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Architecture is monstrous in the way each choice leads to the reduction of possibility. 

It implies a regime of either/or decicions often claustrophobic, even for the architect. 

Rem Koolhaas, 'Content' (2004) 



Berlijn is een open boek, waar bladzijden uit zijn gescheurd, leeggegumd, doorgee krast, ingekleurd en tussengestopt. Het is geen eenvoudige boeketreeks, zoals je som

mige Europese steden kunt lezen . Berlijn kun je lezen zoals je wilt. De toeristen 

lezen haar als een roman, terwijl hun touringcar van Brandenburger Tor naar de 

Dom rijdt. Historici lezen haar als een geschiedschrijving, met al haar sporen uit de 

wereldgeschiedenis. Stedebouwkundigen en architecten lezen haar als een discours e over de Europese metropool, waar theorie en praktijk kriskras door elkaar !open. En 

Berlijns inwoners gebruiken haar als hun schetsboek, waarin ze naar alle vrijheid 

hun wensen en dromen schetsen. 

Het is volgens mij vrijwel onmogelijk om het hele boek te bevatten, laat staan om er 

een einde voor te schrijven. Oat hoeft misschien ook niet: de interessantste boeken 

en films hebben een open einde. De fragmentatie van Berlijns geschiedenis en ruim

te geeft spanningen en mogelijkheden zoals die in geen andere stad voorkomen. lk 

lees Berlijn het liefste als een fascinerende verzameling samples, als een storyboard 

vol met ongemonteerde beelden. 

In mijn project heb ik een aantal van die samples gekozen, bestudeerd en aan de 

hand daarvan het verhaal van Berlijn ge'interpreteerd. Het is te lezen als een hoofde stuk in Berlijn, maar ook als verhaal op zichzelf. 

voorwoord 
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Walking down Yorckstrasse in Kreuzberg one cannot escape the relentless sequence of 

bridges above one's head, giving the impression of being in a tunnel that allows sud

den glimpses up into the sky. TI1ese bridges used to supply a train-network tracking 

from the outskirts to Anhalter Bahnhof, previously one of Berlin's major train stati-

0115. Having climbed through the fence to reach the platforms above street level, the 

perspective is widened: morbid ruins of train infrastructure seem to lose themselves 

in a sheer endless field of nothingness; the actors are missing on a motionless stage 

where history is taken apart. TI1e area is a micro-environment removed from city life. 

Despite the fact that these networks of 'Brach/and' (fallow land) were once - through 

a futuristic vision of the modern city - considered the blood vessels of the city, today 

these zones are part of what could legitimately be described as a 'terra morta '. It is 

territory that has been erased from the city map, an urban memory, remnant of a city 

torn into pieces. " 

Kenny Cupers & Markus Miessen, 'Spaces of Uncertainty' (2002) 



Het Gleisdreieck gebied is altijd een blind spot in de stad geweest, een 11011-icoon voor 

de fragmentatie van Berlijn. Ontstaan als infrastructureel knooppunt in de Grun

derzeit, de periode waarin Berlijn tot metropool uitgroeide, werd het na de Tweede 

Wereldoorlog en de deling door de Muur een ontsnappingsmogelijkheid in/uit de 

stad. 

Na decennia van strijd door de omwonenden om het gebied te beschermen tegen 

autowegen en bebouwing, wordt het gebied nu erkend als park. De eerste vraag is 

daarbij hoe het gebied intensiever gebruikt zou kunnen worden z6nder de histori

sche 'identiteit ' van Gleisdreieck uit het oog te laten. 

De tweede vraag is hoe het park opnieuw gehecht kan worden in het stedelijk weef

sel. De prijsvraagcompetitie 'Park am Gleisdreieck' ging uit van een vijfhonderd me

ter lange voetgangersbrug over het historische trace van de Generalszug. Daarbij 

wordt de kans genegeerd om de Yorckstrage te benutten als representatieve entree en 

verbinding tussen Kreuzberg, Schoneberg en het Gleisdreieck gebied. 

De 35 overgebleven Yorckbrucken, die sinds 1993 monumentenstatus hebben, vor

men een unieke ruimtelijke beleving. De twee ingevoegde gebouwen 'horizonzaal ', 

een verzamel.gebouw voor de vereniging die het park beheert en 'fragmentoren', een 

trappenhuis dat uitzicht biedt over het park en de stad, versterken de ritmiek van de 

Yorckbrucken en verbinden het park weer met de stad. 

samenvatting 
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Het Gleisdreieck gebied speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van 

Berlijn. De samengesmolten spoorwegstations fungeerden als kiem van de enorme 

ontwikkelingen tijdens de Industriele Revolutie, waarin Berlijn uitgroeide tot metro

pool, en vormden een cruciale verbinding van de stad met haar omgeving. Maar 

met de groei van die stad werd het gebied ook steeds meer een barriere, waarop uto

pische plannen de strijd aangingen met de pragmatische werkelijkheid. Dit hoofd

stuk gaat in op een aantal belangrijke perioden uit die geschiedenis. 

Cent rum 

Berlijn ontstond in 1307 uit de nederzettingen Colin en Berlin die in de dertiende 

eeuw in het gletschjerdal van de rivier de Spree waren ontstaan. In de vijftiende 

eeuw benoemde Frederick II Berlijn tot hoofdstad van het margraviaat Brandenburg, 

waarna het als hoofdstad van achtereenvolgens Brandenburg, het Pruisische Rijk en 

het Duitse Keizerrijk een steeds groter militair en economisch centrum werd. 

Van 1734 tot 1737 werd de Berlijnse 'Zollmauer' gebouwd, die de middeleeuwse 

stadsmuur verving. De nieuwe muur had geen militaire betekenis meer, maar diende 

om belasting te kunnen heffen op het invoeren van goederen in de stad . Het gebied 

binnen de muur had ongeveer het zevenvoudige oppervlak van de oorspronkelijke 

vestiging en was nog gedeeltelijk onbebouwd. 

Industriele Revolutie 

De lndustriele Revolutie had in de negentiende eeuw een enorme invloed op de stad 

Berlijn. De nieuwe industrie concentreerde zich rond het groeiende economische 

centrum en met name de opkomst van de spoorwegen had een belangrijke ruimte

lijke invloed. Met de aanleg van de regionale spoorlijnen werd de economische en 
militaire betekenis van de stad nog groter en door de lokale spoorlijnen werd het 

bovendien mogelijk de nieuwe uitbreidingswijken te verbinden met de oude bin

nenstad. 

De eerste acht spoorlijnen werden in de negentiende eeuw door private maatschap

pijen als kopstations direct buiten de Zollmauer aangelegd, op grond die door een 

hoge grondwaterspiegel vaak ongeschikt was voor bebouwing of akkerbouw. Het 

Potsdamer Bahnhof, het station voor de Jijn Berlijn-Potsdam, werd in 1838 als eerste 

station van Berlijn vlak voor de Potsdamer Tor gebouwd. In 1841 werd voor de lijn 

Berlijn-Luckenwalde-Kothen het Anhalter Bahnhof aangelegd direct voor de nieuwe 

Anhalter Tor, tussen Potsdamer Tor en Halleschen Tor. 

13 
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De spoorwegen groeiden zo explosief dat ze vrijwel direct in conflict kwamen met 

de uitbreidende stad. Tien jaar na de bouw voldeed de ruimte ten noorden van het 

(eveneens nieuwe) Landwehrkanal niet meer en moesten er ten zuiden van het ka

naal nieuwe rangeersporen aangelegd worden. Dit leidde aanvankelijk tot protest 

van de Magistraten, omdat de sporen de stadsuitbreidingsplannen doorkruisten: 

zowel het plan van Peter Joseph Lenne uit 1840 als het plan van James Hobrecht 

uit 1862 voorzagen de aanleg van een 'PrachtstraBe', die de eindpunten van de 

Stadtbahn moest verbinden en een "Ersatz flir die Zerrissenheit dieser Stadtteile, die 

di.irch die ausgedehnten Bahnhofsanlagen entstanden war"' moest bieden. 

Het ontwerp van ingenieur Hobrecht uit 1862 toonde globaal welke ruimte bedoeld 

was voor bebouwing en welke ruimte voor straten en pleinen. Het plan heeft tot 

op de dag van vandaag grote invloed op de structuur van Berlijn gehad. Hobrecht 

voorzag echter niet de betekenis van de spoorwegen en de daaraan verbonden ruim

tebehoefte. 

In 1865 besloten de Magistraten dat het gebied ten noorden van het Landwehr

kanal alleen nog voor personenvervoer gebruikt mocht worden. In 1871 werd het 

nieuwe Dresdener Gi.iterbahnhof geopend, in 1872 het nieuwe Potsdamer Bahnhof 

en negen jaar later het nieuwe Anhalter Bahnhof. Voor het goederenvervoer en het 

rangeren werd ten zuiden van het kanaal een kunstmatig plateau van zo'n vier meter 

hoog aangelegd, het huidige Gleisdreieck. De PrachtstraBe, of 'Generalszug' zoals de 

voorname route in het Plan Hobrecht heette, werd omgeleid via de YorckstraBe, die 

onder de Yorckbri.icken van het rangeerterrein doorging. 

Vanwege de grote verkeersdruk nam de staatsregering in 1896 het initiatief voor 

een verbinding tussen Warschauer Bri.icke en Knie (het huidige Ernst-Reuter-Platz), 

het traject dat later de Ul- en U2-lijn vormt. In februari 1902 werd het eerste stuk 

van Osthafen tot Potsdamer Platz geopend, nog hetzelfde jaar werd de hele spoor

lijn voltooid. Door de hoge kosten vanwege de hoge grondwaterspiegel loopt het 

traject van Nollendorf en Warschauer Bri.icke bovengronds; vanwege bezwaren van 

omwonenden en kerken lopen de trajecten van Wittenbergplatz-Knie en Gleisdrei

eck-Potsdamer Platz ondergronds. Het station Gleisdreieck vormde het knooppunt 

van de lijnen: de naam komt van de drie richtingen Potsdamer Platz-Warschauer 

Bri.icke-Knie. 

In de jaren daarna werden de lijnen verlengd en nam de drukte toe. In 1908 ge

beurde er een ernstig treinongeluk bij Gleisdreieck en werd besloten om het station 

een extra niveau te geven, zodat de li jnen kruisten in plaats van sneden. 

De indrukwekkende kruising van trein- en metrosporen, wegen en kanaal maakten 

van Gleisdreieck een toonbeeld van moderne industrialisatie. "So, ein Gleisdreieck 

von machtvollen Dimensionen, wird die zuki.inftige Welt sein," 2 stelde Joseph Roth 

in 1924. 

I cilaal 11il: auteur onhl~kend 

,Lwischenheric/11 05106', TU /!er· 

/in, l lerli;n 2006. p.51 

2 /ose11h Rotll ,1Jeke1111t11is 1111n 

C;leisdreieck ' (1924) 
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WOii 

Direct na zijn machtsovername in 1933 maakte Hitler zijn plannen bekend om Ber

lijn om te vormen tot 'Welthauptstadt Germania' . In 1937 gaf hij zijn architect Al

bert Speer opdracht om een gigantische monumentale noord-zuidas als paradestraat 

te ontwerpen, die Potsdamer Platz moest verbinden met een nieuw 'Siidbahnhof'. 

Potsdamer Bahnhof zou warden gesloopt, An halter Bahnhof kon volgens Hitler war

den omgebouwd tot zwembad.3 Voor de aanleg van de as werden van 1938 tot 1942 

grate delen van het Diplomatenviertel gesloopt, maar uiteindelijk werd alleen het 

'Schwerbelastungskorper' gebouwd, een 12.650 ton massief betonnen blok met een 

doorsnede van 18 meter bedoeld om het draagvermogen van de grand te testen. 

Tegen het einde van de oorlog, toen grate delen van Berli jns centrum in puin lagen, 

zei Speer dat "der Krieg fiir uns die Arbeit macht, die wir selber mit vie! mehr Miihe 

zu Stande bringen wlirden."4 

Tijdens de geallieerde bornbardementen op Berlijn in 1944 en 1945 kwamen 20.000 

mensen om het !even en werden ongeveer 70.000 gebouwen met 500.000 woningen 

vernietigd of zwaar beschadigd. Anderhalf miljoen inwoners waren dakloos. 

Na de bombardementen van WOii was in Mitte nog maar 30% van de gebouwen 

over, in de binnenstad waren hele vlakken leeggevaagd. De verkeers- en rioolinfra

structuur was nog gratendeels bruikbaar, waardoor de blokkenstructuur bruikbaar 

bleef. 

Door de nabijheid van de nationaalsocialistische regeringskwartieren werd het 

Gleisdreieck gebied in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Potsdamer 

Bahnhof brandde in 1945 volledig uit en werd in 1951 gesloopt, Anhalter Bahnhof 

bleef (zonder dak) operatief maar verloor door de scheiding in Oost- en West-Duits

land zijn nationale en regionale betekenis. 

Muur 

De ambivalente situatie tussen kansen (open ruimte, nieuwe structuren) en onzeker

heden (grondeigendom, politiek en economie) leverde tussen 1946 en 1948 talrijke 

planontwerpen op, waarbij de deling in vier sectoren en de latere bouw van de Muur 

een opvallend kleine ral speelden. Een ontwerpcollectief rand Hans Scharoun pleitte 

voor een scheiding tussen wonen en werken en doorbrak de oude blokken met snel

wegen en groenstructuren. Het Zehlendorfer Plan van Walter Moest ging wel uit 

van de bestaande structuur, maar concentreerde zich eveneens op een verbeterd ver

keersnet en de invulling voor de 'Freiflachen'. Seide plannen kregen het verwijt geen 

rekening te houden met de politieke situatie in Berlijn.5 Het 'Flachennutzungsplan' 

(FNP) uit 1950 ging nog uit van een stad, maar gaf in de toelichting al aan dat de 

uitgangspunten zouden veranderen als Berlijn geen hoofdstad zou blijven. In tegen-

:I Albert Speer ( 1940), cltaat uit: 

auteur r111l,eke11d ,Zwlschenl1e

riclit 05/06', TU lier/in, llerlijn 

2006. p.55 

4 Christiaanse, K. "Ein gn·iner Ar

cl1ipel: Eiu !Jcrliner Sladtkonzepl ', 

uit: Di.<p 156 ( 1/2004) 'Rerliu 

- I 5 /ahre n/111e Mauer' 

5 Aml, II. ,llerliner />/tine 1862-

1994', Se11aL<verwall11ng {iir 

Sladleulwick/111111, llerliin 2002 
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stelling tot het Bauzonenplan uit 1925 ging het niet uit van centralisering, maar van 

verdichting langs de snelwegen en spoorbanen. Zo kreeg het herbouwde Schoneberg 

een lagere dichtheid, maar werd die langs Potsdamer StraBe aanzienlijk hoger. Wat 

het Gleisdreieck-gebied betreft valt op dat Potsdamer Bahnhof al verdwenen was 

(Anhalter Bahnhof ligt er nog wel) en dat het verkleinde spoorgebied doorkruist 

werd door een nieuwe noord-zuidweg. 

In 1957 vond de ontwerpwedstrijd 'Hauptstadt Berlin' plaats, waarbij in de ooste

lijke helft van de wijk Tiergarten het Kulturforum werd bedacht. Het winnende on t

werp van 5charoun werd in 1959 gerealiseerd. Bij de wedstrijd voor de naastgelegen 

Neue Staatsbibliothek in 1963 speelde de geplande Westtangente, een autosnelweg 

over het Gleisdreiecksgebied en door het Tiergarten park die onderdeel vormde van 

een nieuwe snelwegring om West-Berlijn, een grote rol. In het Flachennutzungsplan 

1965, dat 'gold' voor heel Berlijn maar uitgewerkt werd voor West-Berlijn vormde 

het autoverkeer, dat sinds WOii sterk was toegenomen, de belangrijkste opgave: 

voor het eerst werden de ruimten voor lucht-, spoor-, water- en straatverkeer apart 

behandeld . De straten werden daarbij onderverdeeld in 'Autobahnen und Autobah

nahnliche StraBen', 'SchnellverkehrstraBen' en 'sonstige iiberortliche und ortliche 

HauptverkehrsstraBen'. 

De Autobahn-Stadtring werd aangelegd, maar toen de aanleg van de Westtangente 

Sachsendamm genaderd was verenigden omwonenden van het voormalige spoor

trace zich in de 'Biirgerinitiatieve Westtangente' en wisten met ludieke publiciteits

stunts en alternatieve plannen de aanleg te stoppen. Het succes van de vereniging 

leidde tot een explosie aan acties en verenigingen van burgers, waarmee jarenlang 

continu verzet werd geboden tegen de grootschalige verkeersplannen.6 

Park am Gleisdreieck 

De spoorterreinen van Potsdamer en Anhalter Bahnhof waren tot in de tachtiger 

jaren in (gering) gebruik, de vrije vlakken tussen de sporen werden gebruikt door 

kolen- en schroothandelaren. Het terrein bevond zich in een politiek vacuum: het 

lag in West-Berlijn, maar omdat alle sporen in Berlijn vielen onder de Oost-Duitse 

Reichsbahn was de toegang tot een groot deel ervan officieel verboden. In afwach

ting van realisatie van de verkeersplannen lag het voormalige rangeerterrein veertig 

jaar braak. In de loop der jaren ontwikkelde zich tussen de rails en de spoorwegge

bouwen een grote variatie aan inheemse en uitheemse planten, bomen en dieren, 

meegelift op de treinen of aangetrokken door de hogere temperatuur en ge'isoleerde 

Jigging van het gebied. 

Het verzet van de Biirgerinitiatieve Westtangente en vele kleinere verenigingen te

gen de autowegen richtte zich op het behoud van de groene oase. Het bekendste 

6 1.ie voor meer in(onnatie over de 

Jliirgeriuillalie11e WesN.an,'(ente: 

l1Up://www.hi-westtn11xente.de 

19 



e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Park am Gleisdreieck e 
e 

v 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

20 e 



tegenvoorstel van de vereniging was de 'Gruntangente' (1979), waarin Tiergarten 

in het centrum een groenverbinding kreeg via Gleisdreieck, Flaschenhals en Siid

gelande met de zuidelijke rand van de stad. In het Flachennutzungsplan van 1984 is 

de Griintangente overgenomen. 

Na de Val van de Muur en de terugkeer van de regering naar Berlijn werd er enorn e veel nieuwbouw gepland. Bij Potsdamer Platz en Leipziger Platz ontstond vanaf 

1992 de grootste bouwplaats van Europa, waarvoor de bouwlogistiek en -opslag 

grotendeels plaatsvond op het voormalige rangeerterrein. Door de hereniging van 

Duitsland kreeg Berlijn ook haar centrale positie in het spoornetwerk weer terug en 

werd dwars door het gebied een nieuw hogesnelheidsspoor en tunnelingang aange

legd die een noord-zuidverbinding vormde met het nieuwe Lehrter Bahnhof. Veel 

van de spontane natuur werd opgeofferd met de belofte dat het gebied na de bouw

werkzaamheden ingericht zou warden als park. 

In 1998 zijn een groat aantal verenigingen, burgerinitiatieven en individuen samen

gegaan in de Aktionsgemeinschaft (AG) Gleisdreieck, die zich tot doel stelde het 

gebied te behouden als Freiraum en te bestemmen tot park. Uit de AG Gleisdreieck 

is in maart 2004 het 'Parkgenossenschaft Gleisdreieck' ontstaan, die zich actief be

zighoudt met de planning en realisering van het park bezighoudt, overleg pleegt met 

ontwerpers en overheden en de omgang met het park in de gaten houdt. 7 

Na vier decennia van braakliggen en bijna evenveel decennia van protest wordt het 

Gleisdreieck gebied nu erkend als park. De vraag blijft echter wat voor park Gleis

dreieck is, of moet warden. 

7 zie voor meer infnnnatie Ol'er de 

AkHonsxe111ei11sclwfl <Jleisdreieck: 

hNfJ//www.herlin-gleiscl reieck.de 
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In 'Die Gezeichnete Stadt' stelt Hans Stimmann, voormalig Senatsbaudirektor van 

Berlijn, dat "[ ... ] it all turns around a simple question that is very difficult: what is 

and what was Berlin?"' 

Na de vernietiging van de Tweede Wereldoorlog, de tweedeling in Oost en West 

en de Val van de Muur verkeerde Berlijn in een identiteitscrisis. Politiek en eco-

nomisch waren de twee stadshelften weer een, maar de stad was verdeeld in meer e dan twee fragmenten. In de stad waren veel verschillende centra gegroeid in plaats 

van een herkenbare binnenstad. Overal waren ontzaglijke braakliggende terreinen, 

waaronder een ondoorgrondelijk systeem van vooroorlogse kaveleigendommen lag. 

Bovendien was de stad een verzameling van stedebouwkundige en architectonische 

idealen geworden, waar onmogelijk een samenhangend verband voor gevonden 

kon worden. 

Stimmann antwoordt zelf met "the Schwarzplane - the figure-ground plans." Onder 

zijn regime van 1996 tot 2006 werd het Planwerk lnnenstadt ontwikkeld, waarin 

een totaalplan voor de oude binnenstad van Berlijn werd opgesteld. Onder de strikte 

stedebouwkundige en architectonische regels van een 'Kritische Reconstructie' werd 

het beeld van het Berlijn uit de bruisende twintiger jaren herbouwd. De bouwblok

ken van het 'Stenen Berlijn' werden herbouwd binnen de lijnen van het oude stra

tenpatroon, waarbij de hoogte, de plint, de ontsluiting, de verhouding gevel-raam 

en de materialisering door de Senatsverwaltung vastgelegd werden. In een interview 

in de Berliner Zeitung verdedigt Stimmann zich tegen de vraag of hij niet als 'smaak

diktator' alleen een beeld wilde terugbrengen, met het antwoord dat hij het oude 

Berlijn ook functioneel terug wilde.z 

Maar is dat Berlijn? Stimmanns streven om Berlijn "[ ... ]something attractive enou

gh to identify with [ .. .]":i te geven zal weinig bezwaren vinden, maar het Planwerk 

lnnenstadt bouwt een cynisch decor, of een 'Chinese stad' in de woorden van Rem 

Koolhaas4
• Kan een weggevaagde eeuwenoude metropool herbouwd worden door 

haar oude morfologische kaart onder een strikte regie te extruderen, als een gigan

tisch Google Sketch Up model? 

In 'Stadt ohne Form ' stelt Philipp Oswalt dat Berlijn een 'experiment zonder hypo

these' is. De stad kon geen vorm volgens ideaalplannen of organische groei krijgen, 

omdat door een zich herhalend proces van ontwerpen, verstoring en wederopbouw 

de in ten ties van elk plan weer verloren gingen. Volgens Oswalt versterkt ook het 

Planwerk lnnenstadt in zijn riickstichtlose streven naar homogeniteit de heteroge

niteit van Berlijn. Oswalt noemt de bouw van Berlijn een "Automatischer Urbanis

mus", een overlapping van figuren en motieven. De identiteit van Berlijn zit juist 

in de tegengestelde krachten, die onontworpen structuren en activiteiten aan de an

dere zijde van stedebouw en architectuur opleveren.5 De sleutel voor de nieuwe om

gang met de stad zit volgens Oswalt in de analogie met het landschap: "Landschaft 

I Slimmant1, 1-1. 'J)ie gueicl1-

nete Stadt', Nicolai Verlag, nerli11 

2002. /J.54 

2 M rimrinxer, M. & Hnffmmm

Axtltelm, n. '/ell hin docll kein 

(iesc'1macksdiktatnrn, Herliner 

l ei tuns. ller/111 29 aprll 2000 

3 'Die sociclmete StaJt '. p .53 

4 Ol>rlst, H.U. 'Rem K()()//iaas 

- C111ti•:affng Urhan Emptiness', 

A rt Orbit Issue #4, Stockhn/111, 

(elmiarl I 999 

5 Oswalt, P. 'Stadt olme Form 

- Stralegien eit1er anJeren Archi

tektur', Prestel \fer/as, ,\tliinchcn 

2000. p.27 
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ist standiger Wandlung unterworfen und raumlich nicht abgeschlossen. Sie hat kein 

allgemeines Prinzip, sondern bildet sich lokal spezifisch aus [ ... ] In der Landschaft 

formen nicht die Strukturen die Ereignisse, sondern die Ereignisse die Strukturen."'' 

Oswald Mathias Ungers, bekend Duits architect maar nog bekender docent aan 

de TU Berlijn en de Amerikaanse Cornell University, gebruikte het ge"isoleerde en 

' kunstmatige' stadslandschap van Berlijn als voedingsbodem voor zijn onderzoek en 

onderwijs. In een seminar in 1977 gingen zijn studenten, waaronder Rem Koolhaas, 

Hans Kollhoff, Peter Riemann en Arthur Ovaska, uit van 11 thesen: 

1 Bevolkerungsri.ickgang in Berlin 

2 Kritik der bisherigen Planungstheorie 

3 Das Problem der Schrumpfung allgemein 

4 Die differenzierte Stadtstruktur in Berlin 

5 Das Konzept der Stadt in der Stadt 

6 Die Ortsbestimmung der Stadt-Inseln 

7 Das Grune Stadtearchipel Berlin 

8 Die stadtische Villa als eine urbane Wohnform 

9 Die Transformation der Stadt durch die Geschichte 

10 Kriterien und Zielsetzungen fi.ir die Zukunft 

11 Zeitlicher Ablauf und Durchfi.ihrung des Planungsprojektes 

In het project werd de grondslag gelegd voor het stedelijk model van de' Archipel

stad', gebaseerd op de versterking van die delen van de stad die het verdienden en de 

afbraak van die delen die dat niet deden. De eilanden "behouden hun door geschie

denis, sociale structuur en ruimtelijke kwaliteit verkregen identiteit".7 Koolhaas stelt 

later in zijn essay 'Imagining Nothingness' dat in het archipelmodel "het verlangen 

naar stabiliteit niet !anger onverenigbaar [is] met de noodzaak van instabiliteit [ .. .]"" 

Het gaat uit van en versterkt de fragmentatie van Berlijn en vormt daardoor een 

antithese op de uniformiteit van het Planwerk lnnenstadt. 

De elf thesen van Ungers zijn sinds de Val van de Muur steeds meer bewaarheid. Het 

concept van de Archipelstad is relevanter dan ooit, nu Berlijn in een crisis verkeert 

en haar bevolkingsaantal afneemt, stelt Kees Christiaanse in zijn essay 'Ein gri.iner 

Archipel '. "It might more or less 'reinstall ' itself automatically."" Christiaanse spreekt 

over een instabiele ,dubbele Archipel ' : een ,onzichtbare Archipel' van confrontatie 

en interactie van netwerken tussen bevolkingsgroepen, en een 'zichtbare Archipel ' 

van duidelijk te onderscheiden stadsdelen, gescheiden door water, verkeersinfra

structuur, oorlogsrestanten, de Muurzone en de na-oorlogse fragmentatie. 

Berlijn heeft nu min of meer een kunstmatige economie, die afhankelijk is van haar 

positie als regeringscentrum, van toerisme en van de creatieve economie. De stad, 

die een verzorgingscapaciteit van bijna vijf miljoen mensen heeft, heeft nu slechts 

3,3 miljoen inwoners, en hun aantal neemt af. Christiaanse verwijst naar het boek 

6 'Stadt ohue Form - Strate.r,:ieu ei-

11er amlereN Arcllitektur'. p.44 

7 Riemann, I·~ 'Die Stadt in der 

Stadt ', uit 'Lem en vo11 0.M. Un

.~er:< ', Ar<hf'lllS 181/IH2 december 

2006, ARCH+ Ver/ax, Aac/1en 

2006. f' . 177 

8 Sclrrijver, l. ' /Je arc/tif'elstad: 

l1el samenvoegen van co//ectie

ven', 11it: Oa.se#ll 'Stedelijke {or

malie & cnllectieve ruimten', NAi 

Uitgever:<, llotterdam 2006. 11.21 

9 CllrisNaa11se, K. 'fin :<riiner Ar

cllipef: Ein llerliner Stadt.kmoept ', 

11it: l!i.<f' t 56 (1/2004) ·nerli11 

- 15 Jahre vlU1e J\.fauer' 
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'Die deformierte Gesellschaft' van Meinhard Miegel, dat drie scenario's voor de be

volkingsontwikkeling schetst: een jaarlijkse afname van 15.000 mensen (2,7 miljoen 

in 2040), het aantrekken van jonge mensen uit het achterland of een grootschalige 

immigratie van mensen uit vooral Oost-Europa .10 

Net zomin als Berlijn zich een Kritische Reconstructie laat voorschrijven, zal de stad 

zich een academisch Archipelconcept aan 1.aten meten. Toch concludeert Christi

aanse dat Berlijn niet meer moet bouwen, maar haar waardevolle delen moet con

solideren, haar slechte delen moet albreken ("alle Grosswohnsiedlungen in Ost 

und West") en gecontrolleerd moet krimpen naar een 'situationistisch cultuurland

schap'.11 

Het accepteren en zelfs versterken van de fragmentatie lijkt dus een haast onver

mijdelijke strategie voor Berlijn. Ungers' concept van de Archipelstad laat echter in 

het midden wat zich tussen de 'eilanden' bevindt. Als alleen de stadsdelen met een 

sterke identiteit overblijven - die selectie even daar gelaten - wat betekent dan de 

leegte die de bombardementen en de Muur achterlieten? 

In eer: interview met Hans Ulrich Obrist vertelt Ungers' student Koolhaas hoe hi j 

gefascineerd werd door de macht van de (architectonische) Muur, en de leegte van 

Berlijn: "Not only was it beautiful, but it also had a programmatic potential, and the 

potential to inhabit a city differently represented a rare and unique power. The irony 

of course is not only that the architecture being built is not the right architecture, 

but that it is built at all. It's a city that could have lived with its emptiness and have 

been the first European city to systematically cultivate the emptiness." 12 In S,M,L,XL 

schrijft hij over Berlijn als een archipel van architectonische eilanden van 'erasure', 

waarin wat eens de stad was, nu een hoogst geladen niets is.13 Koolhaas ziet leegte 

niet zozeer als een kwaliteit, maar meer als een afwezigheid van arch.itectuur: "Wo 

nichts ist, ist alles moglich. Wo AJchitektur ist, ist nichts anderes moglich."14 

In een lezing aan het Goethe Jnstituut in Los Angeles toont filmmaker Wim Wene ders de analogie tussen architectuur en literatuur: "How do you read? What is it that 

makes the story yours, so you can enter it? It's not just what is written there. It's 

what's n6t written. It's the space in between the words that let you in. A novel you 

have to read in between the lines to enter it. That's where your imagination enters, 

that's where you become the co-author.''' s 

["The city of Berlin was incredible, when it had it's no-man's lands, when it showed 

its wounds, when it had all the open spaces to be occupied by ... imagination."] 

Architectuur en stedebouw zijn dus geen middelen meer om activiteiten te definie

ren en de ruimte daarvoor vorm te geven, maar middelen om een leeg - of in ieder 

geval niet ingericht - framewerk te scheppen, waar 'het onverwachte' kan plaatsvin

den. De leegte is daarmee instabiel en tijdelijk, een toestand van 'Nichts-mehr' en 

IO /a.'f'"' Cepl , /el /1el A rcl1lpel· 

stai//moJe/ van O.M. Uni:er.< 'el{s 

a/s het protntyf>e 1•nor 111/e lleJen

Jaag'>ekri1npenJestede11. I )C'if1tl11s

trlallsalie, /Jevolkinxsstaxnatie en 

ecanomische teru~anx 1.ijn {ac

tnreu Jie In stcetl5 meer stl'den en 

re,'(io's vrHJfkornen. Lie voor meer 

infmnatie nvrr krimpenJe steden: 

Oswalt, Ph. ' Sliriukinx Cities', 

Ost{e/dern, Hutje ZOOS. 

11 'Ein y,riiner Arcliif'el: Ei11 IJerli-

11er ~taJtkonzept '. /'.2/i. l ie voor 

Je relalie t11ssen O.M. Uuxers' 

'Stadt in ,/er Stadt' en het situa

tionisme: Urhan Catalyst 'OJ1en

so11rce Urha11ism1L5 - Vmn Jnsel-

11rbanism11s z1ir Urhaniliit tier 

Zwhchenriiwne', 11il.: 'Siluativer 

Urhanismus', Arch11J11s IH3 mei 

2007, ARCH-r Verlag, Aacllen 

2007. /1.SV 

12 'Rem KtH1/haas - C111tivat_in~ 

Urhan Em11t1ness'. 

1.1 'f)e arcltipelstatl: het same11-

voe~en van collectieven'. p.21 

14 'Sta.JI ohne Funn - Strate~irn 

eiuer uuderen Arcl1itektrir'. 11.6.1 

15 /lauer, M . & Pescll, F. '<:uncel'I 

never Jie., - LA HS st11Jio co/lal>o

raNvc de.~ign', Stiidteha11-/11stlt11l 

Universitat Stutt..~urt, Stunxart 

2002. p.124 
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'Noch-nicht', stelt Oswalt. "In ihrer Unvollstandigkeit is sie offen, ein Moglichkeits

raum ohne Struktur, Form und Richting" "' 

Voor architecten en stedebouwers is de leegte ondefmeerbaar en een moeilijk ont

werpmiddel. Maar volgens Peter Riemann, leerling van O.M. Ungers, is juist deze 

kleinschalige ongrijpbaarheid de kracht van het Archipelconcept: ,,Fur den Burger 

wird die Umwelt wieder uberschaubar und gewinnt damit an menschlicher Qua

litat. Wenn es namlich zur personlichen Initiative und Beteiligung kommt ist die 

kleine Einheit ein weitaus besseres Betatigungsfeld als die Stadt als Ganzes. Mit der 

lndividualisierung der Stadt ist gleichzeitig auch die Frage der ldentifizierung des 

Burgers mit der Stadt angesprochen. Wahrend in einer anonym, nach einem ein

heitlichen Prinzip gestalteten Stadt zwangslaufig ein ldentitatsverlust und damit 

eine Entpersonlichung eintritt, kann sich der Bewohner in einem offenen System 

fiir den seinen Wunschen und Vorstellungen entsprechenden Jdentitatsraum ent

scheiden."11 

Over de waarde van leegte voor de stad kan lang gediscussieerd worden, net zoals 

er Jang gediscussieerd wordt over het ideaalbeeld voor het eenentwintigste eeuwse 

Berlijn. Feit is dat, door de stagnerende economie en bevolking van de stad, het Ar

chipelstad model van Oswald Mathias Ungers inmiddels dichterbij de realiteit komt 

dan hijzelf in 1979 had kunnen voorzien. "Diese Stadt ist so kaputt, dass, auch wenn 

wir al .les reparieren, noch genugend Fragmentation ubrigbleibt," zoals Hans Stim

mann toegaf tijdens een lezing aan de TU Delft in november 2001. 

In het essay ,Eulogy of the Void' bestudeert Christophe Girot drie parken in de stad, e die alledrie op hun eigen manier omgaan met hun 'genius loci'. Het nieuwe ontwerp 

van het Mauerpark na de Wende werd pas intensief in gebruik genomen nadat het 

weer verwaarloosd was; de spontane biotoop van Schoneberg Sudgelande werd na 

tientallen jaren bescherming geopend voor (betalend!) publiek; het 'Nederlandse' 

Tilla Durieux Park fungeert als een groene sofa in het nieuwe, vluchtige Potsdamer 

Platz. Elk hebben ze hun eigen 'karakter' en elk is eigen gemaakt door een bepaalde 

publieke 'niche' : krakers, toeristen, jeugd, werknemers, omwonenden. "This frag

mentation and fragility is perhaps the most perfect expression of our times, times 

where the comprehension of and attention to the genius loci of a place remains the 

only key to good landscape design. "'8 

16 'Stndt ohne Form · Strate~ien 

einer andere11 Archltekhir'. J' .62 

I 7 'Jlie Stadt In der Stacll'. p. 

177 

IH Girot, G. 'E11lnXJ1 o( tht Voit/ 

- Tile Lnsl l'owcr o( Her/in Lmrd

scaf'es After Ille Wall', Netzwuk 

Slaiit 1111d wniisclwfl (NSL), ETH 

L iiric/1, 2004. f'.39 
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Spaces of Uncertainty 
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Berlijn ontdekt langzaam maar zeker dater een andere blik nodig is. Het conventio

nele beeld van een klassieke stad, met hoge dichtheden, gemengde functies en een 

duidelijk onderscheid tussen publiek en prive, zoals we dat kennen van steden als 

Parijs of Amsterdam, ligt in scherven. 

Susanne Hauser stelt in ,Talking Cities', een tentoonstelling en verzameling essays 

over post-industriele openbare ruimte, dat er geen klassiek beeld is van deze zoge

naamde 'urbanized landscapes': "They disappoint us both in relation to our ideal 

pictures of landscape and our ideal pictures of the city. That's why they are hard to 

see: we have no paradigms for them." ' Ze noemt deze perifere gebieden 'an-aesthe

tic': we wonen er, werken er, doen er boodschappen en rijden er dagelijks doorheen, 

maar ze geven niet de nostalgische beelden van oude steden en landschappen die 

we kennen en waarderen. "A certain amount of boredom can arise, because one sees 

too many heterogeneous things one after another that are not made to be looked at; 

they don' t present themselves."2 

e Als de pogingen van de Kritische Reconstructie om het beeld van het Stenen Berlijn 

uit het begin van de twintigste eeuw te herbouwen zijn mislukt, welke beelden ko-

men er dan voor in de plaats? Welke beelden horen dan op de ansichtkaarten die 

toeristen naar huis sturen uit Berlijn? 

,,In the Jong run, no one would have been able to come to terms with the unadorned 

and dreary reality of Berlin. It needed conditioning, a point of view for the everyday 

eye", stelt Stimmann in 'Die Gezeichnete Stadt'.3 Het hoofdstuk 'The aesthetics of 

emptiness' uit dat boek is een directe reactie op het boek 'Berlin - Stadt ohne Form' 

van Philipp Oswalt, waarin Oswalt de fragmentatie van Berlijn verklaart uit haar e roerige geschiedenis en beschrijft hoe de vele restruimten door bombardementen, 

de deling van de stad, bevolkingsstagnatie en -krimp, misluke plannen en de°indu-

strialisering onttrokken werden aan de economische cyclus en het alledaagse leven . 

In deze schijnbaar functieloze ruimten, buiten de maatschappelijke geaccepteerde 

regels, ontstonden subculturen uit spontane en vaak illegale activiteiten, met woon

wagenkampen, markten, sport, kunst en (nachtelijk) uitgaansleven.• 

lronisch genoeg leest Stimmann de beelden van deze subculturen als een 'melan

cholieke' 'esthetiek van de leegte', een 'subversicve iconografie' van 'de vernieting 

van stedelijke vormen'·1. Het gaat hier echter niet om een esthetiek, maar juist het 

stedelijk leven voorbij de esthetiek. 

"Aesthetics to me, is what ornithology must be for the birds"." 

I Ferguso11, F. 'Where t>ensity 

Ends ', Ta/kins Cities - Tile Micru

pnlitics of Ur/}(111 Space', Hirkl1ii11-

ser, nerlij n 2006, J>.43 

2 'Where l >tn sity EnJs', p.43 

:1 Stimmaun, H. ,l >ie Gczeich-

11ete Stadt ', Nicolai Ver/as, Tier/in 

2002. J!.53 

4 , Stntll uhne Form - Stratexieu 

einer andercr1 Architektur'. p.65 

5 ,l>ie Gezeiclmete Stailt '. J>.53 

6 Harnett Newman. ll/11e Nnte's 

Sitletrar.ks Vol. 7 - That's /Jlue! 

(Tnm nannan), 11/ue Note 2006 
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Robert Rauschenberg voor een van zijn 'White Paintings' (1953) 
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Oswalt noemt het werk van componist John Cage en beeldend kunstenaar Robert 

Rauschenberg. Rauschenbergs 'White Paintings' uit 1951 gaven zelf geen beelden 

weer, maar waren volgens de kunstenaar z6 blanco dat ze hun omgeving reflecteer

den. Een jaar later componeerde zijn vriend Cage het werk 4'33", een stuk uit drie 

delen (gemarkeerd door het omslaan van de partituren) waarin de muzikant wordt 

opgedragen niets te spelen. Bij de eerste uitvoering op de Woodstock Artists Associa

tion in 1952 wisten de luisteraars zich geen raad met de confrontatie met hun eigen 

gefluister; velen liepen verontwaardigd de zaal uit. Beide werken herdefinieerden 

'leegte' en gaven tegelijk de potentie van leegte treffend weer: de bewuste afwezig

heid van beeld of geluid vormt een spiegel die allerlei onbewuste gedragingen van 

mensen laat zien. Op een soortgelijke manier vormt de leegte in Berlijn een spiegel 

voor de stad, of misschien we! elke stad: wat gebeurt er wanneer architectuur en e stedebouw wegblijven en maatschappelijke conventies niet meer gelden? 

Zoals Kenny Cupers en Markus Miessen stellen in 'Spaces of Uncertainty' : "What 

remains hidden in other cities, the impact of a self-assured construction of identity 

on the everyday appearance of the city, seems to be part of [Berlin's] everyday expe

rience."7 Volgens Cupers en Miessen is de filosofie van de stedelijke interventie, van 

grootschalige stedebouwkundige ingrepen om een enkele gecontrolleerde identiteit 

te creeeren, de 'macho way' om met de stad om te gaan. Bepaal.d door de represen

tatie van macht en geld, laat ze geen vragen toe maar geeft alleen oppervlakkige 

antwoorden. In plaats van uit te gaan van universele idealen zou 'publieke ruim te' 

moeten warden gezien als meer dan een publiek. Tussen het simpele zwart-wit van 

het Planwerk lnnenstadt (maar ook van moderne theoretici over publieke ruimte8
), 

tussen het klassieke plein, de shopping mall en de stedelijke boulevard, bestaan tal-e loze sociale groepen en vormen van dagelijks ruimtegebruik, die een plek vinden 

tussen de fragmenten van Berlijn. 

In het hoofdstuk 'The void: absence or catalyst' gaan Cupers en Miessen in op de 

betekenis van de leegte. In een negatieve zin kan de leegte van Berlijn gelezen war

den als een introverte verlatenheid, een existentieel en sociologisch verschijnsel van 

vernietiging (of een 'landscape of destruction' in de woorden van Stimmann). In 

positieve zin kan de leegte als potentie gezien warden. Ze biedt een mogelijkheid om 

te ontsnappen aan de gecontrolleerde ruimten van de stedelijke interventie: "Men

tal and physical vacancies play an important role in this continual re-invention of 

the city by everyday practice." Er bestaan dan ook veel verschillende vormen van 

leegte, van kleine kavels tussen bouwblokken tot grate post-industriele sites. Som

migen zijn volledig ge"isoleerd, sommige warden a Ileen gebruikt als doorgang; soms 

wordt een leegte een 'plek', waar je kunt zitten of jezelf verbergen. Maar veel leegten 

in Berlijn warden gebruikt in een meer permanente zin: er warden markten en fees

ten georganiseerd, er vestigen zich woonwagenkampen, volkstuintjes, take-aways en 

kiosken, biergarten, sportvelden. De leegten hebben hun eigen tekens van gebruik, 

van olifantenpaadjes, sigarettenpeuken, graffiti en barbeques. 

7 Cupers, K. & Miessen, M. 'Spa· 

ces of Uncena;11Ly', VerlaK M1iller 

+ /111Jma11n, Wuppertal 2002. 

p.58 

H ,Spaces a( Uncertainty', p.47 
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"The existence of this space of uncertainty is both a relief and a promise. While 

breathing our eternal desire for a humane homecoming in inhumane territory, it 

is as undefined as we are. In our attempt to structure the chaos that space initially 

is, the margins have become the last reminders that can possibly tell us who we 

are. They are inhabited by the 'other' and inhabit the opposites, which our phoney 

worlds are put together from. The margins are ugly and beautiful. They laugh and 

they cry. They are full of energy and still remain calm. They are without sound while e they speak. They stabilise, and still, exist through instability. They catch our dreams, 

and still, they are sleeping themselves. They give birth and they kill at the same 

time. The margins are we."" 

Y 'Spaces of Uncertainly', />.152 
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afbeelding op scherm: Berlin-Wetterkarte fi.ir Zwischennutzun

gen, uit Studio UC/Klaus Overmeyer (red.) 'Urban Pioneers 

- Temporary use and urban development in Berlin', Senatsver

waltung Hir Stadtentwicklung/jovis Verlang, Berlijn 2007. 

Het Gleisdreieck gebied ligt onder het westelijke 'hogedrukge

bied', in een stroming vanuit Schoneberg richting Tiergarten. 

t V I 
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Zwischennutzung 

'· 

project 'Neu land' van Studio UC in Marzahn-Hellersdorf (2003) 
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In 2004 stelde Senatorin fOr Stadtentwicklung Ingeborg Junge-Reyer, opvolgster van 

Hans Stimmann, het Stadtforum Berlin 2020 in als forum voor publieke discussie en 

instrument voor politieke raadgeving. In het rapport 'Berlin in Transition: Strategic 

Approaches to Urban Development' dat aan het forum voorafging formuleert een 

academische commissie de uitgangspunten van het huidige Berlijn. Kort samen

gevat stelt de raad dat de stad nog op zoek is naar een identiteit (punt I) en dat de 

economische situatie van de stad onzeker is (punt II). 

Opmerkelijk is de nadruk die gelegd wordt op het belang van de creatieve economie, 

een algemene tendens die voortkomt uit het boek 'The Rise of the Creative Class' 

van econoom Richard Florida 1 en een grate invloed heeft op beleidsmakers in post

industriele steden. "Berlin has an exceptional wealth of potential. One valuable asset 

is the existing urban plan and building stock, including the rough edges and scars 

caused by historical fractures. This asset is to be utilised or, respectively, to be reused. 

Particular significance is to be granted to temporary uses."2 Het rapport benadrukt 

daarbij de actieve rol die de overheid in moet nemen door bijvoorbeeld lokale ini

tiatieven te steunen, pilotprojecten te initieren en kennis te delen en presenteren. 

Daarbij is wachten op het aantrekken van de vastgoedmarkt geen optie: "[ .. . ] he who 

waits does not actively influence."3 

In opdracht van de Senatsverwaltung fOr Stadtentwicklung deed Studio UC/Klaus 

Overmeyer in 2005 en 2006 onderzoek naar 'Zwischennutzung': het tijdelijk gebruik 

van de 'lege' ruimten in de stad. Het boek 'Urban Pioneers -Temporary Use and Ur

ban Development in Berlin' bestudeert 43 voorbeeldprojecten van tijdelijk gebruik 

(Phanomen), interviewt initiatiefnemers en beleidsmakers, presenteert case studies 

in Amsterdam, Basel en Leipzig (Diskurs), en prabeert een praktisch handvat te bie

den voor de betrakken partijen (Praxis). 

De geanalyseerde voorbeeldprojecten laten een breed scala aan tijdelijke functies 

zien: golfbanen, skateparken, volkstuinen, strandtenten, theaters, woonwagenkam-

pen. Sommige prajecten zijn begonnen vanuit een commercieel belang en praberen e vaste voet aan grand te krijgen, andere zijn ontstaan vanuit buurtverenigingen of 

welzijnswerk en hebben een kortere looptijd. Maar vrijwel allemaal zijn ze ontstaan 

doordat jonge, creatieve mensen een potentie zagen in een onbebouwd kavel, een 

leegstaand gebouw of een braakliggend gebied. 

Het onderzoek onderscheidt vijf prafielen en schat de omvang van elk prafiel: ver

laten industriegebieden (meer dan SOOha) en verlaten infrastructuurgebieden door 

de"industrialisatie, sloop van woonwijken (140ha) door bevolkingsafname in Oost

Berlijn, kerkhoven (143ha) en bouwkavels (170ha).' Een kwantificering van het to

tale oppervlak aan onbebouwde ruimte in Berlijn lijkt onmogelijk; niet alleen door 

de enorme omvang, maar ook door de continue veranderende situatie van veel ge

bieden. Een aantal factoren zijn van grate invloed om tijdelijk gebruik aantrekkeli jk 

te maken: 

I Florida '.' /Jock 'Tire Ilise n{ the 

Creative U a.«' (211/J.1) l1eefl we

re/JwijJ Rmle i11vloeJ ~ehml op 

hclc/ds- en opinicmak.r rs: it!Jcre 

st.ad lijk.t of' l.oek. naar Florida's 

drie T's: Technolo,~ie, Talent e11 

Tolerantlc:. l ie o.a. Franke. 5. en 

Verha~e11, E. (reJ .) 'Crealiviteil 

en de stt.ul - Hoe de crcalie~1e eco

nomic Je stad vera11Jert' (lleflect 

#05), NA i Uilgevers, Rotterdam 

2005 

2 /l()(/enschalz, H., Ooehler-/le/1-

zadi, M., Giseke, U. & Kraut.zher

xer, M. 'nerlin in trrmsfrmnation: 

stratexJc approaches to urhan de

velnpemeNt', SenaL!ivenvnlt1m~ fiir 

S1n1ltentwick /11nx, llerli;11 2(1116 

J 7je nonl 2 

4 5lmllo UC/ Klam Overmeyer 

(red .) 'Urhn11 Pioneers - Tem/lfl

rary use and 11rha11 devetnpmenl 

in Rerlin', Senatsver.1.'a/timx fiir 

Swcllentwlckl11ng!/ovis Verlag, 

l!er//;11 200 7. p.3 I ·."15 
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Bottom-up ontmoet top-down 
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Beschikbare ruimte: de belangrijkste factor is de beschikbaarheid van ruimte en 

de welwillendheid van de eigenaar ervan om tijdelijk gebruik toe te laten onder 

gunstige voorwaarden. 

Afmetingen van de site: veel vormen van tijdelijk gebruik beginnen klein en passen 

dus beter op een kleinschalige plek. Grootschalige gebieden leveren meer risico's op 

voor bijvoorbeeld exploitatie en beheer. 

Staat van bebouwing: de aanwezigheid van gebouwen heeft grate invloed op het 

soort tijdelijk gebruik dat mogelijk is. 

Topografie: plekken met topografische voordelen, zoals rivieroevers of gebieden met 

hoogteverschillen, zijn aantrekkelijker voor tijdelijke gebruikers. 

Centrale locatie: een eveneens erg belangrijke factor is de Jigging van een gebied 

in de stad, ten opzichte van openbaar vervoer, wegennet en andere belangrijke 'pu

bliekstrekkers'. 

Milieu: producenten en consumenten van Zwischennutzung projecten bevinden 

zich vooral onder jonge mensen en nieuwkomers in Berlijn, die een nieuwe kijk heb

ben op ongebruikte locaties. Socia le voedingsbodem is dus een belangrijke factor. 

Bestaande plannen: als er al plannen bestaan voor een locatie kan de commerciele 

druk groter worden en tijdelijk gebruik dus minder aantrekkelijk. Ook kan de eige

naar daardoor minder medewerking verlenen. 

"The location is the sum of the local environment, the available spaces and their 

atmosphere, the objects found at the place and those owned by the temporary user, 

as well as the owner, the local residents and everything else that is somehow con

nected to the place."5 

De 'Wetterkarte fiir Zwischennutzungen' geeft een goed overzicht van het 'klimaat ' 

voor tijdelijk gebruik in Berlijn: de analogie van hoge- en lagedrukgebieden en de 

continue stromingen daartussen geven een betere indruk van de dynamiek in de 

stad dan een momentopname met ingekleurde kavels. Wat opvalt zijn een lang

gerekte hogedrukgebied (met veel potentie voor tijdelijk gebruik) boven voormalig 

Oost-Berlijn en een kleiner hogedrukgebied boven Schoneberg, waartussen een stro

ming loopt vanuit het zuiden naar het noorden, over het Gleisdreieck gebied en via 

het gebied rond het nieuwe Lehrter Bahnhof. 

In een lezing voor het Stadtforum Berlin 2020 roept Klaus Overmeyer van Studio 

UC op om een 'barometer' te ontwikkelen waarmee de dienst Stadtentwicklung kan 

vooruitzien wanneer en waar tijdelijk gebruik toegepast kan worden.• Zwischen

nutzung wordt daarmee steeds meer gezien als een middel om off the map gebieden 

waar geen commerciele interesse voor is terug te brengen in het collectief geheugen 

van Berlijn. 

,,Berlin was always in the process of becoming something - at the cost of that which 

it had already become."' 

5 'Urhan Pioneers - Temporary 

use am/ t1rhtrn 1/ci1elnpment in 

nerlin', f'.45 

6 zie noot 2 
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referenties 
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Park (het; o -en) J uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige aa nleg 

verfraaid 2 afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven 1 
liltp://www.vandale.nl/vm1. 

tla I r!op zoek en/ woo rde n /Jo ek/ 

? 1nekw<KJrd=park 

In het essay ,Eulogy of the Void' bestudeert Christophe Girot drie parken in de stad, 

die alledrie op hun eigen manier omgaan met hun 'genius loci' . Het nieuwe ontwerp 

van het Mauerpark na de Wende werd pas intensief in gebruik genomen nadat het 

weer verwaarloosd was; de spontane biotoop van Schoneberg Slidgelande werd na 

tientallen jaren bescherming geopend voor (betalend!) publiek; het 'Nederlandse' 

Tilla Durieux Park fungeert als een groene sofa in het nieuwe, vluchtige Potsdamer 

Platz. Elk hebben ze hun eigen 'karakter' en elk is eigen gemaakt door een bepaalde 

publieke 'niche' : krakers, toeristen, jeugd, werknemers, omwonenden. "This frag

mentation and fragility is perhaps the most perfect expression of our times, times 

where the comprehension of and attention to the genius loci of a place remains the 

only key to good landscape design."2 

2 Giml, G. 'filing)' of /he Void 

- The Lost JJnwer of Herl in LanJ

SCll/>eS After the Wall', Netzwerk 

Stat// und Land<ehoft (NSL). ETH 

Ziiric/1, 2tl04. />..19 

Om een idee te vormen over wat voor soort park het Gleisdreieck gebied zou kunnen 

worden, heb ik een aantal parken bestudeerd als referentiepunten. Het Gleisdrei

eck gebied blijkt van a Ile catego rieen eigenschappen te hebben: industrieel erfgoed, 

isolatie binnen stadsstructuur, grootschalige leegte en een functie als stedelijke ver

binding. 

VOLKSPARK 
· grootschalig 
· ontspanning recreatie 

Amsterdamse Bos (Amsterdam) 

Engliseher Garten (Miinehen) 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

GLEISDREIECK 

----------------------------~ 

INFRASTRUCTUUR PARK 
· vormt verbinding 
· lineair element 

Hofpleinlijn (Rotterdam) 

Freeway Park (Seattle) 

High Line (New York) 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
' ' ' \ 

\ 
\ 

' ' ' 

, , 

' ' ' 

INDUSTRIEEL PARK 
· erfgoed als 'hardware' 
· gericht op ervaring 

I 

~~~;----------------------------J 

Landschaftspark (Duisburg-Noord) 

Pare De La Villette (Parijs) 

~----------------------------· 

STADSPARK 
· inbedding in stadsstructuur 
· ontsnapping uit systeem 

Paley Park (New York) 

Central Park (New York) 

Pare Andre Citroen (Parijs) 
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impressie 
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Wettbewerbe 
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In 1990 werd ter gelegeneheid van de Bundesgartenschau '95, een grate tweejaar

lijkse nationale tu in- en landschapsbeurs die in 1995 gehouden op Gleisdreieck ge

houden zou worden, de prijsvraag 'Sechs ldeeen fUr einen Park' georganiseerd. Zes 

teams, waaronder Atelier Loidl, geven schetsmatige visies op een toekomstige mix 

van park, woon- en kantoorgebouwen in het gebied. 

1990 

Seclls ldeeen fiir eiueen Park 

De nieuwbouw van Potsdamer Platz/Leipziger Platz gooit in 1992 roet in het eten: 1992 

het voormalige rangeerterrein krijgt een voorlopige bestemming voor goederenop

slag. De Senat besluit dat het gebied na de bouwwerkzaamheden als park ingericht 

wordt, als ecologische compensatie voor de nieuwbouw. 

naulogistiek 

Het Metro Plan van 1993 wijst drie bouwlocaties aan in het gebied: een blok op de 1993 

plek van de bestaande volkstuintjes, de 'Yorckdreieck' aan de YorckstraBe tussen de 

S-Bahnsporen en een blok met hoogbouw van DEBIS bij U-Bahnhof Gleisdreieck. De 

parkvereniging IG Gleisdreieck klaagt dat de afspraken niet goed vastgesteld zijn. 

M etro Plan 

Een conceptontwerp van de Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Umweltschutz 1997 

und Technologie in 1997 toont nieuwe bouwlocaties: in het zuidoosten aan de 

YorckstraBe, langs het spoor van de Ul en op de locatie van het voormalige poststa

tion. Op de eerste locatie bouwt DEBIS in 1998 een parkeergarage. 

De aanpassing van het Flachennutzungsplan, het Berlijnse bestemmingsplan, leidt 

in 1998 tot protesten van de vereniging en omwonenden, die wandel- en fietstoch

ten organiseren om het gebied bekendheid te geven. In 2000 gaan een aantal kleine

re verenigingen samen verder als 'Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck'. De vereniging 

stelt Vivico, de vastgoedbeheerder van de spoorwegen, voor om de overige groen

vlakken in pacht te houden om kosten te besparen. Vivico weigert, maar verleent 

wel een jaarcontract aan theaterrestaurant 'Pomp, Duck & Circumstance'. 

Na jaren van discussie worden in 2005 voorbereidende ideeen-workshops met om

wonenden en belangstellenden gehouden. Belangrijke aandachtspunten blijken de 

historische sporen, verbindingen en entrees, groen en vormgeving, honden en bar

beques. 

Ktu11eptentw1irf 

2000 

A(i Gleisdreieck 

2005 

Jliirxerhetelli1111nx 

De eerste ronde van de prijsvraag 'Park am Gleisdreieck' in 2006 levert 86 ontwer- 2006 

pen op. Voor de prijsvraag is het gebied verdeeld in een 'ldeeenteil' en een 'Reali

sierungsteil', bepaald door de lastige grondeigendomsituatie. Alie ontwerpen gaan 

bovendien uit van een nieuwe 500 meter lange voetgangersbrug over de nieuwe 

hogesnelheidssporen, die de twee parkhelften moet gaan verbinden. 

Van de elf ontwerpen in de tweede ronde wint het ontwerp van Atelier Loidl. Voor

naamste argument is de fraaie enscenering van de sport- en recreatievoorzieningen 

in groene 'ramen' aan de rand van het park. Daarbij wordt genegeerd dat juist in die 

randen de volkstuintjes en waardevol groen aanwezig zi jn. 

ontwerp Atelier Loh/I 
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Gorlitzer Park, een voormalig spoorterrein in Kreuzberg 
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Wie sieht ein Park des 21. fahrhunderts aus? Die homogene, belastbare Wiese fiir 300.000 

Anwohner? Ein Geschenk des Staates an die Biirger, gehegt und gepf/egt vom Griinfliiche-

11amt? Alie Erfahrungen mit Berliner Parks zeigen, daf!, dieses Konzept nicht mehr funk

tioniert. Wie es anders gehen ki:innte, versucht das Triigerkonzept der Parkgenossenschaft 

Gleisdreieck auszuloten. Angestrebt wird eine vielfiiltige Lm1dschaft, in der die historischen 

Spuren und das wilde Griin bewahrt werden und Nutzer Vera11twortung iibemehmen fiir 

einzelne Parkfliichen - zum Wohle al/er Parkbesucher. Die vorhandene i:ikologische Vielfalt 

wird so ergiinzt durch eine kulturelle Vielfalt, die durch interkultuelle Garten, selbststorga

nisierte Spielpliitze in Naturerlebnisriiumen, kiinstlerische lnterventionen und vie/es mehr 

entsteht. Ein Auszug aus dem Konzept: 

" ... Eine ihrer Hauptaufgaben sieht die Genossenschaft in der Organisation biirgerbetreu

ter Freizeitinse/n und Patenschafte11 und ihrer Vemetzung in der Parklandschaft. So kann 

sich stufenweise eine biirgerschaftliche Triigerstruktur fiir die nachhaltige Pflege und Unter

ha/tung des Parks entwicke/n. Ein solches Netz soil die Pflege durch Griiniimter keineswegs 

ersetze11, sondem kooperativ ergiinzen, um der chronischen Unterfinanzierung der Amter 

und der absehbaren Verwahrlosung van Grii11a11/agen entgege11wirke11 zu konnen . .. " 

Das Konzept wird zur Zeit kontrovers diskutiert, sowohl innerha/b der betei/igten Jnitiativen 

a/s auch in der Projektbeg/eitenden Arbeitsgruppe, in der Vertreter van Senat, Bezirk, Griin 

Berlin GmbH, des Atelier Loidl und Anwohnervertreter den zukiinftigen Gleisdreieckpark 

planen. [16 05 2007] 

Christian Schmidt-Hermsdorf & Matthias Bauer, 

'Triigerkonzept der Parkgenossenschaft G/eisdreieck ' (2007) 

Publieke parken met alleen maar openbare ruimte passen misschien niet meer in 

het Europa van deze tijd. Door maatschappelijk veranderingen als individualisering, 

digitalisering en globalisering is er sprake van een toenenemde segregatie tussen be

volkingsgroepen. Een monofunctioneel park, zoals dat in de negentiende eeuw (en 

twintigste) licht en lucht bracht in de stad, is in deze tijd pure ruimteverspilling. Een 

nieuw park moet door individuen of kleine, duidelijk afgebakende groepen toege

eigend kunnen worden. De moderne stedeling wil zijn tijd zo efficient mogelijk in

delen en bepaalt daarbij zelf wel wie hij waar wil ontmoeten en waarom. Een nieuw 

park moet 'qual.ity time' bieden, een unieke en persoonlijke beleving. Een nieuw 

park is geen aangelegd, kunstmatig en pitoresk landschap meer; een nieuw park is 

een continu 'under construction' patchwork van individuele belangen. 

Het beheer van zo'n park vergt meer dan een maandelijkse maaibeurt voor het ga

zon en een 'fauna le facelift' om de grofweg dertig jaar. Overheden, stedebouwkundi

ge en groenbeheer diensten, verenigingen en omwonenden zullen in voortdurende 

samenwerking een nieuwe manier moeten vinden om het park te beheren. De over

heden en diensten hebben daarbij een faciliterende rol om de werkelijke bottom-up 

initiatieven en acties van de gebruikers te ondersteunen. 
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compositie 

Jackson Pollock 'Blue Poles No.11' (1952) 
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De referentiestudie naar verschillende typen parken wijst op een aantal elementen 

die hen structureren door hierarchie en orientatie aan te brengen. Pare de la Villette 

van Bernhard Tschumi is letterlijk gebaseerd op een abstract grid, Pare Andre Citroen 

kent een meer klassieke compositie van assen en plekken. Het Landschaftspark in 

Duisburg lijkt vrij van ordening, maar wordt door de 'catwalk' als overge"identifi

ceerde drager wel degelijk ruimtelijk bepaald. 

Ge'inspireerd door de thematiseringen van 0.M. Ungers heb ik, als oefening om grip 

te krijgen op de ruimtelijke structuur van het Gleisdreieck gebied, een aantal com

posities van onder andere Malevich (symboliek), Mondriaan (reductie), Pollock (action 

painting) en Kandinsky (expressie) gesuper- of liever gesubpositioneerd. De abstracte 

schilderijen worden zo haast stedebouwkundige of landschappelijke instrumenten, 

die associaties doen opkomen van assen, pleinen, bouwblok.ken en aansluitingen op 

de omgeving van het park. 

Zonder uitspraken te doen over de precieze betekenis van de composities of conclu

sies te trek.ken om tot een concrete strategie te komen, maakte de oefening het we! e mogelijk om conceptueel over het gebied na te denken. 
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La gen 

gebouwen 

infrastructuur 

ecologie 
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Het Gleisdreieck gebied wordt sterk gekenmerkt door een aantal historische lagen, 

die een grote invloed hebben op de huidige ruimtelijke beleving van het gebied. Het 

gebied mag dan leeg zijn in de zin dat het niet als een geheel ontworpen en ingericht 

is, maar een nauwkeurige analyse van de aanwezige morfologische, infrastructurele 

en ecologische structuren laat zien dat het gebied verre van bla nco is. 

De Jagen van het gebied zijn in veel gevallen ook werkelijke lagen: het park ligt op 

een kunstmatig plateau ruim vier meter boven de stad, aangelegd om het treinver

keer over het Landwehrkanal en over de YorckstraBe te brengen. Het park wordt 

in verschillende lagen doorsneden door spoorwegen: diep onder het park ligt het 

metrotraject van de U7, daarboven liggen de oude tunnels van de Sl en de S2, daar 

overheen duikt het vierspoors traject van de Fernbahn de grond in en boven het 

maaiveld bepalen de vakwerkbruggen van de Ulen U2 de horizon van het park. 

Veel van de gebouwen uit het spoortijdperk zijn gesloopt en van de overgebleven 

gebouwen zijn er veel in ernstige staat van verval. Het Postbahnhof, in de oksel van 

metrostation Gleisdreieck, wordt gebruikt voor beurzen en tentoonstellingen; in het 

pakhuis aan de YorckstraBe zit een meubelwinkel en het voormalige An halter Guter

bahnhof wordt gedeeltelijk gebruikt door het Technikmuseum, dat in 2001 nieuw 

gebouwd is. De 'Stellwerke', de sein- en regeltorentjes die vroeger overzicht over het 

treinverkeer gaven, staan nu verspreid in het groen. 

Zelfs de ecologie kent lagen: gemengde grasvlakken, planten en struikgewas en vol

waardige bomen in veel verschillende inheemse en uitheemse soorten. De zaden 

en pollen die meegelift zi jn met de treinen uit verre streken zijn uitgegroeid tot een 

merkwaardige mix van soorten, die de interesse van ecologen uit binnen- en buiten

land gewekt heeft. 

Juist waar de historische lagen elkaar overlappen ontstaat vaak een ruimtelijke kwa

liteit die een inspirerende potentie heeft om op een - al dan niet onconventionele 

manier - gebruikt te worden. 

,, What is most surprising about [Berlin 's] built environment though, is not the spe

cific chronology of historical eras, but the actual relationship between the different 

layers of history at this very moment."' 

'Freiraum' : restruimte zonder gedefinieerde waarde 

I Cll{'ers, K. & ie.1sen, M. 'Spa· 

ces o( Uncertain ', Verla?: Miilfer 

+ llusmann, IV 1ppcrtal 2002. 
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Context 

Nollendorfptai-z 

5.001-10.000 

10.001 -1 5.000 

15 .001 - 20.000 - 20.001 . 25.000 

25.001 . 30.000 

35.001 . 40.000 

- 40.001 . 50.000 

bron: FIS /Jroh,,-
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Pot s.darner 
Plarz 

verkeersintensi teit 

Tempelhof 

De YorckstraBe vormt de belangrijkste 

oost-west verbinding tussen Potsdamer 

StraBe en Mehringendamm, waar in 24 

uur gemiddeld 30.000 voertuigen passe

ren. De straten aan de oost- en westrand 

van het park zijn bijzonder verkeersluw. 

centrale ligging 

Het Gleisdreieck gebied ligt (vrij Jet

terlijk) op steenworp afstand van 

Potsdamer Platz en vormt de grens 

tussen de wijken Tiergarten, Schi:ine

berg, Kreuzberg en Tempelhof. 

! I .. ----~· 

~ 1<~ (·; I··:; 

.. ···· . ..,.·--

:/> '.· 2:~ :: .:·:::_ 
\ i ffi 1:1 

\\. \ .. ...''~ 
:-- ~ · --~: .· ,i 

"·-:: _____ .. -/ 

bereikbaarheid 

Door de aanwezigheid van de sta

tions Gleisdreieck en YorckstraBe, die 

belangrijke knooppunten vormen 

in het Berlijnse spoornetwerk, en de 

buslijn door de YorckstraBe is het ge

bied bijzonder goed bereikbaar. 
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plateau 

In 1883 werden de rangeerterreinen van 

Potsdamer en Anhalter Ilahnhof op een 

kunstmatig plateau gelegd, zodat de 

sporen over het Landwehrkanal en de 

YorckstraBe heen konden. Het hoogte

verschil is vooral zichtbaar aan de oost

en westzijde van het gebied en bij de 

YorckstraBe. 
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morfologie 

De belangrijkste elementen in het 

park zijn de Fernbahn en de viaduc

ten van de Ul en UZ, die functionele 

en visuele barrieres vormen. De hoog

teverschillen van het plateau warden 

versterkt door boomrijen en bebouwing. 

natuurlijke hoogteverschillen 

Berlijn ligt in het rivierdal van de 

Spree, dat in de ijstijd ontstond tus

sen het Barnim plateau en het Teptow 

plateau. Gleisdreieck ligt op de rand 

van het zuidelijker gelegen Teptow 

plateau, de omgeving van het plateau 

heeft een hoogteverschil van zo'n 

acht meter. 

sporen 

Hoewel de meeste rails van het Potsda

mer, Anhalter en Dresdener Bahnhof 

zijn verwijderd is hun structuur nog 

grotendeels herkenbaar, met name bij 

de Yorckbri.icken en in de groenstruc

tuur. 

,. 
>32.5-35.0m 

~ 35.0 - 37.Srn 

> 37.S - 40.0m 

> 40.0 . 45.0m 

.4 > 45.0 ·SO.Om 

hron: FIS Jlroker 20f 
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Aanwezige functies 

Het Gleisdreieck gebied kent al vele gebruikers, zowel uit de periode van v66r de 

Wende als daarna . De volkstuintjes (2) aan de Schi:ineberger zijde tussen de U2 en 

52 en de schroot- en autohandelanren (1) in de Yorckdreieck, tussen de S-Bahnen 

en de YorckstraBe, hebben een vaste plek in het park. Een aantal functies zijn sei

zoensgebonden en hebben tijdelijke huurcontracten, zoals het theaterrestaurant (4), 

een golf driving range (3) en een beachvolleyclub (5). De Galerie der Wildkrauter 

(6) is een initiatief van AG Gleisdreieck en TU onderzoeksgroep 'Bodenkunst und 

Brachflachen' uit 2006. 

Routing 

De oorspronkelijke route van de Griintangent, het plan voor een groenverbinding 

van Tiergarten tot Siidgclande is geblokkeerd door de DEBIS parkeergarage aan het 

Landwehrkanal en de nieuwe Fernbahn in het zuiden. Een groenverbinding met 

Tiergarten is wel mogelijk via het Mendelssohn-Bartholdy Park en het Tempodrom 

Park. De route loopt dan langs Technikmuseum en het 'Waldchen' over de Yorck

briicken naar de Monumentenbriicke in het zui<lcn. 

Ad res 

Op basis van de ruimteJijke structuren, de aanwczige gebruikers, het bestaande 

groen en de voor de hand liggende entrees is een strategie voor het Gleisdreieck 

Park mogelijk die het gegroeide karakter van de plek versterkt, in plaats van aan

plant en platmaait. Door de barrieres van de trein- en metrosporen te accepteren als 

maatgevende grenzen, de bijzondere 'Spontanvegetation' in haar waarde te la ten en 

flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte, kan een fascinerende lappendeken 

van exotische wildernis, rustgcvcnd groen, recreatief gebruik en stedelijke randver

schijnselen ontstaan. 

Daarbij moet op een andere manier gedacht worden over parkbeheer en toe-eige

ning van openbare ruimte: niet in een desig11-plan-bui/d proces, maar in een continu 

proces van initiatieven, overleg en facilitering. Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck, de 

vereniging die al sinds de Val van de Muur strijdt voor een dergelijke manier van 

parkbeheer, zou daarin een veel actievere rol moeten krijgen. De vele initiatieven, 

in de vorm van rondleidingen, workshops, community gardens en gezelligheidsac

tiviteiten, zouden gewaardeerd en ondersteund moeten worden door de Senat en de 

Bezirksamter. 

Belangrijk daarbij is dat de vereniging behalve een digitaal adres (www.berlin-gleis

dreieck.de) ook een fysiek adres krijgt, op een locatie tussen Schi:ineberg, Kreuzberg 

en het park (9) . 
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YORCKDREIECK 
start: 1994 

einde: onbekend 

- 33.000 m2 (voormalig opslagterrein spoorwegen) 

- ca. 35 autohandelaren, garages, lmbiss, kantoren 

- huurcontract met Vivico Real Estate GmbH 

--.-- schroothandel 

e 



KLEINGARTEN 
start: <1959 

einde: voorlopig tot 2014 

- 27·000 mz (voormalig rangeerterrein) 

- 70 volkstuintjes met oude fruitbomen 

- weekendparadijs in binnenstad 

- plannen voor sportpark uitgesteld 

beheerder 

U2 

fruitbomen 



POMPDUCKCIRCUMSTANCE 
start: 2001 

einde: 2007 

- 9.000 m 2 (voormalig rangeerterrein) 

- initi atief Walter Feucht, 80-100 medewerkers 

- huurcontract met Vivico 

- restauranttheater met terras 

- nu op v liegve ld Frankfurt 
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opslag&kleedruimten 
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-driving ranges 

e putting&chipping 

greens 

GOLFAMGLEISDREIECK 
start: 2005 

einde: onbekend 

- 44.000 m2 (voormalige bouwopslag Potsdamer Platz 

- initiatief Global Golf Berlin GmbH (Paul Kilner en Rick Frazer) 

- 270m driving range met 90 afslagplaatsen driving ranges 

- club met terras, golfwinkel 

club 



beachvolleyvelden 

BEACH61 
start: 2005 

einde: onbekend 

- 11 .000 m' (voormalig goederenoverslagterrein) 

- initiatief Wirf Mall Den Ball Ruber GmbH 

- 24 strandvolleybalvelden met bar-terras 

- winter 2007 /8 oak een binnenzaal in Neukolln 

-, 

bar-terr as 



infobordjes 

oude sporen 

.. 
WILDKRAUTER 
start: 2006 

einde: 2008 

- 17.300 m 2 (voormalig goederenoverslagterrein) 

- initiatief in kader van TU project 'Bodenkunst auf Brachflachen' 

- 150 bordjes met informatie over plantensoorten 

- gekoppeld aan website met uitgebreide uitleg 



scherm open
luchtbioscoop 

PLATZ AM TUNNELMUND 
start: 2009 

einde: onbekend 

- 25.000 m2 (voormalige rangeerterrein) 

- restruimte tussen parkeergarage, golf, U-Bahnstation en tunnelhelling 

- knooppunt ontsluitingswegen 

- multifunctioneel plein: markt, openluchtbioscoop, ligweide 

U-Bahnhof 
Gleisdreieck 

• 



KREATIVSZENEN 
start: 2010 

einde: onbekend 

- 300m (voormalig goederenstation) 

- Technikmuseum in kopgedeelte oost 

- opslag verhuisbedrijf en cateringbedrijf (sinds 1997) in gebouw oost 

- kunstenaar Ben Wagin (sinds 1999) in gebouw west 

- gebouwen herinrichten tot woning, ateliers en gallerieen ateliers 

- caferuimte voor AG Gleisdreieck 

- parkeerplaats en straat inrichten 

Anhalter cafe 

parkeren. 









theater 

Als je de elementen in de stad op zichzelf bekijkt, zie je alleen 

adhoc oplossingen voor praktische problemen: een brug om 

over een weg heen te komen, een trap om boven bij het spoor 

te komen. Maar als je ze als filmkarakters in een script leest, 

zie je innovatieve ruimtelijke interacties met theatrale effec

ten: verrassing, verlangen, verdriet (afscheid), jaloezie, onrust, 

connict en ontmoeting, passeren, etc. 

De ervaring van die elementen als filmkarakters of -decor is 

vaak afhankelij k van de 'perceptuele vermogens' van de toe

schouwer/gebruiker. Vee! mensen lezen de clues en cues in 

hun film niet, als Burbanks in hun eigen Trumanshow. 

Misschien was dat ook wel een verdienste van de Muur. Als 

een studiolamp die op klaarlichte dag uit de strakblauwe (of 

Sovjetrode) heme! vie!, werden mensen ineens bewust ge

maakt van hun eigen alledaagse ruimtelijke gedrag. Plotseling 

konden ze hun gebruikelijke weg naar hun werk niet meer 

nemen. Plotseling stopte de metro niet meer op 'hun' halte. 

Plotseling bleef die plek leeg. 

De stad, met haar gebouwen, straten, muren, trappen, hek

ken, bomen en andere morfologische elementen, dwingt ons, 

hindert ons en stuurt ons in onze dagelijkse ervaringen. Ze 

bepaalt waar we !open, waar we rijden, waar we kijken, wat 

verboden en geheim is, waar we verplaatsen en waar we stil

staan, waar we blijven, waar het onveilig en onguur is. 

Of bepalen wij dat? Wij hebben de stad toch ook gebouwd? 

BD18012008 



Urban Tissue 

Gleisdreieck park: barriere wordt verbinding 
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Verbinding 

Het Gleisdreieck gebied is altijd een blind spot geweest, een mentale en fysieke grens 

tussen de wijken Tiergarten, Schoneberg, Kreuzberg en Tempelhof. De keenvanden 

van het kunstmatige plateau vormen aan de oost- en westzijde en bij de YorckstraBe 

een kilometers lang lint van gele bakstenen, waar op veel plaatsen metershoog ver

wilderd groen overheen groeit. De aanliggende straten krijgen door de blinde muur 

een perifeer karakter: in het dwarsprofiel ontbreken ruimtelijke zichtlijnen die de 

lengte van de straten breken en er zijn geen of nauwelijks stedelijke programma's 

aanwezig die de openbare ruimte bestemmen of activeren. 

De kwaliteiten van dit perifere karakter zijn eenvoudig te benutten door de keerwand 

van het park op tactische plaatsen te doorbreken. Door entrees te maken in de ooste

lijke en de westelijke muren, met name in het verlengde van de straten dwars op het 

park, ontstaan directe relaties tussen het groene park en de directe omgeving. 

Naast het tactisch doorbreken van de randen van het park, is het essentieel om 

op een groter schaalniveau een verbinding te maken tussen het park en de omlig

gende wijken . De nieuwe Fernbahn heeft in 2005 het barriere-effect van het oude 

rangeerterrein overgenomen en snijdt het park in twee delen. In de strategie is een 

ontsluitingssysteem voorgesteld dat uitgaat van een pad parallel aan het spoor, dat 

een functionele verbinding zou vormen. De vraag is echter hoe eveneens een men

tale verbinding in oost-west richting gecreeerd kan worden. 

Generalszug 

In de prijsvraag 'Park am Gleisdreieck' gingen alle deelnemers uit van een over

brugging van de hogesnelheidssporen en de 5-Bahn sporen over het trace van de 

Generalszug, de Prachtstraf3e van James Hobrecht uit 1862. Hoewel de financiering 

van een dergelijke traverse, die een minimale hoogte van zeker tien meter en een 

bijbehorende lengte van 500 meter moet krijgen, nog lang niet zeker was, stelde 

geen enkel deelnemend team de historische en stedebouwkundige geldigheid ervan 

aan de orde. 

YorckstraBe 

Het Gleisdreieck gebied mag dan voor veel Berlijners nog onbekend terrein zijn - de 

YorckstraBe is een welbekend stadsbeeld dat veel mensen als orientatiepunt in de 

stad herkennen. Een alternatief voor de bouw van een nieuwe brug op een gefor

ceerde locatie zou zijn om te concentreren op de bestaande verbinding. De herbe

stemming van het Gleisdreieck gebied tot park vormt daardoor aanleiding om de 

aanwezige ruimtelijke kwaliteiten van de YorckstraBe opnieuw te onderzoeken en 

met een landschappelijke of architectonishe ingreep te versterken. 
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Sequentie 

1.park 

2.fernbahn 

3. zum umstelger 

4.blocks 

5.S-Dal\n 
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De YorckstraBe kreeg haar huidige gedaante toen rond 1883 het kunstmatige plateau 

aangelegd werd, waarmee spoor en stad definitief van elkaar gescheiden werden. De 

straat werd daarmee een van de belangrijkste oost-west verbindingen ten zuiden van 

het Landwehrkanal, waar in deze tijd gemiddeld 30.000 voertuigen per etmaal door

heen razen. Het geknepen profiel van 26 meter, gebaseerd op de toenmalige maxi

male constructielengte van de spoorbruggen, geeft het gedeelte van de YorckstraBe 

tussen de S-Bahn en de hoek met de KatzbackstraBe een afgebakende identiteit. 

In analogie met de historische ontwikkeling van het Potsdamer, Anhalter en Dresde

ner Bahnhof is de straat verdeeld in een aantal segmenten. De profielversmallingen 

en de Fernbahn maken uitcraard de grootste sneden, maar ook tussen de sporen zijn 

ruimtelijke factoren aanwezig die ieder segment een eigen karakter geven. Door deze e factoren uit te knippen en te analyseren is het later mogelijk een precieze ingreep te 

doen om park en straat te verbinden. 
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2. rernbahn 

5.S-bahn 

6. tor 
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Elk segment van de YorckstraBe wordt gekenmerkt door zijn eigen ruimtelijke effec

ten. De poortwerking van de profielversmalling, de S- en U-Bahn stations tussen de 

sporen, het plein en de bouwblokken, de kleine werkplaatsen en snackkraampjes 

langs de weg: als keyframes in de sequentie van de YorckstraBe bepalen zij de bele

ving van de straat voor de passerende automobilist, fietser of voetganger. 

Het 'Park' segment heeft daarbij de meest identificeerbare beleving. Het uniforme 

materiaal en de strakke lijnen van de keerwand en het licht-donker ritme van de 

bruggen warden slechts op een plaats onderbroken, waar een opzij gezet hek een 

smal voetpaadje ontsluit. Deze opening zou een Iogische entree voor het park kun

nen zijn en biedt aanleiding voor een ingreep. 
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In 1993, precies honderd jaar na de bouw van de eerste groep Yorckbri.icken voor 

Dresdener Guterbahnhof, kregen de resterende bruggen de monumentenstatus voor 

hun rol in de stads- en spoorbaangeschiedenis, hun belang voor het stadsbeeld en 

voor hun bouwkundige betekenis. De bruggen zijn in de loop van die eeuw aange

past aan steeds zwaa rdere treinen. Van de oorspronkelijke bruggen zijn er nu nog 

dertig over: een aantal bruggen zijn gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe 

spoorbrug, anderen zijn verwijderd vanwege hun staat van verval. 

Ook de meterdikke gemetselde wanden van de straat, waar de bruggen op steunen, 

met natuurstenen basement en de ornamenten tussen de bruggen zijn monument. 

Ze zijn ontworpen door Franz Heinrich Schwechten, de architect die ook het nieuwe 

Anhalter Bahnhof in 1881 en later het Anhalter Guterbahnhof ontwierp. 

De monumentenstatus is, zoals vaak bij monumenten, niet unaniem omarmd. 

Vooral eigenaar Deutsche Bahn AG was tegen: de verwaarloosde staat van de brug

gen en de geschatte kosten voor renovatie ( 100.000,- per brug) vragen om een grote 

investering. Met de 'herbestemming' van de bruggen tot groenverbinding in het 

nieuwe park is er in ieder gcval een sterk argument voor renova tie. 1 
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I Stephan Lepiorz (red.) 'Die 

Yorckbrucken . [in verkelm-

technisches Baudenkmal der 

Berliner £isenbahngeschichte', 

Amt rur Planen, Genehmigen 

und Denkmalschutz (Bezirk

samt Tempelhof·Schoneberg), 

Berlin 2007. 
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Zip 

Barnett Newman (1905-1970) was een Amerikaanse kunste

naar, schri jver en criticus die bekend staat als een van de voor

naamste abstract expressionisten . 

In vrijwel al zijn werk speelt de 'Zip' en belangrijke rol: een en

kele lijn die verticaal door een strak vlak snijdt. In zijn vroege 

werken hebben de vlakken nog een textuur, later gebruikte 

Newmann egale kleuren. De Zip bepaalt de ruimtelijke struc

tuur van het schilderij, door het tegelijkertijd te verdelen en 

te verbinden. 

Newmans Zip is een perfecte metafoor voor de Yorckstra~e: 

de straat snijdt door het Gleisdreieck park en vormt daardoor 

zowel een barriere als een verbinding. De vraag voor een ont

werp is hoe de derde dimensie van de architectuur daarmee 

omgaat. 
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dis a pp earing architecture 
I 

Le Corbusier 'Villa Savoye' (1928) 

KWK Promes 'OUTrail house' (2004) 
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Het hoogteverschil van de YorckstraBe leidt tot een denken in lagen, waarbij verti

cale interferentie een symbiose tussen architectuur en landschap vormt. De vraag 

daarbij is waar de grens tussen landschap en architectuur ligt : wat is binnen/buiten, 

wat is openbaar/prive, wat is gebouwd/gegroeid? 

In de architectuurgeschiedenis, maar vooral in recente architecttrurprojecten valt 

een tendens te ontdekken waarin landschap een grote rol speelt. Waar moderne 

architecten als Mies van der Rohe en Philip Johnson met hun glazen huizen bra

ken met het gesloten volume en op die manier een maximale relatie tussen interi

eur en landschap aangingen, wordt landschap nu steeds meer als metafoor gebruikt 

voor het verder verweven van gebouw en omgeving. Charles Waldheim stelt in het 

boek 'The landscape urbanism reader' zelfs dat landschap architectuur zal vervangen 

als het bouwblok van contemporaine stedelijkheid: " [ ... ] landscape has become 

both the lens through which the contemporary city is represented and the medium 

through which it is constructed ." ' 

De daktuin en de pilotis uit de vijf punten voor de architectuur van Le Corbusier 

hadden als doel om de groene ruimte op het maaiveld vrij te houden en te compen

seren op het dak van het gebouw. De onbedoelde consequentie was dat het gebouw 

daarmee de relatie met het maaiveld verloor, wat in veel projecten tot problemen 

met o nveilige openbare ruimte leidde. 

Landscha p kan een middel zijn om anders na te denken over de relatie tussen ge

bouw en openbare ruimte. In plaats van context te definieren vanuit het gebouw, 

wordt het gebouw gedefinieerd vanuit de context. 

de Land.'ICO/Je Urhanfam Hul/.i;;hiJ 

Generator Is ecn wchslte die ut 

mm/nm woorde11 11il hel vncn

lmlair van 'landscape 11r/Janis111 ' 

cmnhineert. 

( ww w. ruderal. com/Im I ls hi I/Intl/. 

sl1 il.l1Lm) 

I Waldheim, C 'The landscape 

urbanism reader', Princeton 

Mchilectural Press, New York 

2006. 

meer informalie over hel 

OUTrail house: www.archdaily. 

com/8713/outrial-house-kwk-

prom es 

vormonderzoek naar symbiose van architectuur en landschap voor doorsneden YorckstraBe 
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bezonning gevouwen landschap 

continulteit openbare ruimte nis 

hof-in-park verborgen ruimte 
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De opgave in de Yorckstra~e is de doorsnede. De nieuwe verbinding tussen de twee 

lagen van stad en plateau, die voorheen altijd gescheiden waren, vormt een kans om 

de potentie van de doorsnede te onderzoeken en dus het 'tussen' te benutten. 

Een eerste studie onderzoekt de werking van een entreetrap op de grens tussen straat 

en plateau. De orientatie en de plaatsing van de trap ten opzichte van het volume 

geven verschillende effecten voor de beleving van de entree. Wanneer de trap dwars 

op de grens staat, vormt zij een veel korter moment aan de straat dan wanneer ze 

schuin of in lengterichting geplaatst wordt. Een bordes kan de orientatie versterken 

of verstoren, of zelfs een verblijfsruimte op de grens vormen. 

Een vormstudie naar de mogelijkheden van die doorsnede heeft een aardige ge

reedschapskist opgeleverd waarin straat, architectuur en landschap samengaan in 

verschillende vormen, uiteenlopend van overbrugging en poortwerking tot incorpo

ratie en inversie. Hoewel de studie slechts schetsmatig blijft, alleen gebaseerd is op 

gesloten volumen en ongetwijfeld oneindig verder uitgebreid zou kunnen worden, 

heeft zij tot inspiratie gediend bij het ontwerpen van de twee ingrepen in de Yorck

stra~e. 

/ 
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straat plateau wand toren 

·--=======- •• • • 

.... ==••========~•ITT~•••·~~ 

De publicatie 'Grossformen im Wohnungsbau' van O.M. Ungers diende als uitgangs

punt voor het vooronderzoek in atelierverband van dit afstudeerproject. Ungers 

onderscheidt 'Grossformen' in twee categorieen: naar functie (straat of plateau) en 



De twee ontworpen gebouwen spelen scherp in op de ritmiek van de Yorckbruc-

ken en de monumentale lijnen van de keerwanden. Het entreegebouw 'horizonzaal ' e vouwt de Gesimsbiinder omhoog om ruimte te maken voor een lange trap, de uit

zichttoren 'fragmentoren' vormt een verticale extrusie van een ontbrekende brug . 

=j••••• ••••• • •• • 

•••••• ••••• ••• • 
naar vorm (wand of toren). De straat en het plateau worden daarbij door wanden 

respectievelijk torens bepaald als publieke ruimte. In dit project sluiten de catego

rieen elkaar niet uit: wand en toren vormen de verbinding tussen straat en plateau. 
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aanzicht zuidgevel 

impressie straatbeeld 
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,, ... Eine ihrer Hauptaufgaben sieht die Genossenschafr in der Organisation biirgerbetreu

ter Freizeiti11sel11 und Patenschafren und ihrer Vemetzung in der Parklandschafr. So ka1111 

sich stufenweise eine biirgerschafrliche Triigerstruktur fiir die nachhaltige Pflege und Unter

haltung des Parks entwickeln. Ein solches Netz soil die Pflege durch Griiniimter keineswegs 

ersetzen, sondem kooperativ ergii11ze11, um der chronischen U11ter(i11a11zieru11g der Amter 

und der absehbaren Verwahrlosung vo11 Grii11a11lage11 e11tgege11wirke11 zu ki:i1111en ... ,, 

Das Konzept wird zur Zeit kontrovers diskutiert, sowohl innerhalb der beteiligte11 lnitiative11 

als auch in der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe, in der Vertreter vo11 Senat, Bezirk, Grun 

Berlin Gm/JH, des Atelier Loidl und Anwohnervertreter den zukiinftige11 Gleisdreieckpark 

planen. 

Christian Schmidt-Hermsdorf & Matthias Bauer, 'Triigerkonzept der Parkgenossenschafr 

Gleisdreieck' (2007) 

'Horizonzaal' is een verenigingsgebouw voor de Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck, 

die in een soort pachtsysteem het beheer en de coordinatie over het park krijgt. Het 

gebouw vormt entree van het park en adres voor de vereniging aan de YorckstraBe. 

In het gebouw is ruimte voor presentatie, discussie en ontmoeting en zijn faciliteiten 

aanwezig voor individueel of groepswerk, archivering, materieelopslag en bijvoor

beeld exposities. 

dubbele routing: 

entree van het park via de trapparti j en 'mez

zanine' en ontsluiting van zaal, bar en kantoor 

via het hof. 

groenverbinding: 

enkele boom in hof vormt symbolische verti

cale verbinding tussen de straat en het park, 

dat over het vegetatiedak gewoon doorloopt. 
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Stramien 

De plattegrond van het gebouw is gebaseerd op een stramien dat ontstaat uit de 

rich ting van de bruggen en de rich ting van de straat. De hoek van zestien graden die 

de bruggen maken met de straat wordt zo gebruikt om een spel te spelen met struc

tuur: de hoekverdraaiing van de zaal ten op zichte van de straat geeft het gevouwen 

volume een zekere mate van autonomie die de representatieve functie van de zaal 

expliciet maakt. Door een nieuwe lijn in het stramien te introduceren, die terug

komt in de binnenzijde van de trappartij en de nok van de zaa l, wordt het stramien 

op scherp gezet. 

De constructieve maten en principes van de Yorckbrlicken komen terug in het on t

werp van het gebouw. De smalle stramienbreedte van 3,60 meter is overgenomen, 

waardoor de constructie een ritmisch instrument wordt in het aanzicht en het inte

rieur. De constructie bestaat uit overgedimensioneerde 1-profielen, die het gebouw 

een industrieel karakter geven dat past bij het beeld van de bruggen. 

Element en 

Het gebouw bestaat uit drie delen, die samen het hof aan de straat afbakenen: een 

gevouwen houten zaal, een glazen L-vormige bar/werkvloer op straatniveau en de 

betonnen L-vorm van de entreetrap naar het park. De zaal doet zich ondanks haar 

openheid en verbinding met het landschap voor als een autonoom volume. De L

vorm van de trap vormt het dak voor de kantoren op het straatniveau en krijgt op 

zijn beurt weer een dak door het omhooggevouwen park. e Het hof vormt als nis aan de straat en als gat in het park de centrale verbinding tus-

sen de zaal, het kantoor en de bar en tussen de straat en het park. 

Functies 

De zaal is in principe een eenvoudige trap, die van het hof naar boven naar het park 

loopt. Door in het midden drie treden samen te la ten gaan ontstaat een tribune waar 

naar behoefte tot maximaal 300 losse stoeltjes op geplaatst kunnen worden. De zaal 

kan gebruikt worden voor presentaties en discussie, maar door het gordijn ook voor 

films en projecties. 

De bar en de werkvloer vormen een continue ruimte, die symbolisch is voor de open 

filosofie van de vereniging. Door faciliteiten als keuken, archief en vergaderruim te 

samen te brengen in een gesloten strook, ontstaat een smalle strook aan de glasgevel 

die optimaal contact geeft met de buitenruimte van het hof. 

De trappartij naar het park is lui en breed aangezet, om verschillende loopsnelheden 

en manieren van gebruik als openbare ruimte mogelijk te maken. Boven de kantoren 

vormt het een brede vloer, die bijna als een tweede pleinruimte aanvoelt en een tus

senmoment vormt onderweg van straat naar park. 

97 



98 

doorsnede over de zaa l 

e 
e 
e 

e 
e 

interieur van de werkplekken e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 



e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

het hof van boven uit de zaal gezien 

99 



fragmentoren 

t 
1 

orientatie op iconografische landmarks van Berlijn 

100 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 



Het Gleisdreieck gebied is een blinde vlek op de mental map van Berlijn. Het hoogte

verschil met de stad, het vele groen in het park en het talud van de Fernbahn maken 

het onmogelijk om overzicht te krijgen over het gebied. Door de volwassen gegroei

de Spontanvegetation, die berken boven de tien meter telt, geven zelfs de oude sein

en regeltorentjes niet meer het overzicht waar ze ooit voor bedoeld waren . 

Om niet alleen een entree en adres aan de YorckstraBe te maken maar ook een orie entatiepunt, steekt een 22 meter hoge uitzichttoren aan de straat boven het park 

uit. De 22 meter is gebaseerd op de hoogte van het Berlijnse bouwblok, waardoor de 

bezoeker boven de boomgrens op de hoogte van de stad staat en de skyline van Ber

lijn vanaf een uniek punt in de stad kan bekijken. Op die manier wordt het mogelijk 

de voortdurende ontwikkeling van het park te volgen en wordt het park gekoppeld 

aan de stad . 

de toren biedt een gefragmenteerde blik op de gefragmenteerde stad 
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De fragmentoren speelt een spel met de beleving van straat en park: Vanaf de straat 

betreedt de bezoeker een gesloten routing naar boven, die op bepaalde momenten 

een ingekaderde blik op de omgeving van het park biedt. Pas bovengekomen op het 

uitzichtplateau komt de bezoeker buiten, waarna hij zijn weg naar het park over de 

boven- en buitenzijde van de houten trap kan vervolgen. 

De toren is gebaseerd op een stramien van 1,20 meter dat naadloos past in het stra

mien van 3,60 meter van de bruggen. I-let 9x5 grid maakt verschillende configuraties 

van de plattegrond mogelijk, waardoor een aantal trappen 'uitwaaieren' zoals de 

oude rangeersporen van het Anhalter Bahnhof dat deden. 
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t::) Newsletter von www.berlin-gleisdreieck.de - Unicode (UTF-8) 

Eile ~dit ~ew Iools !'1essage t!elp 

Reply 

From: 

Date: 

Reply All Forward Print 

webmasler@berlin-gleisdreieck.de 

dinsdag 25 november 2008 1:'18 

To: Driessen, 8. 

x. 
Delete 

Subject: Newsletter von www .berlin-gleisdreieck.de 

Hallo F reunde des Gleisdreiecks, 

Previous Next Addresses 

viele babe sich gewundert, \Veil sie so lange nichts mehr gehort haben vom Gleisdreieck, 
ausgerechnet jetzt, wo der Park realisiert wird. 

Es ist so: Kach 15 Jahren Engagement bin ich etwas mude. Anlasse zu Berichten hatte es 
schon gegeben: die Bauplane der Vivico tmd der UFA in der Frischlutlschneise sudlich 
des Potsdamer Platzes, die Sportier von Turkiyemspor, die dringend Fussballplatze 
brauchen wid deren Notlage von Bezirkspolitikem instnunentalisiert wird gegen die 
Kleingartner, der blin<ie Pragmatismus der Grun Berlin GmbH, mit dem die beti.lhmte 
Vegetation vor Ort und die run Park interessierten sorialen Netze gleichermaJ3en 
n.iedergewttlzt werden. Das hat mich nicht w1bmihrt gelassen. Kw1 werden die 
schlinunste.n Befurchtwigen wahr, werm es heillt, class fur den Bau des Parkes 300 
Biiume fallen sollen. AnlaB fur mich, die Seite berlin-gleisdreieck.de. wieder zu beleben, 
die demnachst in neuer T e.chnik erscheinen wird. 

Wer sich \'Of Ort infonnieren und Grun Berlin die ::V!einung sagen mochte, kann dies am 
konunmenden Samstag, 29. 11. um 14 Uhr auf einer lnfo-Veranstaltwig, TrefiPunkt 
:vfockem'Ecke Hornstra.Be_ Den Einladungsflyer von Grun Berlin und weitergehende 
Informationen finden Sie auf 

bttp·J/www .berlin-gleisdreieck.delSeiten/aktuelles/ 

Herzlichen Gruss 

Matthias Bauer 

Werm Sie diesen Newsletter zuktinftig nicht me.hr beziehen wollen. klicken Sie auf den 
folgenden Link: http:f /www. berlin-gleisdreieck. d cgi- std/newsletter. pl" 
action=unsubscnbe&email=b.driessen rclstudent. tue .nl 



Een belangrijke en fantastische eigenschap van Berlijn is het continue proces van 

bouwen, slopen, gebruiken, verplaatsen en verwaarlozen. Gedurende de bijna twee 

jaar die dit afstudeerproces in beslag heeft genomen ben ik vier maal in de stad ge

weest en heeft ze me elke keer weer verrast. 

Nadeel daarvan is dat ook 'mijn Gleisdreieck' voortdurend aan verandering onder

hevig was. De eerste keer werd ik gefascineerd door de rauwheid van de plek, de 

keren daarna kwam daarbij de fascinatie voor het proces dat het gebied doorloopt. 

Zelfs tijdens de duur van mijn project is er nauwelijks duidelijkheid ontstaan over de 

status van het park en de geldigheid van het Wettbewerbe on twerp. 

lk heb lang geworsteld met het karakter van de plek en gezocht naar middelen en 

methoden om tot een gebouwontwerp te komen dat respect toont voor het proces 

van deze bijzondere locatie. Het resultaat is een ontwerp van twee gebouwen die een 

alternatieve strategie voor gebruik van het park ondersteunen, die meer aansluit op 

het historische proces en de bestaande betrokkenheid van de feitelijke gebruikers. 

In de laatste fase van het project ontving ik deze email van Matthias Bauer, architect, 

onderzoeker en voornaamste woordvoerder van de Aktionsgemeinschaft Gleisdrei

eck. Na vijftien jaar strijd tegen de wegenbouw, de boomkap en de bureaucratie is 

hij een beetje moe. lk hoop dat mijn project in ieder geval aan het denken zet over 

de omgang met dit unieke stuk Berlijn. 

Bas Driessen, 7 december 2008. 

nawoord 
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Office for Metropolitan Architecture - Kunsthal 

"The simultaneity of scales is present in the Kunsthal 's ramp, which shi~s identity to be

come architecture, city and landscape: at an urban scale, beginning from Westzeedijk Street, 

it functions as the main entry to the park from the city, the Kunst/Jal building operating 

as a portal; {. .. ] At an architectural scale, the museum appropriates the ramp as it passes 

through the building by pressing a density of programs against it, including ticket booth, 

cafe, gallery, bookstore, and display windows; the ramp also provides the organiz ing struc

ture of the museum, entering the building and folding over itself repeatedly to become entry, 

overlook, passageway, room, and roof garden. At a landscape scale, the ramp is one of five 

similarly scaled movement elements forming a promenade that organizes the experience of 

the park. {. .. j"' 

SAN AA - Zollverein School of Management & Design 

Een tweede belangrijke referentie voor de Horizonzaal vormde de Zollverein School 

of Management & Design van het Japanse architectenbureau SANAA. Het gebouw is 

een van de eerste gerealiseerde nieuwbouwelementen in het masterplan van OMA, 

dat de verlaten kolenmijn Zollverein bij Essen moeten herbestemmen tot cultuur en 

design park. 

De neutrale, minimale vormgeving van de betonnen kubus met ribben van 35 meter 

en de overmaat aan ruimte inspireren tot veelzijdig gebruik. De enige gedefinieerde 

elementen in het interieur vormen de betonnen trap- en liftschachten en de dub

belglazen zaal op de begane grond. Met extreem eenvoudige middelen, zoals schijn

baar willekeurig verspreide gevelopeningen, verschillende verdiepingshoogten en 

enorme gordijnen wordt een grote variatie aan ruimtetypen mogelijk. 

I Unda Sl1ellak - Ctms lmcted 

ground: questions nf scale, uil: 

Tile Lantlsrnpe Url><111ism Reader, 

p. 132. 
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Cabrini-Green toren 

Cabrini-Green in Chicago's North Side is een stadsdeel met sociale woningbouw 

waar zo'n 15.000 mensen in grootschalige hoogbouw wonen. De wijk heeft een re

putatie als ghetto met gang violence grote rmoede en verwaarlozing. In 2008 wonen 

er nog 4. 700 mensen in Cabrini-Green. 

De hele wijk wordt gesaneerd, waarbij bijna alle gebouwen gesloopt worden en ver

vangen door een mix van hoogbouw en rijtjeswoningen. Tijdens de sloop is een 

trappenhuis overeind gebleven. Het staat als een totempaal achter de beveiligings

hekken en speelt met de wind die er doorheen blaast. 

Mesarchitecture - Misfit tower 

"Vertical meeting-point 

Anyang, South Korea. 2005 

A signal-tower at the entrance to a parking, Misfit Tower gives new form and life to ordinary 

materials gleaned on-site. A zero-quality monument, it promotes mismatched architecture. 

Its diachronic rhythm of open/closed, inside/outside, gives it an unfinished air and con

fronts users with the alternating conditions of instability. "2 

l11111://11/dghln11.1>1ogspoc. 

cnm/2006/ I O/cllica11os- inner

f111te·mins.html 

2 www.mesarchilecture.nrg/ 

?cat= I &cnntentid=26 
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So gewaltig sind die Ausma(Se des neuen Lebens. Daf5 die neue Kunst, die es formen soil, den Ausdruck nicht 

finden kann, ist selbstverstiindlich. Diese Realitiit ist noch zu grof5 fiir eine ihr gemii(Se Wiedergabe. Dazu 

reicht keine "getreue" Schilderung. Man mu(Ste die gesteigerte und ideate Wirklichkeit dieser Welt empfinden, 

das platonische "Eidolon" des G/eisdreiecks. Man mu(Ste sich mit lnbrunst zu ihrer Grausamkeit beken11e11, in 

ihren tOdlichen Wirkungen die "Ananke" sehen und vie/ lieber nach ihren Gesetzen untergehen wollen, als nach 

dem "Humanen" der sentimentalen Welt g!Ucklich werden. 

So, ein G/eisdreieck 11011 machtvollen Dime11sio11e11, wird die zukunftige Welt sein. Die Erde hat mehere Umfor

mungen durchgemacht - nach 11atiirliche11 Gesetzen . Sie erlebt eine neue nach konstruktiven, bewu(Sten, aber 

nicht weniger elementaren Gesetzen, Trauer um die a/ten Fonnen, die 11ergehe11 - iihnlich dem Schmerz eines 

A11tidi/u11ialwese11s um das Verschwi11de11 der priihistorischen Verhiiltnisse. 

Schuchtem und verstaubt werden die zukunftigen Graser zwischen metalle11e11 Schwellen b/Uhen. Die "Land

schaft" bekommt eine eiseme Maske. 

Joseph Roth, 'Bekenntnis zum Gleisdreieck' (1924) 
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