. Maar over het algemeen kan wel gesteld worden, dat de transformatie van 
de openbare ruimte veelal onderhevig is aan de volgende trends: 

• Meer kleur 
• Meer diversiteit 
• Minder openbaar karakter 
• Meer chaos 
• Introductie reclameboodschappen 

Hierbij zijn sommige veranderingen t.a.v. de openbare ruimte te benaderen als een soort 
tegenreactie op het grauwe karakter van de wijken, zoals meer kleur of meer diversiteit. 
Andere veranderingen symboliseren misschien meer de emancipatie van de individuele mens, 
zoals het minder openbare karakter van de stedelijke omgeving. En weer andere 
veranderingen staan misschien meer in het licht van de vrij plotseling opgekomen vrije 
markteconomie, zoals meer chaos of de introductie van reclameboodschappen. 
Veelal liggen echter verscheidene gecombineerde maatschappelijke veranderingen aan de 
grondslag van de transformatie van de beeldcultuur van de openbare ruimte. 

De openbare ruimte van een deel van een ficti.eve 
.<>ndnli."'1.w:h P. .ttnd 

Een mogelijk heeld van de openhare ruimte in de 
postsocialistische stad 
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Conclusies deel 3 

De postsocialistische steden transformeren allen op hun eigen wijzen en de hotspots welke 
eerder zijn aangekaart, profileren zich uiteraard in de ene stad meer of minder dan in de 
andere. Wel kan worden gezegd dat in alle steden zowel de commerciele als de 
bebouwingsstructuur verandert. De nieuwe suburbs met uitbundige villa's, maar ook de 
vrijgekomen geprivatiseerde gronden, waar ook minder duurzame woonbebouwing zich 
ontwikkelt (krottenwijken) doet impliceren dat de postsocialistische stad in tegenstelling tot 
de socialistische minder compact wordt. De betonnen grenzen van de socialistische stad 
vervagen en daarmee is het einde van de compacte stad getekend. 

Ook de commerciele structuur zal drastisch veranderen, van een model dat sterke 
overeenkomsten heeft met de gelede stad, uit het socialisme, naar een meer hybride structuur 
dat zich stoelt op de vrije markt. 

Kantoorlocatie 

r· • 

... I sd' 

S=Supermark:t 
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De ontwikkeling van de postsocialistische hoofdsteden na de val van het socialisme lijkt zich 
op een natuurlijke wijze, voomamelijk te concentreren op de plekken waar het kapitaal zich 
concentreert, wat in principe geen wonderbaarlijke ontwikkeling is in dit jonge kapitalistische 
gedeelte van Europa. Met hulp van de Europese structuurfondsen zal ook moeten worden 
gewerkt aan duurzame stedenbouw voor de minder kapitaalkrachtigen. 

Opvallend is dat de stedelijke ontwikkelingen, in veel opzichten niet veel lijken te verschillen 
van stedelijke ontwikkelingen in de westerse wereld (niet alleen West Europa). We hebben 
gezien dat Europese steden, inclusief postsocialistische steden, elkaar historisch gezien vaak 
hebben gevolgd in de nieuwste ontwikkelingen. De postsocialistische ontwikkelingen van 
deze tijd lijken op zich niet zozeer Europees als wel globaal te zijn. 
Hiermee kom je dan gelijk bij de vraag of we misschien nu kunnen spreken over het eind van 
de Europese stad. De Europese stad in een globaliserende wereld is misschien meer een soort 
historisch fenomeen. Men zou kunnen stellen dat de factor 'Europese stad ', vooral belangrijk 
is voor de historische Europese identiteit. 

In Europa's postsocialistische hoofdsteden schieten de nieuwe zakencentra schijnbaar als 
paddestoelen uit de grond, de nieuwe winkelgebieden uiten zich voomamelijk als 
hypermarkten, met een vaak nog meer westerse uitstraling dan wij in West Europa gewoon 
zijn en verder verloopt de commercialisering in een dramatisch hard tempo. De 
postsocialistisch stad is dan ook met name een liberale stad, een stad waar sommigen veel 
voor elkaar krijgen en anderen vooral achterblijven. 
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Deel 4: Toekomst 
Vilnius 2030, toekomstscenario 's voor een postsocialistische stad 

Inhoud 

4.1. lnleiding 
4. 2. Achtergronden van de stad 

4. 3. Stedenbouwkundige structuur 
4.4. Scenario's voor Vilnius 2030 
4. 5. De recreatieve toeristenstad 

4. 6. De duurzame ecologische stad 
4. 7. De liberale dynamische stad 
4. 8 De suburbane corridorstad 
4.9. Analyse van de scenario's 

4.10. Structuurplan Vilnius 2030 
4.11. Conclusies deel 4 

75 



Deel 4: Toekomst Tussen J\1oskou en Brussel 

4.1 Inleiding 

Vilnius is sinds 1990 de hoofdstad van een onafhankelijk Litouwen, omdat het land zich in <lat jaar 
onafhankelijk van de Sovjet Unie verklaarde. En meer dan <lat, Vilnius is ook de grootste, de 
mooiste, de meest kosmopolische en de meest in ontwikkeling zijnde stad van Litouwen. Vilnius is 
buiten hoofdstad van Litouwen, ook lang deel geweest van Polen en Rusland. De stad ligt dan ook 
op een kruispunt van culturen en heeft daar het menigeen van meegekregen. 
Elk boek, reisgids of folder over Vilnius zal beginnen met het historisch centrum. Met zo'n 360 
hectare is <lit dan ook een van de grootste historische kernen van Oost Europa. De stad laat zich het 
best omschrijven als laatbarok, maar in principe komen allerlei vormen van Europese bouwstijlen 
voor. 
Het hedendaagse Vilnius is, met zo'n 590.000 inwoners, Litouws grootste stad en het zwaartepunt 
van de in 2003 sterkst groeiende economie van Europa (de nationale economie van Litouwen) en 
<lat is ook waar te nemen in de hoeveelheid buitenlandse investeringen. De stad probeert in alle 
hevigheid haar Sovjet verleden te vergeten en te bouwen aan een moderne Europese hoofdstad. 

Probleemstelling 

De gemeente Vilnius heeft in 2002 door het gemeentelijk planbureau, een strategisch plan voor de 
periode 2002-2011 laten opstellen (Vilnius, 2002: 28). In <lit rapport staat onder meer een visie op 
de stad in 2020. Deze luidt als volgt: 
"Vilnius - the Capital of Lithuania, the most modern city in Central and Eastern Europe, an 
international center of politics, business, science and culture". 

Hieraan gekoppeld stelt de gemeente het volgende: 
"The modernity of Vilnius manifests itself in a new economy developed by an advanced 
society that lives in a distinctive environment". 

Onder a new economy wordt verstaan de ontwikkeling van een goede internationale ontsluiting, de 
ontwikkeling van een kenniseconomie en het ontwikkelen van Vilnius als centrum van toerisme, 
conferenties, tentoonstellingen en entertainment. 
Onder an advanced society wordt onder meer verstaan een goed opgeleide bevolking, een hoog 
niveau van de woonomgeving en goed sociaal vangnet en een rijk cultureel leven. 
Onder a distinctive environment worden het rijke cultureel erfgoed en de fraaie natuurlijke 
omgeving van de stad bedoeld. 

Vervolgens stelt de gemeente 4 hoofdprioriteiten op die deze visie moeten verwezenlijken, te 
weten: 

1. Increasing the international competiteveness of Vilnius 
2. Developing a new economy 
3. Creating an advanced society 
4. Developing of the transportation and engineering infrastructure 

Hieruit kan men concluderen, <lat de prioriteiten met name betrekking hebben op het creeren van 
een new economy en een advanced society, en <lat de genoemde distinctive environment, wordt 
gezien als een belangrijke voorwaarde. 
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Het creeren van een nieuwe economie is nu in alle hevigheid bezig, Litouwen kende immers in 
2003 de sterkst groeiende economie van Europa. Dit is dan ook duidelijk in het stadsbeeld van 
Vilnius te zien, aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het hyperwesterse 'Akropolis ' 
shoppingcenter en de nieuwe kantoortorens aan de Konstitucijos Prospektas. 
Verder zal in een geavanceerde maatschappij (advanced society) een goed opgeleide bevolking, 
haar eigen keuzes moeten maken. Dit zou ook moeten impliceren, dat de bevolking zelfkeuzes 
moet maken op het gebied van de vorm van haar stedelijke leefomgeving. 
Het strategisch plan stelt hierbij wel dat een onderscheidende omgeving (distinctive environment) 
een belangrijke voorwaarde is voor economie en maatschappij, maar stelt daarbij niet vast in welke 
gewenste richting de stedelijke omgeving zich zou moeten ontwikkelen. 
Zodoende kom ik dan als stedenbouwkundige bij de volgende probleemstelling: 

• Wat is de gewenste ontwikkelingsrichting van de stedelijke omgeving van Vilnius in 
de komende decennia? 

Aanpak 

Ik ga bij de oplossingsrichting van deze probleemstelling uit van onze eigen Nederlandse 
planningscultuur, waarin de discussie centraal staat (VROM, 1997: 30). Ik zal proberen 4 compleet 
verschillende scenario's op te stellen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke 
omgeving van Vilnius, met elk hun voors en tegens. De discussie welke hieruit voortvloeit, vormt 
uiteindelijk bet draagvlak voor toekomstige keuzes die gemaakt worden ten aanzien van bet 
ontwerp aan de stad. Overigens zou in een niet-totalitair systeem, zoals een postsocialistische stad 
dat betaamt te zijn, een gemeentebestuur moeten proberen de bevolking te integreren in de 
discussie. 
Ik ga uit van de volgende scenario' s voor de stad in 2030: 

• De recreatieve toeristenstad 
• De duurzame ecologische stad 
• De liberale dynamische stad 
• De suburbane corridorstad 

Deze scenario's hangen samen met de ontwikkelingstrends die zijn gevonden in de 9 onderzochte 
steden en enkele stellingnames van de gemeente uit haar strategisch plan. 
Maar allereerst zal ik in het kort ingaan op de stad Vilnius, haar (inter)nationale context en de 
stedenbouwkundige structuur om een idee te krijgen over het hoe en wat van deze in het westen 
relatief onbekende stad. 
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4.2 Achtergronden van de stad 

Vilnius 2004 

Een onbekende hoofdstad van een onbekend land 
Een luisterrijk verleden, een heme/ vol kerktoppen 
Door grate broer verlaten, maar nog altijd door hem omrand 
Waar arm, arm blijft en alleen kapitaal lijkt te ontpoppen 

Jelle Groot, 2004 

Ligging 

Vilnius is geografisch gezien, de meest centraal gelegen 
stad van Europa. Het Nationaal Geografisch Instituut van 
Frankrijk heeft in 1990 het exacte middelpunt van Europa 
berekend en kwam uit op een plek 25 kilometer ten 
noorden van de Litouwse hoofdstad. Litouwen is de 
zuidelijkste van de 3 Baltische landen (Estland is de 
noordelijkste, Letland ligt tussen Estland en Litouwen in). 
Litouwen is 65 .300 km2 groat, dit is ongeveer 1 1.h keer 
grater dan Nederland. 
Van de buurlanden zullen Letland en Polen zich in 2004 
aansluiten bij de Europese Unie. Rusland en Wit-Rusland 
zijn nog geen kandidaatslidstaten. De landverbinding 
tussen de Baltische landen en de EU vindt plaats bij de vrij 
korte grens (110 km) tussen Polen en Litouwen. Het niveau 
van de weg en spoorverbindingen tussen Litouwen en 
Polen zijn uitermate marginaal te noemen. De EU heeft 
overigens plannen om de Baltische landen d.m.v. een 
intemationale snelweg met de rest van Europa te verbinden 
Litouwen kent 2 grate rivieren, de Neris en de Nemunas, 
waarbij de Neris door Vilnius stroomt. 
Litouwen is over het geheel genomen een vrij vlak land, 
het kent geen bergen. De oostzijde van Litouwen, het 
gedeelte waar ook de hoofdstad Vilnius ligt is als 
heuvelachtig te bestempelen. 
De hoofdstad Vilnius ligt in het zuidoosten van Litouwen 
op zo'n 30 kilometer van de grens met Wit Rusland. 

Planned links 

Existing roads 

Reconstructed roads 

Planned roads 

Internat ional transport corridors 

Vilnius ligt in het hart van het continent 

Vilnius in Lithuanian Transportation system 
Bron: Vilnius Strategic Plan 2002-2011 

Existing railways 

Planned railways 
Planned railways of European 
standard 

State border of Li thuania 

Towns and settlements according to number of inhabitants 

- > 50000 ® 25000-50000 0 10000-25000 + Airport 
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Deel 4: Toekomst Tussen ~toskou en Brussel 

Cultuurhistorische achtergrond 

Vilnius, sinds 1990 de hoofdstad van een onafhankelijk Litouwen, heeft in haar verleden deel 
uitgemaakt van Litouwen, Polen, een combinatie van die 2 landen, Rusland en de Sovjet Unie. 
Verschillende invloeden zijn dan ook in Vilnius te traceren, en de stad heeft dan ook telkens een 
andere positie ingenomen in de Europese geschiedenis. Door de eeuwen heen is Vilnius echter met 
name voor Litouwen, een belangrijke stad geweest. 
Om te beginnen aan het eind van de middeleeuwen, waarin de stad Vilnius geen deel uitmaakte 
van de Liga van Hanzesteden, maar wel veel handelscontacten kende met de rest van Europa en 
bovendien hoofdstad was van een uitgestrekt Litouws Rijk. 
Litouwen was aan het eind van de 14e eeuw het laatste Europese land, dat het Christendom 
adopteerde. In de 16e eeuw kwam er een golf van protestantisme door Litouwen, maar door de 
counterreformatie aan het eind van diezelfde eeuw is Litouwen net zoals Polen overwegend 
katholiek. 
In 1386 ging Litouwen op in een unie met Polen, welke bekend stond als de Rzeczpospolita 
(Gemenebest), waarbij Vilnius, naast eerst Krakau en vervolgens Warschau, de regionale 
hoofdstad was. In 1795 werd Litouwen geannexeerd door Rusland. Hierbij kenden de Russen een 
politiek van Russificatie, waarbij onder meer het Latijnse schrift, wat Litouwen desondanks nog 
altijd gebruikt, werd verboden. 
In 1918 na de Eerste Wereldoorlog werd Litouwen onafhankelijk, maar doordat Vilnius tussen 
1920 en 1939 op Pools grondgebied lag, werd Kaunas de tijdelijke hoofdstad van Litouwen. 
In 1939 werd Litouwen, net als Polen, Estland en Letland slachtoffer van het Molotov-Ribbentrop 
non-agressie pact en werd ingenomen door Sovjettroepen. Vervolgens hadden tussen 1941 en 1944 
de Nazi ' s de macht. Toen de Sovjets in 1944 de Baltische staten heroverden zijn ze niet meer 
weggegaan en werden deze landen ingelijfd in de Sovjet Unie. Pas in 1990 verklaarde Litouwen 
zich als eerste onafhankelijk van de Sovjet Unie en werd Vilnius wederom benoemd als hoofdstad. 

Concluderend, kan men stellen, dat Vilnius met name in de late middeleeuwen een belangrijke rol 
in de Europese geschiedenis heeft gespeeld, toen haar moederland groeide tot een grote Europese 
mogendheid en dat Vilnius met name via Polen veel van de ontwikkelingen uit Europa van na de 
middeleeuwen heeft meegekregen. 

1569-1795 1795-1918 1920-1939 1945-1990 
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Deel 4: Toekomst 

4.3 De stedenbouwkundige structuur 

Opdeling in districten 

Ik heb hier de stad opgedeeld in kleine districten met 
elk een min of meer homogene morfologische 
structuur. Verder zijn er ook nog grenslijnen aan de 
districten getrokken langs de randen van groen, 
blauwe en rode structuren en langs de meest 
dominante lijnen van infrastructuur. Aan de hand 
hiervan kunnen we uitspraken doen over 
verschillende delen van de stad. 

Groenlblauwe structuur 

Vilnius ligt op de Baltische Rug, een relatief laag 
heuvelgebied in het oostelijk deel van Litouwen. Een 
kleine rug scheidt het modemistische westen van het 
oudere oosten van de stad. Deze strook is dan ook de 
breedste ecologische corridor van de stad. De 
Baltische Rug manifesteert zich met name aan de 
oostzijde van de stad, wat waarschijnlijk ook de 
reden is waarom de stad zich nauwelijks naar het 
oosten heeft uitgebreid. 
De omgeving van de stad is bosrijk te noemen, alleen 
de noordwest zijde en de zuidoost zijde van de stad 
zijn niet bebost. 
De stad kent 2 rivieren, de Neris en de Vilna. 
Alhoewel de Neris een stuk breder is, is de stad 
vemoemd naar de Vilna. 
Met name bij de plek, waar de Vilna in de Neris 
stroomt loopt het oostelijk bosgebied fraai door tot 
aan het centrum. De oevers van de Neris en de Vilna 
vormen potentieel prachtige ecologische corridors 
door de stad, maar ook de open structuur van de 
wijken uit de communistische tijd aan de westkant 
van de stad biedt 
potentieel 
mogelijkheden 
voor kleinere 
dieren om zich te 
verplaatsen. 

De rivier de Vdna 

Tussen Moskou en Brussel 

Opdelinl! in di.stricten 

• water 
• Bos/park 
• volkstuinen 
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Deel 4: Toekomst 

Bebouwingsstructuur 

Waar de rivieren de Neris en Vilna bij elkaar komen 
ligt de oorsprong van de stad. Daar werd door de 
hertog Gediminas in de B e eeuw, op een heuvel een 
verstevigde burcht gebouwd van waaruit de stad zich 
naar het zuiden toe uitbreide. Het historisch centrum 
kent een organisch gegroeide structuur, met een 
marktplaats als centrale plek. In de 19e eeuw werd de 
Gedimino Prospektas aangelegd, een stadsboulevard 
lopend vanaf de heuvel richting het westen, welke als 
centrum van de stad fungeert . 
De vooroorlogse wijken liggen direct om <lit gebied 
heen. Deze wijken zijn vaak gedeeltelijk in hout 
opgetrokken en zijn ten tijden van de Sovjet 
overheersing goeddeels verwaarloosd. Men zou dan 
ook kunnen spreken van een zogenaamde houtgordel. 
De oude wijken kennen overigens vaak een gebrek 
aan technische infrastructuur (gas, water, 
elektriciteit). Het inwoneraantal van Vilnius groeide 
na de oorlog enorm, waardoor grootschalige 
uitbreidingen noodzakelijk werden. De eerste 
uitbreidingen vormden zicb langs de oevers van de 
Neris, ricbting bet noorden. Het beuvelachtige gebied 
ten oosten van de stad weerbield de stad ervan veel 
verder oostwaarts uit te breiden. Zo was bet vlakkere 
deel ten westen van de stad al vrij snel voorbestemd 
om bebouwd te worden. In de 70er en 80er jaren heeft 
zicb los van de rest van de oude bebouwde structuur 
een heel nieuw soort stad ontwikkeld van met name 
uit geprefabriceerde betonnen elementen opgetrokken 
flatgebouwen. Een licbte heuvelrug scbeidt de oude 
stad van de westelijke uitbreidingen. De wijken aan 
de westzijde van de stad, opgebouwd volgens de 
principes van het microrayon, kunnen worden 
beschouwd als de belangrijkste nalatenschap van de 
communistische planeconomie. 

Socialistische flatwiik. Seskine De houtgordel 

Tussen Moskou en Brussel 

• Historische kern 
• centrum 
• Vooroorlogse stadswijken 
• Flatwijken 
• Suburbane gebieden 
• Bedrijventerreinen 
~ Luchthaven 

Jaartal 
1946 
1959 
1970 
1979 
1989 
1999 

Inwoners 
123.600 
236.100 
372.100 
475.800 
576.747 
578.334 

Info: Jana Seta Map publishers 

Nieuwe zakencentrum 
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Infrastructuur 

De hoofdwegenstructuur valt te omschrijven als een 
mix tussen een radicaalconcentrische en een 
rasterstructuur. 
De wegenstructuren van het historisch centrum en 
veel van de wijken direct naar het oosten toe vallen 
het best te omschrijven als organisch, die van het 
centrum en de wijken direct daarom heen zijn beter 
als raster te beschrijven. 
Opvallend is ook de uitwaaierende rasterstructuur aan ' 
de noordwest kant van de stad, waar met name <lure 
villa's voor de meest kapitaalkrachtigen worden 
gebouwd. 
De wijken uit de communistische tijd, kennen vaak 
een vrij uitgesproken hierarchische 
ontsluitingsstructuur. Hierbij worden meestal door 
doodlopende boomstructuren van smalle paden de 
flatgebouwen ontsloten aan de hoofdwegenstructuur. 
Aan de zuidzijde wordt de stad ontsloten door 
spoorwegen. Het spoortraject is gedeeltelijk verhoogd 
aangelegd, waardoor ander verkeer ongelijkvloers 
kan passeren. 
Bussen en trolleybussen verzorgen het openbaar 
vervoer. Het openbaar vervoer verliest steeds meer 
terrein aan de auto, vemieuwing is dan ook bittere 
noodzaak. 

Ladzynai, een wi.jk uit de Sovjettijd, met een 
hii!rarchische wegenstructuur. De jl.atgebouwen 
worden door sma/le paden aan een ringweg 
ontsloten. 

Tussen l\loskou en Brussel 

~ Luchthaven 
,,,,...... Spoorwegen 
~ Hoofdwegen 
~ Organische structuur 
~~Rasterstructuur 

- Hierarchische structuur 

82 

I 

I 

I 



-

--
--
[ __ ] 

I -I -
I -I I'· .. ..... , 
I -'· 

I 
1, ,' , , 

I 

Deel 4: Toekomst Tussen ~loskou en Brussel 

Bestemmi,ngsplan 

In het gemeentelijk bestemmingsplan (Vilniaus Planas, 2000: 29) zien we onder meer, <lat met 
name de noordwest kant van de stad, bestemd is voor uitbreidingen van overwegend laagbouw. De 
harde betonnen rand van de stad wordt hiermee vervangen door een gebied van suburbanisatie. 
Verder zien we in het bestemmingsplan, dat niet alleen grote delen van de oude industrieterreinen 
worden herbestemd voor commerciele doeleinden, maar dat ook nieuwe gebieden worden 
aangesneden voor commerciele doeleinden. Hierin lijkt de algemene analyse over de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van de Centraal en Oost Europese hoofdsteden, ook goeddeels 
terug te slaan op Vilnius. 

SUTARTINIAI ZENK LAI 
LEGEND 

Zemes Oldo pasklrtles leme 
Agrlc11Jtunal land-use 

Sodininkq bendri.ill sodq Zeme keicrama i gyv. teritorijit 
Summer cottages rebuilt into dwellings 

Specializuotti iiki\I. feme 
Specializ.ed Wm lands 

Valstybiniq_zemes iikio imoniq 2eme 
S1a1e-owned agricultural lands 

Gyventojl! asmeninill Ukiq zeme 
Privately owned fann lands 

Okininkq filcio ir filcio bendrovill reme 
Land<; privately owned by fBnners and farmers' coq>erativcs 

Laisvo va1stybes fondo U1lle 
V scant state-land reserves 

Milkll okio paskirties leme 
Forestry lnd-uK 

Ekosistemq_ apsaugos miSkai 
~tems' protected foresrs 
Rekreacin:iai mifui 
Recreatiooal forests 

Apsauginiai mIBkai 
Protective forests 

Konservacines paskirties f.eme 
Comervatio11 lalld-ae 

Kitos paskirties feme 
Other land--

Gyvenamoji teritorija: 
Dwelling tmitorics 

1) daugia.auklliq statin:iq teritorija 
high-rise dwelingB 

2) rnamulcl<!iq statiniq teri torij a 
low-rise dwellingB 

Visuomenines paskirti.es teritorija 
Public USC territory 

Pramones teritorija 
lndu., trial territory 

Komercine teritorija 
Commercial tetriiory 

InfrastruktOros terit.orija 
lnfrastrucnm: lands 

Naudingqjq i§kasenq teritorija 
Natural resource territory 

Bendro naudojimo teritorija 
Open spaces 

Rekreacine teritorija 
Recreational area 

~to apsaugos teritorija 
National defense area 
~vartyno teritorija 
W astc disposal site 

Miestoriba 
City boundary D Saugoma gamtine teritorija 

Protected natural area 

Gatves ir keliai 
Streets md road< 

GeleZinkelis 
Railway 

D Saugoma istorine - kultiirine teritorija 
Protected berirage area 

Vilniaus Senamieseio ribos 
· • Vilnius Old Town boundary 

Bron: Vilnius city official plan, 2000 
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Stedelijke ontwikkeling 

Ontwikkelingen in stedelijke gebieden hangen samen, met het feit of gebieden 'hard' dan wel 
'soft' zijn of dat gebieden 'hot' dan wel 'cold' zijn. 
Hard zijn gebieden welke door hun rigide structuur, moeilijk transformeerbaar zijn. Hard zijn 
bijvoorbeeld, de betonnen wijken uit de Sovjettijd en de gebieden met een beschermde status. Soft 
zijn onder meer, veel van de vooroorlogse wijken, de oude industrieterreinen, de volkstuinen en de 
lege gebieden aan de rand van de stad. 
Hot zijn de gebieden waar kapitaalkrachtige beleggers in ge1nteresseerd zijn, zoals het centrum en 
de stedelijke knooppunten ofbuitengebieden waar kansen liggen voor suburbanisatie. 
Cold zijn de gebieden waar maar weinig middelen voor transformatie voor handen zijn. 
Concluderend, kunnen we stellen dat in de hard en cold gebieden, theoretisch, het minst snel 
veranderingen zullen plaatsvinden, dit zijn grotendeels, de beschermde bosgebieden en de 
betonnen flatwijken. Onder meer de gebieden net ten noorden van de Neris, (soft en hot gebieden) 
komen in aanmerking voor transformatie, hier wordt dan ook het nieuwe zakencentrum gebouwd. 

Ill Hard 

. Hot 

.Cold 
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Deel 4: Toekomst Tussen Moskou en Brussel 

4.4 Scenario's voor Vilnius 2030 

Uitgangspunten 

De toekomstscenario's voor Vilnius 2030, zijn gemaakt als ontwerphulpstuk. Ze zijn gemaakt met 
als doel een bewustzijn te scheppen, op welke wijze beslissingen nu, kunnen leiden naar een 
bepaald type stad op de lange termijn. 
lk heh gekozen voor het jaar 2030. Dat is 26 jaar vanaf nu, een periode lang genoeg voor zeer 
drastische verschuivingen in de stedelijke structuur. 
We gaan uit van 4 verschillende scenario's, waarbij de prioriteiten telkens op een ander vlak 
liggen. De scenario's sluiten telkens aan op typische ontwikkelingen in de hier onderzochte 
postsocialistische hoofdsteden en het strategisch plan van de stad. Zo wordt bij de scenario' s 
telkens eerst begonnen met een aantal stellingen. Om te beginnen wordt een stelling uit deze studie 
naar postsocialistische steden weergegeven, vervolgens wordt een stelling uit het strategisch plan 
van Vilnius aangehaald en tenslotte worden nog 2 stellingen uit de literatuur in het algemeen 
gepresenteerd. Hieraan gekoppeld wordt dan telkens het conceptidee achter ieder scenario 
gegeven. 

Aandachtspunten 

In de postsocialistische stad spelen er, net zoals in elke stad diverse uiteenlopende zaken waarover 
nagedacht moet worden. De stedenbouwkundige erfenissen uit het verleden zijn de 
aanknopingspunten van nu, wat doen we bijvoorbeeld met: 

• De flatgebouwen uit de socialistische tijd: In hoeverre bieden zij de flexibiliteit om te 
kunnen voorzien in de huisvestingsbehoefte in de toekomst? 

• De oude houten woonhuizen: In hoeverre representeren zij nog belangrijke waarden, of is 
het tijd voor een grootscheepse sanering? 

• De stadsranden: In hoeverre moeten we de gunstige effecten van de compacte stad uit de 
socialistische tijd te grabbel gooien, ten gunste van de suburbanisatie? 

• De openbare ruimte: Waar leggen we de prioriteiten op het gebied van de gebruiks- en 
belevingswaarden van de openbare ruimte? 

• De groengebieden: Hoe belangrijk achten we de bescherming van de ruim aanwezige 
groengebieden dan wel de ontwikkeling van nieuwe groengebieden voor de stad? 

Implementatie 

Over alle zaken waarover nagedacht moet worden, bieden de scenario's uiteenlopende 
oplossingsrichtingen. Lange termijn denken is dan ook van cruciaal belang. 
De stad hoeft niet per definitie te kiezen voor slechts I scenario voor het hele stedelijk territorium. 
Een ontwerpbeslissing ten gunste van het ene scenario kan het andere tegen werken, maar kan ook 
ten gunste zijn vanjuist meerdere scenario' s. Hierbij is het stellen van de juiste prioriteiten, op de 
juiste plek, op het juiste moment iets wat moet worden gedaan met een visie op de lange termijn. 
Belangrijk is dat voor de juiste plek de meest gewenste ontwikkeling wordt aangestuurd, opdat de 
behoeftes van de inwoners van de stad, welke nu anders dan onder het communisme worden 
beschouwd als individuen, worden verwezenlijkt. 
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4.5 De recreatieve toeristenstad 2030 

Stellingen 

Uit deze studie: 
Vrij onbekend zijn de historische centra van de Baltische hoofdsteden. Van deze steden word/ veel verwacht in de 
nabije toekomst op het gebied van het stadstoerisme, zeker nu hun moederlanden als politiek stabiel kunnen warden 
beschouwd en de toegang tot deze landen ook met betrekking tot de toetreding tot de EU vereenvoudigd is. 

Uit Vilnius strategisch plan 2002-2011: 
Vilnius is well known as a city of cultural tourism. However since the tourism industry and its services have not been 
sufficiently developed, the number of tourists is smaller than it could be. 

Uit de literatuur: 
Waar tot ver in de twintigste eeuw door middel van een breed opgezet beschavingsoffensief van de burger/ijke elite 
van de industrialiserende steden is gepoogd bepaalde vormen van vermaak en vertier in de steden aan banden te 
leggen, is in het laatste kwart van de 2(/ eeuw de 'uitstad' op verbluffende wijze geemancipeerd. 
(Jack Burgers, Artikel: de historische binnenstad als strijdtoneel, S&RO, 6-2003) 

Recreatie in een stad betekent voor ons allereerst het genieten van de levendigheid op straat en de veelkleurige 
mogelijkheden die nujuist een stad en alleen een stad kan bieden. 
(R.Dufour, de Recreatieve stad, biz. 8, 1979, ISBN 901203167) 

Concept 

In het scenario van de recreatieve toeristenstad, wordt het hele gemeentelijk territoriwn 
beschouwd als bezienswaardigheid en/of recreatiegebied. Vilnius heeft een fraaie historische kem, 
wat potentieel veel toeristen kan trekken. Daamaast zou men zich kunnen herorienteren op wat 
bezienswaardig is en wat niet. Zo zou een goed geconserveerde flatwijk uit de Sovjettijd, 
misschien wel in 2030 als een openbaar musewn voor communistische stedenbouw kunnen 
worden beschouwd. 
Verder is in de recreatieve toeristenstad vermaak/recreatie totaal geintegreerd in het stedelijk 
leven. De Akropolis, een typisch fenomeen in postsocialistische steden, een megawinkelcentrwn, 
waarin fun-shopping wordt gecombineerd met zaken als bowlingbanen en een megabioscoop, kan 
hier gezien worden als een herorientatie van de voormalig socialistische stad op vermaak en 
vrijetijdsbesteding. Bij de Akropolis werd door groot kapitaal een hoop recreatie onder een dak 
gestopt en opgedrongen aan de stad, terwijl in de toekomstige recreatieve toeristenstad de 
zelfbewuste burgers in samenwerking met de gemeente zullen zorgdragen voor de 
recreatiemogelijkheden van de openbare ruimte. De directe woonomgeving moet dan ook ruimte 
kunnen bieden, aan zaken als trapveldjes, barbecues, braderieen, etc. 
In de recreatieve toeristenstad zouden verder allerlei verschillende structuren kunnen ontstaan uit 
verschillende segmenten van recreatie. Hierbij kan men denken aan het ontwikkelen van 
bijvoorbeeld, een sportstructuur, een cultuurhistorische structuur, een uitgaansstructuur, een 
ecotoerisme structuur, etc. 
Door het aanbieden van een verscheidenheid aan bezienswaardige en recreatieve stadsgebieden 
kan niet alleen de buitenstaander maar ook de inwoner van Vilnius worden beschouwd als toerist 
(van de eigen stad wel te verstaan), opdat verscheidenheid en stedelijke dynamiek de toerist 
(buitenstaander of inwoner) geboeid maakt en houdt. 
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Referentiebeelden en structuur 

Toelichting kaart: Structuren in de recreatieve weristenstad worden aangestuurd door zowel bestaande als nog 
niet bestaande elementen. De kaart impliceert, de ontwikkeling van een rode (sightseeing), groene (adieve), 
paarse (uitstad) en blauwe (accommodatie/transport) structuur, opgebouwd uit enkele kerngebieden. De 
restruimten (oranje) staan voor de algemene kenmerken van de recreatieve toeristen stad. 
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4.6 De duurzame ecologische stad 2030 

Stellingen 

Uit deze studie: 
Nieuwe duurzame stedelijke ontwikkelingen vinden in een kapitalistische samenleving alleen plaats waar er voldoende 
middelen voor handen zijn. 

Uit Vilnius strategic plan 2002-2011: 
According to research conducted by the Botanic institute, there is a great variety of ecotops, species and communities 
in the city territory. (biz. 24) 
Economic and ecological housing is one of the most important conditions for a high quality of life (biz. 86) 

Uit de literatuur: 
De principes van duurzame stedebouw staan voor een manier van ontwerpen, waarbij men zich meer betrokken voelt 
bij de bestaande omgeving met a/le daarin aanwezige ecosystemen en zich hierdoor wil laten inspireren. 
(ir. Sylvia van Haeff, afstudeerverslag TU/e: Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in bet middengebied van de regio 
Eindhoven, 2002) 

In het stedelijk groen kunnenjloristische enfaunistische waarden binnen de stad bewaard blijven en zelfs tot op zekere 
hoogte hersteld warden. 
Overigens is er in dit verband ook sprake van een educatieve .functie, omdat de stedeling kennis Jean maken met 
planten en dieren die elders in de stad geen over/evingskans hebben. 
(ir Han LOrzing, TU/e dictaat: Landschap en Stedelijk groen, 2003) 

Concept 

In het scenario van de duurzame ecologische stad wordt de hele openbare ruimte een speeltuin 
voor ecologische structuren en wordt stedenbouw op een duurzame wijze bedreven. 
Europa's postsocialistische steden stonden in hun socialistische tijd bekend om hun zware 
vervuilende industrieen, maar ook de postsocialistische steden zijn inmiddels net als de meeste 
andere Europese steden postindustrieel. Vilnius als duurzame ecologische stad in 2030 draait 
hierbij op kenniseconomie, waarbij onder aanvoering van de technische universiteit, de redelijk 
ontwikkelde bio-industrie en de relatiefhoogopgeleide bevolking van Vilnius wordt gewerkt aan 
de ontwikkeling van duurzame technologieen. 
In de duurzame ecologische stad komt de inwoner van Vilnius veel meer in contact met alle 
positieve facetten van de natuur, zoals bijvoorbeeld rust, frisse lucht, recreatiemogelijkheden en 
het opdoen van kennis van flora en fauna. 
Er zal gebouwd worden, met duurzame bouwmaterialen. Met een dermate bosrijke omgeving ligt 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld FSC hout (Forest Stewardship Council) voor de hand, maar ook 
zullen andere duurzame bouwmaterialen ontwikkelt worden. 
Ook zal de openbare ruimte gebruikt worden voor de opwekking van zogenaamde groene energie 
(wind, zon, water) en zal ruimte gereserveerd moeten worden voor de aanleg van 
grij swatercircuits. 
De open ruimte tussen westelijk Vilnius (flatwijken uit communistische tijd) en oostelijk Vilnius 
( oudere stad) wordt samen met de rivierdalen de ecologische drager van de stad van waaruit 
kleinere vlekken, corridors en stapstenen als een matrix het stedelijk weefsel zullen beheersen. 
Er zal ruimte moeten worden gereserveerd om een gedegen fietsstructuur op te bouwen en ook het 
openbaar vervoer zal geoptimaliseerd moeten worden om deze aantrekkelijker te maken ten 
opzichte van de auto. 
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Referentiebeelden en structuur 

Toelichting kaarl: De structuur van de duuname ecologische stad, wordt gedomineerd door de brede 
ecologische as (groene pijlen). En wordt via onder andere, de aanwezige taluds vervlecht met het hele stedelijk 
territorium. Ten aanzien van de duurzaamheid van de bebouwde omgeving, staan de oranje vlakken voor 
gebieden, geschikt voor technische aanpassing en tie rode voor totale reconstructie. 
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4. 7 .De liberale dynamische stad 2030 

Stelling en 

Uit analyse postsocialistische Europese hoofdsteden: 
De postsocialistisch stad is met name een liberale stad, de stad was ten tijde van het communisme totalitair te noemen, 
maar de stad lijkt nu liberaler te zijn dan de meeste steden in West Europa. 

Uit Vilnius strategic plan 2002-2011: 
The creation and taking care of an aesthetic environment should be a common task of residents and 
homeowners 'associations. (blz.86) 

Uit de literatuur: 
De stad is /even met steeds nieuwe uitdagingen en zij is daarom de ultieme weerspiegeling van een complexe en 
dynamische samenleving. 
(Yap Hong Seng, De stad als uitdaging, biz. 4, 2000, ISBN 9056621742) 

Freezones representeren zaken die voor de stad uiterst waardevol worden geacht: vernieuwing, levendigheid, 
verrassing, creativiteit, revolutie en romantiek. 
(L. Boelens en W. Sanders, Artikel: Freezones, S&RO jaargang 2001) 

Concept 

In het scenario van de liberale dynamische stad wordt Vilnius een vooral veelkleurige en levendige 
stad, waarin de inwoners uitdrukking kunnen geven aan hun eigen behoeftes en cultuur. 
Het paradigma van het geloof in de maakbare samenleving achter ons latend, lijken we steeds meer 
in te zien, dat menselijke patronen slecht te pakken zijn in eenvoudige planningstaal. De stad is 
!even met steeds nieuwe uitdagingen en zij is daarom de ultieme weerspiegeling van een complexe 
en dynamische samenleving. Het communisme is het summum geweest van het geloof in een 
maakbare samenleving, en dat heeft geleid tot een zuivere top-down benadering van de 
stedenbouw. De relatief eenvoudige opdeling van steden in monofunctionele gebieden voor 
werken, wonen en voorzieningen en het rigide stedenbouwkundig concept van het socialistische 
microrayon was misschien planningstechnisch een eenvoudige oplossing voor het ontwerp aan de 
stedelijke ruimte, maar lijkt weinig rekening te houden met de dynamiek van de samenleving. lets 
wat vooral duidelijk wordt als men in Vilnius door grote delen van de monotone westelijke 
uitbreidingen uit de communistische tijd wandelt. 
Duidelijk mag zijn dat regels en wetten, vooral de urbane dynamiek niet in de weg mogen staan. Er 
zou een stedenbouw moeten zijn, die ingrijpt waar nodig, maar met name stimuleert. 
De overheid zal hierbij moeten zorgdragen voor een basiskwaliteit van de leefomgeving, en zal 
zich met name moeten bezighouden met het stimuleren van initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van het verstrekken van fondsen, geven van voorlichting, aangaan van partnerships etc., 
maar ook door het zorgdragen voor een goede ontsluitingsstructuur. 
Doordat de markt grotendeels bepaalt, hoe de stedelijke structuur eruit komt te zien, ontstaat er een 
heel divers aanbod aan stedelijke ruimtes, wat de levendigheid van de stad ten goede komt. 
De stad zal eruit komen zien als een palet, met concentraties van functies die dwars door elkaar 
lopen en elkaar door hun verscheidenheid versterken. Hierbij is de openbare ruimte, de ruimte voor 
vemieuwing, levendigheid, verrassing, creativiteit, revolutie en romantiek. 

90 



Deel 4: Toekomst Tussen ~1oskou en Brussel 

Ref erentiebeelden en structuur 

Toelichting kaarl: De structuur van de liberale dynamische stad wordt gekenmerkt door de continue 
overlapping van verschillende concentraties van diversefuncties (aangegeven door de diverse kleuren). De 
infrastructuur en de rivi.eren zijn hi.erhij elementen di.e de ontwikkeling van concentraties van functies in 
bepaalde stadsgebi.eden kunnen stimuleren. 
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4.8 De suburbane corridorstad 2030 

Stellingen 

Uit analyse postsocialistische Europese hoofdsteden: 
De nieuwe suburbs met uitbundige villa's, maar ook de vrijgekomen geprivatiseerde gronden, waar ook minder 
duurzame woonbebouwing zich ontwikkelt doet impliceren dat de postsocialistische stad in tegenstelling tot de 
socialistische minder compact wordt. De betonnen grenzen van de socialistische st ad vervagen en daarmee is het 
einde van de compacte stad getekend. 

Uit Vilnius strategic plan 2002-2011: 
Compared to other large cities Vilnius territory is not used intensively and has big reserves for city development. (blz. 
22) 

Uit de literatuur: 
What can possibly be done to make the country more attractive than the town - to make wages, or at least the standard 
of physical, comfort higher in the country than in the town? 
(Ebenezer Howard, Garden cities of tomorrow, 1902) 

A small but growing number of modern urban agglomerations consist of an intricate web of corridor cities whose 
functional and locational relationship can provide them with holistic competitive advantages over some of their 
monocentric rivals. 
(Michel Pacione, Urban geography, 2001) 

Concept 

In het scenario van de suburbane corridorstad, kunnen de inwoners van Vilnius bouwen aan een 
eigen grondgebonden woning. De betonnen flatgebouwen, uit de communistische tijd, worden nog 
voor het jaar 2030 afgeschreven en gesaneerd. Een nieuwe generatie inwoners in 2030 zal nu niet 
meer in een flatgebouw willen wonen, zoals de huidige generatie nog grotendeels in flatgebouwen 
woont, maar stelt haar eisen ten aanzien van huis en tuin. 
W aar er bij de socialistische stad geen sprake was van suburbanisatie, zal <lat als tegenreactie in 
Vilnius, in de 21 e eeuw wel het geval zijn. 
Zoals we al hadden gezien, groeit het autobezit in postsocialistisch Europa. In de suburbane 
corridorstad wordt dan ook ruimte gemaakt voor de auto, zodat elke inwoner zich vrij kan 
bewegen en een auto voor de deur kan zetten. 
Zoals in de stedenbouwkundige analyse naar voren kwam, kent Vilnius min of meer een soort 
rasterstructuur aan hoofdwegen, door <lit door te zetten, op een manier zoals <lat in de koloniale 
steden in Australie en Amerika gebruikelijk was, ontstaat er een oneindig uitbreidbaar grid, 
waardoor de stad zich eenvoudig op een gestructureerde manier kan uitbreiden. 
De snelwegen, welke als een kruis (radiaal en tangent) door het stedelijk weefsel liggen worden 
gebruikt als commerciele corridors. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de bedrijven zowel 
lokaal, regionaal als (inter)nationaal gegarandeerd. 
Ook het groen wordt in corridors georganiseerd, hierbij zal gebruik gemaakt worden van de 
rivieren de Neris en de Vilna, deze zullen garant staan voor een goede groen/blauwe structuur door 
de stad. 
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Referentiebeelden en structuur 

Toelichting kaart: De hoofdwegen, welke gedeeltelijk al bestaan, worden verlegd tot een oneindig uitbreidbaar 
grid, vormen de dragers van de suburbane stadsgebieden (geel). De commercii!le structuur (paars) wordt 
vormgegeven in corridors, langs de grotendeels reeds bestaande snelwegen. Co"idors langs de rivieren vormen 
de groene structuur (groen). 
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4.9 Analyse van de scenario's 

Compacte stad versus suburbanisatie 

We hadden al gezien <lat de Centraal en Oost Europese hoofdsteden, in hun postsocialistische tijd 
minder compact zijn geworden. In de scenario's ontwikk:elt de omvang van de stad zich in 
verschillende richtingen. Het kiezen in scenario's, betekent dan ook het kiezen voor de invulling 
van de buitenruimte. 

De toeristische 
recreatiestad 

Commerciele structuur 

Deduurzame 
ecologische stad 

De liberale 
dynamische stad 

De suburbane 
corridorstad 

De postsocialistische stad is ook postindustrieel. De toekomstscenario's staan elk voor een nieuwe 
economie, welke gestructureerd dan wel minder gestructureerd wordt binnen het stedelijk 
territorium. Het kiezen in scenario's betekent dan ook het kiezen voor een nieuwe economie en een 
nieuwe commerciele structuur. 

De toeristische 
recreatiestad 

~ k. 

• • • • • • 
• 

Deduurzame 
eco/ogische stad 

~ k. 

.. • •: . 
De liberale 

dynamische stad 
De suburbane 
corridorstad 
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Openbare ruimte 

De vier scenario ' s worden hier gevisualiseerd 
aan de hand van de wijk Lazdynai . De wijk 
Lazdynai werd in de 70er jaren aangelegd en 
was de eerste van de grote naoorlogse 
westelijke uitbreidingen. De wijk is een 
typisch voorbeeld van socialistische 
stedenbouw en werd dan ook door planologen 
uit de voormalige Sovjet Unie gezien als een 
voorbeeldwijk. De hoge woontorens zijn in de 
jaren '80 toegevoegd. 

Scenario I: De recreatieve toeristenstad 
De ruimschoots aanwezige openbare ruimte door de open 
structuur van deze wijk, wordt gebruikt voor allerlei vormen 
van recreatie. De meeste gebouwen worden geconserveerd 
en beschouwd als historisch erfgoed. 

Scenario 3: De lihera/.e dynamische stad 
De openbare ruimte en de gebouwenvoorraad wordt 
grotendeels geprivatiseerd. Initiatieven om het straatbeeld te 
verlevendigen worden gestimuleerd. Oude flatblokken 
worden gesloopt of gerevitaliseerd. 

Tussen ~loskou en Brussel 

Scenario 2: De duurzame ecologische stad 
De open structuur van deze wijk wordt in dit scenario 
gebruikt, om een ecologische speeltuin te creeren. De oude 
gebouwen worden voorzien van isolatiegevels en nieuwe 
duurzame technische installaties. 

Scenario 4: De suhurhane corridors/ad 
Gekoppeld aan de anno 2004 aanwezige hoofdinfrastructuur 
wordt een oneindig uitbreidbaar grid gekoppeld. Openbare 
ruimtes zijn spaarzaam, maar prive terrein is er des te meer. 
De corridors zijn veelal de ontmoetingsplaatsen. 
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4.10 Ruimtelijke visie Vilnius 2030 

Benutten van kwaliteiten 

Uiteraard heeft elk scenario zijn eigen kwaliteiten en zijn we natuurlijk altijd bezig het juiste 
perspectief te bieden aan de specifieke kwaliteiten van de verschillende deelgebieden van de stad, 
aan de hand van hun specifieke structuur. Voor Vilnius zou dat het volgende impliceren: 

• De recreatieve toeristenstad komt het best tot zijn recht in het meest centrale deel van de 
stad. De stad is hier het meest historisch en bezienswaardig en biedt dan ook de beste 
kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Nu al zien we dat, met name het historisch 
centrum, steeds meer in trek komt bij westerse toeristen, wat voor een hoop levendigheid 
zorgt. Verder draagt het feit dat de historische kem opgenomen is in de UNESCO 
werelderfgoedlijst er aan bij , dat dit dee! van de stad steeds meer als een openbaar museum 
beschouwd kan worden. De fraaie rivieroevers en de natuurgebieden van het buitengebied, 
bieden verder uiteraard goede mogelijkheden voor vormen van actieve recreatie en 
ecotoerisme. 

• De duurzame ecologische stad heeft goede kansen rond de wijken uit de socialistische 
tijd, nabij de grote bosgebieden. De open structuur van de wijken biedt hierbij goede 
kansen voor ecologische structuren. Deze open structuur tussen de gebouwen biedt kansen 
voor kleine dieren om zich te verplaatsen. Bovendien zijn de betonnen gebouwen met 
enkele relatief eenvoudige maatregelen, een stuk duurzamer te maken. Uit onderzoek blijkt 
dat relatief kleine investeringen in nieuwe eenvoudige isolatiewanden en installaties een 
enorm hoog rendement kunnen hebben, wanneer we dit uitzetten tegen de besparing op 
energiekosten. (Peter van Overmeeren en Jelle Groot, 2001: 38) 

De recreatieve toeristenstad De liberale dvnamische stad 
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• De liberate dynamische stad komt het best tot zijn recht direct rond het centrum, dit 
gebied is nauwelijks cultuurhistorisch beschermd en kent niet de rigide structuur van de 
socialistische flatwijken en biedt daarom kansen voor een dynamische ontwikkeling. De 
jonge vastgoedmarkt in Vilnius kent nog niet de traditie van grootschalig opgezette 
projecten, zoals de staat <lat wel kende in de communistische tijd. De structuur van 
opzichzelfstaande kavels met constructief zwakke bebouwing lijkt dan ook de ideale 
werkomgeving voor de hedendaagse vastgoedmarkt te zijn. Verder is de stad 
postindustrieel en de oude binnenstedelijke industrieterreinen zijn dan ook aan verval 
onderhevig. Een liberaal en tegelijkertijd stimulerend beleid van de locale overheid, moet 
de vrije markt zover kunnen brengen om van deze gebieden levendige districten te maken. 

• De suburbane corridorstad komt veelal het best tot zijn recht direct buiten de 'betonnen' 
stadsrand uit de socialistische tijd. De gebieden rond de snelwegen Al , A2 en A3 zijn goed 
bereikbaar. Corridorvorming langs de A3 richting Minsk lijkt voorlopig minder voor de 
handliggend dan in de 2 andere richtingen, mede ook door de diplomatieke verhoudingen 
met Wit Rusland. Maar men kan zich voorstellen, dat wanneer ook Wit Rusland zich op de 
lange termijn zou aansluiten bij de EU, <lit een bijzonder interessante invalsweg gaat 
worden. Verder liggen met name de A2 en A3 in vacant onbebost niemandsland, waardoor 
er hier ruim plaats is voor de nodige stedelijke expansie zonder kwetsbare bosgebieden aan 
te tasten. 

De duurzame ecolot!ische stad De suburbane corridorstad 
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Combinatie van scenario's 

Als we de voorgaande analyse, omtrent het benutten van kwaliteiten van verschillende stedelijke 
deelgebieden combineren komen we tot het inzicht, dat verschillende gebieden zowel kansen 
bieden aan het ene als aan het andere scenario. 
Combinaties van scenario' s voor diverse deelgebieden is dan ook niet uitgesloten. Scenario' s 
kunnen voor een aantal deelgebieden dan ook complementair aan elkaar zijn. 
Een totaalplan aan de hand van de scenario ' s zal dan ook onder meer de volgende eigenschappen 
bevatten: 

• De bosrijke gebieden 
en de rivieroevers 
zijn essentieel voor 
de duurzame 
ecologische stad, 
maar scheppen 
tegelijkertijd ook 
goede mogelijkheden 
voor de recreatieve 
toeristenstad, door 
onder meer de 
implementatie van 
weloverwogen routes 
en recreatieterreinen. 

• De centrale gebieden 
rond de rivier de 
Neris bieden goede 
kansen aan een 
combinatie van de 
liberale dynamische 
stad en de toeristische 
recreatiestad. Zo zou 
met name de 
levendigheid van de 
stad, welke beide 
scenario's aanstaan, 
hier zijn hoogtepunt 
in het totale stedelijk 
weefsel moeten 
beleven. 

D De recreatieve toeristenstad 
De duurzame ecologische stad 

[.] De liberale d ynamische stad 
O De suburbane corridorstad 

• Recr. toer. stad/ duurz. ec-0. stad 
• Recr. toer. stad/ Ub. dyn. stad 
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4.11 Conclusies deel 4 

Ontwerp 

Rond de postsocialistische stedelijke problematiek ligt er een belangrijke vraag op het gebied van 
het omgaan met het verleden. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het stedenbouwkundig erfgoed uit 
het socialisme? Representeren de eindeloze flatblokken medio 2030, bijvoorbeeld nog enige 
cultuurhistorische waarde? In de toeristische recreatiestad wordt hier bijvoorbeeld wel rekening 
mee gehouden. Of voldoet <lit deel van de stad medio 2030 gewoon niet meer en kunnen we 
overgaan tot sanering. Maar ook voor andere stedenbouwkundige structuren uit de socialistische 
dan wel presocialistische periode kan die vraag gesteld worden. Het kiezen voor de toekomst 
betekent dan ook keuzes maken ten aanzien van het verleden. 

Genius loci Tabula rasa 
__.. ....................... ~--

De toeristische 
recreatiestad 

Sturing overheid 

Deduurzame 
ecologische stad 

De liberale 
dynamische stad 

De suburbane 
corridors tad 

Zoals we eerder hebben geconcludeerd, hebben de Centraal en Oost Europese hoofdsteden, in hun 
postsocialistische periode, veelal een liberaal karakter gekregen. 
Hierdoor lijkt de stad minder rigide gestructureerd en heeft de markt de vrijheid gekregen om te 
bouwen naar eigen behoeftes. Aan de andere kant zien we dat deze liberale houding, ook veel 
nadelen met zich meebrengt. Zo zien we <lat in verschillende steden, ecologische structuren geweld 
worden aangedaan door het wilde bouwen. 
Het kiezen voor een scenario, houdt dan ook in <lat er moet worden gekozen voor een bepaalde 
vorm van bestuurlijke aanpak. Wil Vilnius het scenario van de duurzame ecologische stad 
nastreven, dan zal de overheid veel sturing moeten geven aan de verdere ontwikkeling van de stad, 
terwijl een wat liberaler houding kan leiden tot een zeer dynamische stad. 

Storing door overheid Liberale hooding overheid -----------------
Deduurzame 

ecologische stad 
De toeristische 
recreatiestad 

De suburbane 
corridorstad 

De liberale 
dynamische stad 
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Scenario's als communicatiemiddel 

De maatschappelijke context mag niet vergeten worden. Nu na het socialisme, moeten de inwoners 
van de stad weer worden beschouwd als individuen, maatwerk is hierbij dan ook het sleutelwoord. 
Het betrekken van de bevolking in de discussie rond de ruimtelijke ontwikkeling van de stad is dan 
ook van cruciaal belang. 
Naar aanleiding van de ruimtelijke scenario's zou dan ook een maatschappelijk debat moeten 
volgen over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De ruimtelijke scenario's zouden 
hierin een goed visueel communicatiemiddel kunnen zijn, waaruit publieke en private partijen 
gezamenlijk een visie kunnen opbouwen met betrekking tot de toekomstige vorm van de stedelijke 
ruimte. 
Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een goede publiek private samenwerking. Stedelijke 
ontwikkelingen worden immers anders dan in de communistische tijd niet slechts gestuurd door de 
overheid, maar eerder door private partijen. Het leren met elkaar om de tafel te zitten en te werken 
aan een gezamenlijke visie is zodoende essentieel voor een evenwichtig stedelijke ontwikkeling. 

En verder 

Publieke 
partijen 

Ci>mnumicatie 

De ttJeri.~1isc/1e 

recreath'l·la<I 

De 1/uun:ume 
ecologisc/1e. stud 

De liberale 
dpum1i.fche Mlllf 

De .fuh11rhm1e 
ctJrridorstatl 

0111werp 

P11hl.iek 
Private 

Same11werki11g 

Private 
partijen 

Vilnius is een stad met veel potenties. Wei moet gezegd worden, dat anno 2004, net zoals in de 
meeste andere postsocialistische steden, alleen de meest kapitaalkrachtigen in staat zijn om echt 
duurzaam te kunnen bouwen. Om een evenwichtige ontwikkeling van de stad te kunnen 
waarborgen en te kunnen werken met een ruimtelijke visie voor Vilnius met een voldoende 
maatschappelijk draagvlak, zal de overheid ervoor moeten waken niet alleen naar het grote 
kapitaal te lonken. Belangrijk is dat ook naar het minder kapitaalkrachtige deel van de bevolking 
wordt geluisterd. De oude gelijkheidsideologie hoeft dan ook niet geheel plaats te maken voor de 
vrijheidsideologie. Het zoeken naar de juiste balans is belangrijker. 
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Conclusies en Aanbevelingen 

Evaluatie afstudeerproces 

Nu het verslag hier ligt, ben ik tevreden met het resultaat. Ik denk dat hier een breed 
uiteengezet verslag ligt van een onderwerp waarvan velen in Nederland, ondanks de 
actualiteit van Centraal en Oost Europa, maar weinig afweten. 
Het onderwerp van dit afstudeerwerk was naar mijn gevoel bijzonder interessant, met name 
ook door de actualiteit van het onderzochte gebied. De persoonlijke fascinatie voor dit deel 
van het Europees continent deed mijn enthousiasme voor het werken aan deze studie continu 
op een hoog peil houden. Dit afstuderen beslaat zowel een beschrijvend als een ontwerpend 
onderzoek, waarin ik een divers scala aan bronnen en methodologien gebruik, waardoor in dit 
afstudeerwerk veel aspecten terugkomen, van wat stedenbouwkunde te bieden heeft. 

Het vinden van een geschikte afstudeeropdracht heb ik ervaren als een van de lastigste zaken 
van het afstudeerproces. Ik wist dat ik iets wilde doen met de uitbreidingslanden van de 
Europese Unie, omdat daar mijn interesse lag, maar het vervolgens formuleren van een 
gedegen opdracht, welke aansluit bij de eisen van de opleiding, vond ik een lastige zaak. De 
vraag en doelstelling hebben in het begin van het proces dan ook veel verschillende vormen 
aangenomen. Ik begon op een planologische schaal, maar realiseerde me vervolgens steeds 
meer dat ik het toch dichter bij de stedenbouw moest gaan zoeken. 

Ik had mijn afstudeercommissie pas na enkele maanden compleet. De eerste maanden van het 
proces was dan ook erg zoeken naar de juiste richting binnen mijn afstuderen, het vinden van 
de juiste begeleiding daarbij is dan ook niet eenvoudig. Uiteindelijk denk ik dat ik een 
passend team gevormd heb. Kees Doevendans heeft als voorzitter met name het proces 
begeleid en kwam met zijn onderzoeksachtergrond vaak aanzetten met interessante artikelen. 
Ion Besteliu, als Roemeense AIO, kent door zijn afkomst, veel van de postsocialistische 
stedenbouwkundige problematiek en was dan ook uiterst kritisch op allerlei vlakken. Han 
Lorzing bleek als landschapsdeskundige bijzonder geYnteresseerd in Centraal en Oost Europa 
en kon daardoor telkens goed de belangrijkste punten aanscherpen. 
In het laatste deel van het afstudeerproces heb ik gevoeld, dat het erg belangrijk is, om alle 
drie de begeleiders bij elkaar te krijgen, zodat iedereen dezelfde richting opkeek en er geen 
valse verwachtingen werden geschept. 

Het vinden van relevante literatuur is geen eenvoudige zaak gebleken. Dit komt enerzijds, 
omdat er in de westerse literatuur maar relatief weinig te vinden valt over stedenbouw in 
voormalig communistische landen. Anderzijds is literatuur uit Centraal en Oost Europa maar 
weinig toegankelijk voor de westerse lezer. Zo heeft een goede Litouwse vriendin, Egle 
Zakarauskaite, mij wegwijs gemaakt in de Nationale Bibliotheek van Litouwen. Zonder 
inheemse gids lijkt dat namelijk voor een westerling praktisch onmogelijk. 

Het hoogtepunt van het afstudeerproces was in mijn ogen de reis langs de verschillende 
postsocialistische hoofdsteden. De reis viel ongeveer halverwege mijn afstudeerperiode, vlak 
voor het tussencolloquium. Ik had toen al redelijk wat uitgezocht over de hoofdsteden en hun 
achtergronden en de tijd was dan ook precies rijp voor het veldwerk. 
De reis heb ik overigens ondememen samen met een goede vriend, Lennart Zwijsen. Hij is 
student architectuur en was op zoek naar een eigen afstudeeropdracht in Oost Europa en is 
dan ook net als ik gemteresseerd in dit deel van het continent. De discussies tijdens onze 
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excursies door de verschillende hoofdsteden heb ik dan ook als bijzonder nuttig ervaren voor 
mijn onderzoek. 
In iedere bezochte stad heb ik de bus of metro genomen naar het laatste station aan de rand 
van de stad, om van daaruit een weg terug te vinden naar het centrum. Hierdoor kreeg ik 
telkens een heel aardige doorsnede van de stad voorgeschoteld. De gemiddelde toerist zal 
deze omzwervingen nooit maken, maar als stedenbouwkundige zijn <lit uiterst waardevolle 
ondememingen. 
Verder heb ik op de universiteiten van Boekarest met Prof. D. Cristea en op de universiteit 
van Sofia met Prof. E. Dimitrova en Prof. V. Troeva zeer inspirerende gesprekken gehad, 
welke het begrip voor de problematiek van postsocialistische steden absoluut hebben 
verruimd. 
In Vilnius heb ik gesproken met het hoofd van het gemeentelijk planbureau, L. SinkeviCius. 
Hij heeft mij het een en ander bijgebracht over de stedenbouwkundige problematiek van de 
stad Vilnius. Zeer interessant omdat ik deze stad al redelijk goed kende, doordat ik al twee 
jaar voor de reis, drie maanden had verbleven in Vilnius voor een Erasmus universitair 
uitwisselingsproject. De terugkeer naar Vilnius en het zien van de stedelijke ontwikkelingen 
in die stad, in twee jaar tijd, heb ik als zeer intrigerend ervaren. 

Gedurende mijn afstuderen heb ik teksten en plaatjes veelal direct digitaal verwerkt. Ik heb <lit 
als een prettige manier van werken ervaren. Ik heb mijn afstuderen verdeeld over diverse 
mappen, waarbij de map ' scriptie' centraal stond. Hierin heb ik telkens bestanden bij elkaar 
geplakt, wat mij continu een goed overzicht verschafte. Wei heb ik ervaren dat het weinig zin 
heeft om je in een vroeg stadium bezig te houden met de opmaak, zeker wanneer je gebruik 
maakt van een programma als Microsoft Word. 
Naast de digitale bestanden heb ik enkele schetsboeken gebruikt voor aantekeningen. Deze 
schetsboeken zijn uiterst handzaam gebleken, zeker op reis. 

Resultaten onderzoek 

In <lit afstuderen stel ik onder meer <lat het type socialistische stad, weinig nieuws heeft 
gebracht op het gebied van de stedenbouw. Misschien was door het haperen van de 
communistische ideologie na de verschillende opstanden, zoals in 1956 in Hongarije, in 1968 
in Praag en in 1981 in Polen en de gebrekkige middelen door een haperende planeconomie, 
dan ook maar weinig ruimte voor het scheppen van revolutionair nieuwe stedenbouwkundige 
concepten. 
Onder meer de langdurige afwezigheid van een werkende markteconomie, de transformatie 
van een totalitaire naar liberate stad en hier aangekoppeld de grootschalige 
privatiseringsprocessen, doen de steden in Centraal en Oost Europa toch in een aantal 
opzichten, zowel in het verleden, als in het heden, verschillen van steden in het westen van 
Europa. Verschillen tussen grootschalig en kleinschalig, arm en rijk, en de enorme 
commercialisering van de openbare ruimte, doen de hoofdsteden in postsocialistisch Europa 
in diverse opzichten extremer zijn, dan de gemiddelde West Europese stad. 
Of de toetreding tot de Europese Unie, en hieraan gekoppeld de gunsten van diverse Europese 
structuurfondsen, soelaas biedt aan Centraal en Oost Europese stadsbesturen voor een 
evenwichtig beleid, waarin niet meer de gelijkheidsideologie, maar meer op het individu 
gestuurd maatwerk centraal staat, valt af te wachten. Samenwerking en communicatie met 
collega steden en zo het aanleren van gedegen oplossingsrichtingen voor de specifieke 
problematiek van postsocialistische steden kan een goed aanknopingspunt zijn voor 
ontwerpers en beleidsmakers. De Europese Unie heeft hierin dan ook een stimulerende rol. 
V erder is het van belang dat de postsocialistische steden, een visie hebben over de ruimtelijke 
ontwikkeling van de eigen stad op de lange termijn, zodat ontwerp en beleidsbeslissingen nu, 
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niet lei den tot een ongewenst resultaat in de toekomst. Het denken in toekomstscenario' s 
zoals dat hier in deze studie voor de Litouwse hoofdstad Vilnius gedaan is, is dan ook een 
goed aanknopingspunt voor de andere steden. 

Verdere studie 

De onbekendheid, de actualiteit en de breedte van het in deze studie besproken onderwerp 
biedt nog veel ruimte voor verder onderzoek. Dit afstudeerverslag zou hierbij goed als 
aanknopingspunt kunnen fungeren. Meer diepgang zou dan ook kunnen worden gezocht op 
het gebied van zowel de socialistische als de postsocialistische stad. 
Enkele suggesties voor verdere studies zouden kunnen zijn: 

Boedapest versus Boekarest 
Deze 2 steden worden door bun naamsverwantschap vaak door elkaar gehaald. De steden zijn 
beiden postsocialistisch, maar daar houden de voornaamste overeenkomsten wel op. In Tussen 
Moskou en Brussel heb ik postsocialistische steden vergeleken met West Europese steden. Ik 
denk dat bet bijzonder interessant kan zijn, de stedenbouwkundige ontwikkeling van enkele 
postsocialistische steden onderling te observeren en te vergelijken. Boedapest en Boekarest 
verschillen op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied aanzienlijk. Zowel de 
socialistische als de postsocialistische periode heeft dan ook in beide steden verschillend 
uitgewerkt. Het begrip voor postsocialistische stedelijke problematiek zal door een 
vergelijkend onderzoek dan ook zeker verruimd kunnen worden. 

Achtergronden veranderingen openbare ruimte 
In Tussen Moskou en Brussel ga ik in op stedenbouwkundige veranderingen van de openbare 
ruimte. Ik geef vervolgens een hypothese van de maatschappelijke achtergrond. 
Mijn inziens kan bet interessant zijn dieper op deze materie in te gaan door vergelijkend 
onderzoek in diverse postsocialistische steden door middel van observatie. En verder is bet 
interessant meer te weten te komen over bun sociaal, economische, culturele en politieke · 
achtergronden aan de hand van bijvoorbeeld interviews met bewoners en bestuurders. 

Leren van Centraal en Oost Europa 
In Tussen Moskou en Brussel heh ik de stedenbouw van postsocialistische hoofdsteden, mede 
door de integratie in de westerse Europese Unie, veelal vergeleken met de stedenbouw van 
West Europese steden. Het zou interessant kunnen zijn, om de zaak om te draaien en de vraag 
te stellen: "Wat kunnen wij leren van Centraal en Oost Europa?" Het communisme is een 
interessant sociaal experiment te noemen, waarin misschien niet vrijheid maar wel gelijkheid 
de belangrijkste ideologie was. Het liberalisering- en privatiseringsproces uit de 
postsocialistische tijd heeft in diverse steden verschillend uitgewerkt. Het is goed om te 
kunnen leren van de fouten die er gemaakt zijn, maar ook de goede ontwikkelingen te 
belichten, welke het Centraal en Oost Europese 'experiment' hebben voortgebracht en deze 
terug te evalueren naar de eigen stedenbouwkundige cultuur. 

Onderzoek naar de stedenbouwkundige praktijk in Centraal en Oost Europa kan voor elke 
stedenbouwkundige heel verruimend uitwerken voor zijn of haar algemene kennis en 
perceptie van het vak stedenbouw. Een belangrijke karaktereigenschap van de onderzoeker 
moet reislustigheid zijn, daarbij moeten 2 opmerkingen gemaakt worden: 
- Centraal en Oost Europa is onbekend, maar niet eng of buitengewoon gevaarlijk. 
- Centraal en Oost Europa is wel bijzonder fraai, interessant en uiterst betaalbaar. 
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Bijlage 1: Bereikbaarheid van de steden 

Toelichting 

In deel 1 van deze scriptie wordt ingegaan op het belang van het Europees economisch 
kemgebied, het gebied tussen Londen, Parijs, Milaan, Miinchen en Hamburg en op het belang 
van een goede bereikbaarheid van de postsocialistische hoofdsteden. In de tabellen hieronder 
wordt ingegaan op de bereikbaarheid van de postsocialistische hoofdsteden t.o.v. het 
Europees economisch kerngebied over de weg, per spoor, door de lucht, over water en via de 
informatie en communicatie technologie. Deze tabellen begeleiden ook de 
bereikbaarheidstabel in hoofdstuk 1.6. 

Absolute afstanden (in kilometers) 

De tabel bieronder gaat in op de geografiscbe positie van de verschillende postsocialistiscbe 
boofdsteden. De absolute afstanden in kilometers ten opzicbte van de boekpunten van bet 
Europees economiscb kemgebied zijn bier weergegeven. 

Boekarest 

Sofia 

Afstanden over de weg (in kilometers) 

Bron: bosatlas 1988 

De tabel hieronder gaat in op de bereikbaarbeid over de weg van de verscbillende 
postsocialistiscbe boofdsteden. De afstanden in kilometers ten opzicbte van de boekpunten 
van bet Europees economiscb kerngebied zijn bier weergegeven. 

Bron: www.viamichelin.com 
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Reistijden over de weg (in uren) 

Als vervolg op de voorgaande tabel staat in deze tabel aangegeven hoeveel uur men 
gemiddeld moet rijden tussen de postsocialistische hoofdsteden en het Europees economisch 
kemgebied. 

Boekarest 

Sofia 

Reistijden per spoor (in uren) 

Bron: www.viamichelin.com 

De tabel hieronder gaat in op de bereikbaarheid per spoor van de verschillende 
postsocialistische hoofdsteden. De reistijden op 24-1-2003 ten opzichte van de hoekpunten 
van het Europees economisch kemgebied zijn hier weergegeven. 

Boekarest 

Sofia 

Kwaliteit van de treinverbindingen (kilometers per uur) 

Bron: www.ns.nl 

Als vervolg op de voorgaande tabel wordt hier ingegaan op de kwaliteit van de 
treinverbindingen, als indicatie is in deze tabel de reistijd gedeeld door de absolute afstand. 

Boekarest 

Sofia 
Bron: Bosatlas 1988 en www.ns.nl 
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Bereikbaarheid per vliegtuig 

De tabel hieronder gaat in op de bereikbaarheid per vliegtuig van de verschillende 
ostsocialistische hoofdsteden. Het aantal Ii· nvluchten naar bestemming is aangegeven. 

Bron: diverse websites 

Bereikbaarheid over zee 

In de onderstaande tabel staan gegevens over de zeehavens aan de Oostzee voor Estland, 
Letland, Litouwen en Polen en de zeehavens aan de Zwarte Zee voor Roemenie en Bui 

~~!-~\~!~~:il!(((Jlil! 1~:11-:1!!!!!!!!!! .. illillll~lj!i!iilli!!!!l•~tt:::: 
Estland Tallinn O 37.853 

Pa mu 110 1.930 
Letland Riga 0 18.109 

160 37.900 
190 2.300 

Litouwen 290 19.740 34% 
Polen 280 17.371 34% WWW. 

Gdynia 300 8.458 4% WWW. 

Szczecin 470 18.136 2% 
Roemenie Constanta 200 42.369 29% 
Bulgarije Burgas 340 13.036 52% 

Varna 380 5.820 .g. 

In/ormatie en communicatie technologie per 100 inwoners 

:::-:·:·>> :::::~rn;;~~;i;~=~=;=;=== 

Estland 36 39 
Letland 34 16 5 
Litouwen 32 14 
Polen 28 17 

Bron: Elsevier 12-10-2002 

2002 
2002 
2001 
2001 
2002 
2002 
2001 
2001 
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Bijlage 2: Economische kerncijfers 

Toelichting 

In deel I van deze studie wordt onderscheid gemaak:t tussen Centraal en Oost Europese 
hoofdsteden onder meer aan de hand van het verschil in economische ontwikkeling. 
Verder wordt er in zowel dee! 2 en dee! 3 van deze studie gesteld, dat de verschillende 
hoofdsteden postindustriele steden zijn. De onderstaande tabellen ondersteunen deze 
stellingen. 

Economie per sector (in %) 

De tabel hieronder gaat in op de verschillende nationale economieen. Duidelijk te zien valt de 
landbouw en de industrie, terrein verliezen aan de dienstensector. In het Bruto Nationaal 
Product valt met name de zwakke posities van Roemenie en Bulgarije op. 

Let land 
Litouwen 
Polen 

·~; · · ·.~::;;~(" 1999 llill•ll.l!=i 
~+:+++--@ 

1:11111:;;; 5,8 25.1 · ,--... ;, ;::11ir 68,5 :;:: :=ttme::::;;::; ::::::: 
=::19n~J 4,4 21.8 §.§;.qn 61.8 =:::: :::::::::~::::::: :: : 
a2~1: 10.4 32,9 §1;1 58,o ::::: =:~ mt 

3,4 31.2 :m>.a 65,3 ::::=::1=:]::====:::::4.ia;l]: : = = 
3,9 43,3 . ~;1: 52,8 r:::: ::::$.a":::: 1 
4.2 . { @~an 31.5 ·'· k$.#l§!J 64.4 rnrn:rnrn:41a.u > 
5,7 lli~il 33,7 JllUif 60,6 iliii]:::i$14.I :'? 
13.9 :H1z11 36,5 :iilzt 49,6 :::::::::::::::::::::::::1114 : ::: 

Bulgarije 15, 1 . l$.11P! 23,4 .. i:\:§§t4I 61,5 ;::::,@{\iMJ.:~7:\;\i::\.\\:0:% 
Gem. $~1% 7,4 t: ~··'.~ ::~i~t 31,a :u~1 f so,9 :::::;: Jiadi;f j]J 
~~---""~~~~;;;;;l_...:...?..;~ 

Bron: http://www.fifoost org/EU/ 

Handel 

In de tabel hieronder is de intemationale handel van de verschillende postsocialistische landen 
beschreven. Het belang van het contact met de Europese Unie vlak voor aanvang van de 
intrede wordt hier dan ook duidelijk. 

Estland 5.483 4.153 59% 76% 
Letland 3.445 2.023 70% 96% 
Litouwen 5.877 4.130 58% 63% 
Polen 53.084 34.285 64% 68% 
Ts·echie 38.037 31.392 63% 69% 
Slowaki"e 15.154 12.864 52% 63% 
Hongarije 34.912 30.466 66% 72% 

14.160 11.244 73% 83% 

63% 

···=·· ::::::::.:::72% 
Bron: http://www..fifoostorg/EU/ 
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Bijlage 3: Korte omschrijving van de steden 

Tallinn, (417.884 inw(VN,1997)), Estland. 

Tallinn werd door de afscbeiding met de Sovjet Unie in 1990 boofdstad van een onafhankelijk Estland. Tallinn is 
een stad met een goed bewaard gebleven, middeleeuwse kern, welke is opgenomen in de UNESCO 
werelderfgoed lijst. De oude kern, opgedeeld in een boven- en onderstad wordt dan ook omsloten door een van 
de best bewaard gebleven stadsmuren van Europa Tallinn valt dan ook te omschrijven als een zeer pittoreske 
stad en heeft daarom ook goede potenties voor een bloeiende toeristenindustrie. Tallinn, beeft met haar ligging 
aan de noordkust van Estland de beschikking over een vrij moderne zeebaven. En door het, aan de overkant van 
de Finse Golf, op slechts zo'n 80 kilometer liggende Helsinki, beeft bet een gezonde relatie met Finland. Dit is 
ook de voornaamste reden, waarom Tallinn in haar ontwikkeling voorloopt op de andere Baltiscbe boofdsteden, 
Riga en Vilnius. 

Riga, (792.508 inw (VN,1999)), Letland 

Riga werd na de afscheiding met de Sovjet Unie in 1990 hoofdstad van een onafhankelijk Letland Riga beeft in 
haar historie vooral een belangrijke positie ingenomen in de Noord Europese Hanzeatische Liga. Nog altijd valt 
in het historisch centrum van Riga de Hanze tijd goed waar te nemen en ook bier is het historisch centrum 
opgenomen door UNESCO in de werelderfgoed lijst. Het hedendaagse Riga is duidelijk de meest stedelijke stad 
van bet Balticum Riga is met haar ongeveer 800.000 inwoners dan ook de grootste stad van bet Balticum, groter 
dan Tallinn en Vilnius. Met name de 19° eeuwse uitbreidingen ten westen van de historiscbe stad geven de stad 
haar stedelijke uitstraling. De centrale ligging van Riga in bet Balticum, biedt Riga potentieel de mogelijkheid 
om uit te groeien tot het voornaamste stedelijke knooppunt van de hele Baltische regio. In Riga wonen overigens 
heden ten dage meer etnische Russen, dan etniscbe Letten. 

Vilnius, (578.334 inw (VN, 1999)), Litouwen 

Litouwen werd als eerste land onafhankelijk van de Sovjet Unie en hierdoor werd haar grootste en mooiste stad, 
Vilnius, hoofdstad van een onafhankelijk land. Vilnius heeft de grootste middeleeuwse kern van Oost Europa. 
De historische kern (UNESCO werelderfgoed) doet met haar vele kerktoppen af en toe wat Anton Piek-acbtig 
aan. De burcht op de heuvel van Gediminas (de stichter van de stad) is bet voornaamste orientatiepunt en is bet 
historische beginpunt van de stad. De Gedimino Prospektas, een 19° eeuwse boulevard, welke loopt vanaf de 
Gediminas heuvel richting bet westen fungeert als bet centrum van de stad. Vilnius bouwt als hoofdstad van het 
economisch sterkst groeiende land (anno 2003) van Europa, net ten noorden van het centrum en de rivier de 
Neris, aan een hypermodern nieuw zakencentrum, waardoor de stad een heel nieuw aanzicht krijgt. 

Warschau , (1.615.382 inw (VN,1999)), Polen. 

Warschau, de hoofdstad van Polen, werd na het verdrag van Versaille in 1919 opnieuw boofdstad van een 
onafbankelijk Polen. Warschau is een stad die vrij zwaar te lijden heeft gehad onder de Tweede Wereldoorlog, 
waarin 85 % van haar gebouwenvoorraad werd vernietigd en waarin bet de belft van haar bevolking verloor. Het 
kleine historische centrum is na de oorlog berbouwd en door UNESCO in de were/derfgoed lijst opgenomen. De 
stad komt met name over als een moderne stad, met ruim opgezette openbare ruimtes en brede boofdwegen. De 
structuur van de stad valt meer dan bij de andere postsocialistische hoofdsteden te omschrijven als een grid. In 
het afgelopen decennium heeft de stad flink gebouwd aan haar zakencentrum, waardoor de stad een westerse 
skyline aan wolkenkrabbers begint te krijgen. Warschau, een metropool met 1,6 miljoen inwoners, is verreweg de 
snelst ontwikkelende stad van Polen en kan met haar centrale ligging in haar moederland potentieel een 
belangrijke boost geven aan de nationale economie. 

Praag, ( 1.193.270 inw (VN, 1999)), Tsjechie. 

Praag is sinds het verdrag van Versaille in 1919, waarin Tsjecbo-Slowakije onafhankelijk werd van de 
Habsburgers een nationale hoofdstad. Praag is een stad, welke met haar vele torens, haar beroemde burcht, de 
Karelsbrug en baar prachtige architectuur al eeuwen tot de verbeelding spreekt van vele Europese schrijvers en 
kunstenaars. Praag is dan ook, met name na de val van de muur en de jluwelen revolutie, de meest toeristische 
stad van Centraal Europa Praags bistorisch centrum is dan ook uiteraard opgenomen in de UNESCO 
werelderfgoed lijst. Praag is meegegaan in praktisch alle grote Europese stromingen en wat dat betreft is Praag 
ook een ware tentoonstelling van Europese architectuur. Praag is minder beinvloed door socialistische 
stedenbouw dan andere steden uit voormalig socialistiscbe landen. De stad heeft in haar verleden vaak 
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geprofiteerd van baar ligging in bet hart van Europa op een kruispunt van handelswegen. De ligging in de 3-boek 
Berlijn., Wenen., Miincben kan potentieel nog altijd veel mogelijkheden bieden. 

Bratislava, (448.742 inw(VN,1998)), Slowakije. 

Slowakije werd pas in 1993, voor bet eerst in de geschiedenis een onafbankelijk land, waarbij de grootste stad 
van Slowakije, Bratislava, de nieuwe boofdstad werd. Bratislava beeft een klassieke middeleeuwse kern 
( opgenomen in de UNESCO werelderfgoed lijst), met een burcbt op een beuvel en een organiscb gegroeide 
stadskern aan de voet van de beuvel. Bratislava is een tijdje de boofdstad geweest van Hongarije, ten tijden van 
de Ottomaanse overbeersing van bet grootste gedeelte van Hongarije rond de 16° en 17° eeuw. Ook beeft de stad 
opmerkelijk veel Habsburgse invloeden, de stad ligt dan ook slecbts 50 kilometer stroomafwaarts langs de 
Donau van Wenen. De stad went ten tijde van bet communisme een belangrijk centrum van petrocbemiscbe 
industrie en is in die tijd qua bevolking ook ruim 2 keer gegroeid. De stad beeft zodoende opmerkelijk 
grootscbalig opgezette industrieterreinen en woongebieden. En beeft met baar ligging aan de rivier de Donau een 
vrij grote binnenvaarthaven. De stad ligt in bet uiterste oosten van Slowakije en kan met baar ligging zo vlak bij 
Wenen meeprofiteren van de goede Trans-Europese ontsluiting van de Oostenrijkse hoofdstad. 

Boedapest, (1.825.153 inw (VN,1999)), Hongarije. 

Hongarije kreeg in 1867 een soort status apartus binnen bet Habsburgse Rijk, waarbij de samengevoegde stad 
tussen Boeda en Pest aan weerszijden van de rivier de Donau in 1873 de boofdstedelijke status verwierf. 
Boedapest moest de grote tegenhanger van Wenen worden en zo werd met name, bet toentertijd verwaarloosde 
stadsdeel Pest, omgebouwd tot een stad met boofdstedelijk aanzien. Boedapest is nog altijd een stad met 2 
gezichten., waarbij Boeda bet rustieke stadsdeel is met een burcbt en een typische middeleeuwse kern en Pest bet 
drukkere gedeelte, met veel bedrijvigheid en prestigieuze monumentale gebouwen en boulevants. Boedapest is 
eigenlijk zo'n 100 jaar geleden pas ecbt gaan groeien en wordt daarom vaak gezien als ten van de jongste 
Europese hoofdsteden. Boedapest was onder bet gematigde communisme van Hongarije, ten van de meest 
dynamische steden van de socialistiscbe wereld en loopt nu dan ook nauwelijks acbter op vele West-Europese 
steden. Van Boedapest, met baar ruim 1,8 miljoen inwoners, wordt vaak gezegd dat het veel te groot is voor baar 
kleine moederland Hongarije. 

Boekarest, (2.016.131 inw (VN,1998)), Roemenie. 

Toen Roemenie zicb na zo'n 500 jaar Ottomaanse overheersing in 1862 onathankelijk verklaarde, werd 
Boekarest de hoofdstad. Boekarest is een stad met een grotendeels organiscbe structuur. Het mocht van de 
Ottomanen geen stadsmuur bouwen en was dan ook minder aan grenzen gebonden. Heel veel van de grote 
Europese culturele stromingen kwamen wat verlaat aan in Boekarest Oosterse invloeden in de architectuur zijn 
in Boekarest dan ook wel te vinden., alhoewel de Europese invloeden toch meer significant zijn. Boekarest werd 
voor de oorlog vaak bet Parijs van de Balkan genoemd, met name ook door de implementatie van een aantal 
prestigieuze boulevards. Ten tijde van bet communisme heeft met name Ceau~scu een grote invloed gehad op 
de stedenbouwkundige vorm van de stad. Hij wilde van Boekarest een socialistiscbe stad maken en beeft 
daarvoor met name bet zuiden van de stad flink aan laten pakken. Ook heeft hij ruim 1/3 van de oude stad laten 
slopen, om daar zijn paleis (bet volkspaleis) en aanpalende tuinen., monumentale gebouwen en een 3,2 kilometer 
lange boulevard aan te leggen. 

Sofia, (l.138.629 inw (VN,1997)), Bulgarije. 

Sofia werd in 1879, boofdstad van Bulgarije nadat het land zich onafbankelijk had verklaard van bet Ottomaanse 
Rijk. Sofia is een stad met een historie beginnend bij de Romeinen., oude opgravingen zijn dan ook nog altijd te 
vinden in de stad. Nadat Sofia hoofdstad was geworden., went er een heel nieuw stratenplan gemaakt voor de 
stad, waarbij de oude grillige straten werden rechtgetrokken. Ondanks de langdurige Ottomaanse overheersing 
zijn ook bier de invloeden van oosterse architectuur niet overweldigend. Tegenwoordig is Sofia een relatief 
moderne stad, met veel bedrijvigheid De stad komt gedeeltelijk zelfs wat westers over, zeker ten boogte van de 
Vitosba, waar veel vrij dure winkels bet straatbeeld bepalen. Overigens steekt dit deel weer sterk af tegen de 
velen voor westerse maatstaven spotgoedkope markten in de stad. 
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In Tussen Moskou en Brossel, wordt ingegaan op de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Europa' s 
postsocialistische hoofdsteden. 
Verschillende landen van het voormalig Warschaupact worden 
15 jaar na de val van de muur deel van de Europese Unie. Een 
unie dat zich steeds meer ontwikkelt van een economisch naar 
een cultureel bolwerk. Europese volkeren hebben door hun 
verbonden geschiedenis niet alleen veel met elkaar gemeen op 
bet gebied van kunst en cultuur, maar ook op het gebied van 
architectuur en stedenbouwkundige concepten. 
Door het Uzeren Gordijn leek de relatie van Centraal en Oost 
Europa met het westen van het continet verstoord. Het 
communistische 'experiment' bleek niet waterdicht. De hieraan 
gerelateerde planeconomie haperde en in verschillende landen 
ontstonden vrijheidsbewegingen. 
Aan de vooravond van de hereniging met Europa, zien we dat 
de hoofdsteden zich veel sneller hebben ontwikkeld dan het 
achterland. Het zijn steden, met een flinke erfenis aan 
stedenbouw uit de socialistische tijd, waar in een tijdspan van 
een ruim decennium veel westerse invloeden zijn te vinden. 
De hoofdsteden staan dan ook centraal in dit verhaal. Er wordt 
gezocht naar de achtergronden van Europa's postsocialistische 
hoofdsteden en de daadwerkelijke verschillen met steden in 
West Europa. 
Trends en thema's in de hedendaagse ontwikkeling van deze 
steden worden gedurende het verhaal ontdekt en worden 
uiteindelijk verwerkt in ruirntelijke toekomstscenario' s voor de 
Litouwse hoofdstad Vilnius. 
Deze studie naar Europa's postsocialistische hoofdsteden 
vormt een goed aanknopingspunt voor verdere studie naar 
stedenbouw in het nieuwe Europa. 

Jelle Groot, maart 2004 


