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Voorwoord 
Dit tweede deel van mijn afstuderen beschrijft een uit
gebreidere analyse van het plangebied Stadtgarten in 
Duisburg, een verdieping van het concept 'pauzeland
schap' en een ontwerp van het plangebied Stadtgarten 
dat het eindwerk zal vormen van mijn studie steden
bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindho
ven. Het afstudeertraject bestaat tevens uit een litera
tuuronderzoek naar stedelijke vernieuwing en industri
eel, dit staat beschreven in deel één. 

Het literatuuronderzoek beschrijft mijn bevindingen die 
ik deed naar stedelijke vernieuwing en industrieel erf
goed in België, Duitsland en Nederland. Hiermee ben ik 
in augustus 2004 begonnen. Door over de grenzen van 
de Nederlandse stedenbouw heen te kijken wilde ik mijn 
gezichtsveld verruimen. Naar mijn mening is dit zeer de 
moeite waard geweest. De problematiek die steden in 
beide buurlanden zijn vergelijkbaar, maar vooral in 
Duitsland toch wel anders. 

Het ontwerpen van een stedelijk morfologische struc
tuur voor het plangebied Stadtgarten in Duisburg heb ik 
als zeer leerzaam ervaren. Ondanks de complexe situatie 
in Duisburg en het plangebied zelf, denk ik dat de stad 
met mijn uiteenzetting een andere verlichtende kijk op 
de toekomst kan hebben. 

Tijdens het proces van afstuderen heb ik vele mensen 
mondeling en per e-mail gesproken in verschillende ste
den. De medewerkers van de steden Antwerpen, Ede en 
Duisburg wil ik allereerst bedanken voor de enthousiaste 
en snelle reacties. 
Graag wil ik ook mijn begeleiders Kees Doevendans en 
Reinder Rutgers van de Technische Universiteit in 
Eindhoven bedanken voor de goede adviezen en bege
leiding. Heirnut Hardt wil ik als externe begeleider ook 
heel erg bedanken voor zijn adviezen en begeleiding en 
ook voor het mogelijk maken van een afstudeerstage bij 
zijn bureau StadtUmBau in Kevelaer in Duitsland. Hier 

heb ik in bijna vijf maanden enorm veel geleerd en 
ook een leuke tijd gehad met de medewerkers daar, 
ook zij wil ik heel erg bedanken! 
Als laatste, maar zeker niet minder, bedank ik mijn 
vrienden, familie en vriendin Olga. 

Eindhoven, augustus 2005 
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1. Inleiding 
Tijdens het literatuuronderzoek naar gebieden in Ant
werpen, Duisburg en Ede ben ik onder de indruk geraakt 
van de stedelijke vernieuwing zoals deze in steden 
plaatsvindt. De middelen, manieren en gedachten om 
tot een nieuwe invulling en vooruitgang van een gebied 
te komen blijken ver uiteen te lopen. 
Industrieel erfgoed en industriële archeologie hebben 
een rijke geschiedenis, deze begrippen zijn in de loop 
der jaren steeds opnieuw bediscussieerd en bekeken. Ze 
blijken beide voor een bredere uitleg vatbaar, wat ook 
terugkomt in de praktijk. Het houdt niet op bij het pand 
alleen. (Oud-)medewerkers, milieuactivisten, omwo
nenden, machines, (failliete) bedrijven, ontwikkelaars, 
gemeenten en ga zo maar door hebben een band met 
deze indrukwekkende vorm van stedelijke vernieuwing. 
Ondanks dat er veel over gesproken is, is er weinig lite
ratuur en onderzoeksmateriaal beschikbaar, ook niet in 
onze directe buurlanden. Langdurige leegstand van 
ruimtes en gebouwen leidt tot verval en heeft een aller
minst positieve bijdrage aan de openbare ruimte en de 
leefbaarheid van de stad. 

De ruimtelijke ontwikkeling en ordening in veel wester
se steden is vermaard om hun democratische zorgvul
digheid. Die zorgvuldigheid kent ook een keerzijde: 
langdurige procedures. De traagheid van reguliere plan
processen levert, voor wie het wil zien, een opmerkelijk 
beeld op van 'pauzelandschappen'. Gebieden, terreinen, 
locaties waar de tussentijd regeert in afwachting van een 
nieuwe fase. Deze 'pauzelandschappen' zijn soms her
kenbaar doordat ze braak liggen, maar verbergen zich 
evengoed achter façades, wachtend op herbestemming. 

Het Ruhrgebied is al tijden een brandpunt van indu
striële structuren. Steden blijken grote moeite te hebben 
met de eenzijdige functiemenging in deze steden. 
'Schrumpfende Städte', negatieve imago's en weinig per-

spectieven zouden steden aan moeten zetten om de 
'schwung' er weer in te brengen. 
Duisburg trekt hierin de bijzondere aandacht. Het is 
één van de steden is die de problematiek van de 
'Strukturwandel' treft en toch bestaat er geen duide
lijke ontwikkelingsvisie, woningbehoeftenonderzoek 
of uitgewerkt overkoepelend idee hoe de stad voor te 
bereiden op de toekomst. 

Hier ligt natuurlijk dé uitdaging van een steden
bouwkundige om aan te geven hoe in de tussentijd 
invulling gegeven kan worden. Door het geven van 
inhoud aan het concept 'industrieel pauzelandschap' 
en het aandragen van mogelijkheden voor de stad 
Duisburg voor toepassing van dit concept bij de ver
binding tussen het Rheinpark I Stadtgarten I Insel
park ('Multi Casa'). Dit is te lezen in hoofdstuk 2. 

Voor de ontwikkelingsvisie te beschrijven zal ik het 
plangebied en omgeving onderwerpen aan een ana
lyse op onder andere groen-, bebouwings- en hoogte
structuren en problematiek die bij de herbestem
ming van het plangebied spelen. Dit resulteert in een 
probleemstelling. Dit alles is in hoofdstuk 3 te vin
den. 
In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkelingsvisie beschre
ven. 
Hoofdstuk 5 bevat conclusies en een terugkoppeling 
naar voorgaand literatuuronderzoek. 
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Concept Industrieel Pauzelandschap 
2.1. Achtergrond 
Haast exemplarisch voor 'pauzelandschappen' zijn oude 
industrieterreinen, spoorwegemplacementen en braak
liggende spoorlijnen. Deze terreinen en gebieden liggen 
regelmatig, soms voor meerdere jaren, braak. Ook ~e 
verbinding tussen Rheinpark I Stadtgarten I Inselpark m 
Duisburg is op het moment van schrijven in transitie en 
te karakteriseren als een 'pauzelandschap', wachtend op 
een toekomst. Denk bij Duisburg aan Innenhafen en het 
Landschaftspark Duisburg-Nord, beide voorbeelden van 
oude industriële gebieden waar een (tijdelijke?) invulling 
aan gegeven is. 

Maar zijn dit de enige gebieden die we een 'pauzeland
schap' kunnen noemen? Of zijn andere gebieden ook zo 
te noemen? Moeten de landschappen of gebieden perti
nent leeg zijn of zijn er ook activiteiten? Wat deze pauze
landschappen in ieder geval gemeen hebben is dat er 
(g)een invulling is tussen het gebruik in het verleden en 
het gebruik in de toekomst. Hoe nu slim om te gaan met 
braakliggende of doelloze tussenoplossingen van terrei
nen in een stad? 

Het bureau Stroom1 uit Den Haag opperde in 2004 de 
volgende hypothese: er kunnen strategieën worden ont
worpen die de lange duur van planprocedures en het ge
fragmenteerde landschap van de tussentijd als kans be
nutten. Eén van die strategieën is wisselbouw. Het woord 
is een samenstelling van 'wisseling' uit de landbouwkun
dige term 'vruchtwisseling' en het begrip 'stedenbou~·· 
Vruchtwisseling is de manier waarop een boer verschil
lende gewassen op zijn gronden laat rouleren. Zo kunnen 
bijvoorbeeld de eerste drie jaar op een kavel aardappelen 
groeien en de volgende jaren bijvoorbeeld wortel~n. 
Vruchtwisseling heeft samen met het bewust braak lig
gen ten doel om de grond niet uit te putten. Over het 

1 Stroom Den Haag, htto://www.stroom.nl/ 

concept 'pauzelandschap' wordt voor het eerst gespro
ken in een artikel van het tijdschrift Arcbis uit jaargang 
2001. In aflevering 5 van dat jaar spreekt dhr. de Graaf 
in het artikel 'The charm of a pause landscape' over het 
gebied van Hoek van Holland. Jan de Graaf is steden
bouwkundige en is voorzover ik heb kunnen achterha
len de eerste die sprak over de term 'pauzelandschap'. 
Hier enkele belangrijke passages uit het artikel 'The 
charm of a pause landscape': 

"The most skilfully made maps suggest an objective rep
resentation. But in reality every map is a choice. A map 
is not a representation but rather an impression, of the 
landscape of the future. A map is a narrative, just like a 
bistorical tale. It is an excerpt, a selection; a map is a 
design ... 

... Conservatism is alive, but it doesn't include every ob
ject. Not everything old is of value, not everything from 
the past is heritage. The same holds for the things for 
today. Not everything is progress, not everything con
temporary is an agreeable modernization. But nor is the 
new to be abominated .. . 

... However, some of them became attached to the area, 
for Jonger and shorter periods of time. Permanent and 
temporary, they alternate, just like ephemeral and rock
solid. Permanent lasts for a short while only, and tem
porariness - a sort of uncertainty - has lasted for more 
than a hundred years. The area manifests itself as a sort 
of pause landscape. The powers that behave always ex
erted their authority here, implacably. First the Ministry 
of Defence, then the Dutch Rail, most often the State 
Department of Roads and Waterways and sametimes 
the Port of Rotterdam. They dictated what was allowed 
and, more especially what was not allowed. Never in an 
integrated way, always sectorially, hence the emptiness. 



Figuurt 

Strand 'Blijburg' in Amsterdam. 

Bron: de Architect juli-aug. 2004. 

After the Secoud World War, English was the language of 
communication in the Hook; there were more British 
servicemen here than Dutch citizens. One million pas
sengers sail with the Stena Line to and from other 
shares. Numerous types of tourists and recreationists 
pass through this place. Here, toa, lies an opportunity. 
There are motifs in this dynamism and in this tempo
rariness. It is an old-fashioned word 'residential recrea
tion', but it could farm the inspiration for new types of 
dwelling. That is the challenge for a new program, a 
pause program. Dwelling as a relaxing pastime, on the 
borderline between land and sea, on the borderline be
tween construction an demolition, halfway between stay
ing and traveling, in floating dwellings subject to ebb and 
flood, in camper villages in all weathers, in chalet camps 
that broaden the mind, on huge campsites, in cyeling 
hotels, skate motels, hiking huts, all tailored to the re
quirements of guests. The Hook of Holland is European 
car park champion. A superabundance of dry-as-dust but 
promising asphalt, an invitation to all those nomadie 
passers-by to stay a while. Nat permanently, merely 
basedon artiele 17 of the Spatial Planning Act, the only 
artiele which still has legal force in this region, at least 
for the pause program ... 

.. . Uninterrupted attention and study. The new map of 
the Hook of Holland puts it this way: 'Rotterdam by the 
sea is a layered landscape. Charged with history. It is a 
tough area which yearns for respect. Here and there rel
ics help that past to live on in memory. But the area is 
more than that. It is brimming with opportunities for the 
future. That requires imagination. Numerous signs point 
the way. That respect and that imagination farm the am
bition of this New Map of the Hook of Holland'. Nat a 
map of pro mises, but a map of opportunities. "2 

Deze fragmenten beschrijven het gebied Hoek van Hol
land, in het westen van Nederland. Beschreven wordt 
hoe bepaalde eigenschappen van het gebied kenmerkend 

2 de Graaf, J., ïhe eh arm of a pause landscape', Archis, jaargang 2001, 
#5. 

zijn voor het concept pauzelandschap. Tegenstellingen 
van periodes die een landschap veranderen in de tijd, 
zoals de verschillende getijden in een jaar ook het land 
veranderen. 

In het tijdschrift de Architect van juli-augustus 2004 
wordt door Harm Tilman ook geschreven over 'tijdelijke 
bestemmingen'. 

"Op IJburg is in 2003 op de opgespoten zandvlakte een 
strand gecreëerd van 40 bij 250 meter, dat in korte tijd 
populair is geworden bij Amsterdammers. 'Blijburg' ligt 
op het Haveneiland Oost en beschikt over strandpavil
joens, voorzieningen en vooral veel parkeerplaatsen. 
Eind van 2004 is het strand weer verdwenen, om plaats 
te maken voor bouwwerkzaamheden. 
In de stad blijken verschillende plekken zich te lenen 
voor een onverwacht gebruik. Met slechts weinig mid
delen worden ze door de bewoners in beslag genomen. 
Hierbij valt te denken aan stukken stad die met mini
male ingrepen zijn omgetoverd tot aantrekkelijke ont
moetingsplaatsen. In de stad bevindt zich een menselij
ke vitaliteit die in deze ruimtes kan worden geactiveerd. 
Deze blijkt als vliegwiel te functioneren voor ontwikke
lingen waarvan private partijen ook weer kunnen profi
teren. 
Dergelijke ontwikkelingen maken de publieke ruimte 
complexer, maar niet noodzakelijk moeilijker te ont
werpen en te realiseren. Het publieke leven kent een 
dynamiek en zoekt daarvoor voortdurend de meest ge
schikte plekken op. Voor ontwerpers zijn tijdelijke be
stemmingen een laboratorium waarin ideeën em de pu
blieke respons daarop kunnen worden uitgetest. Maar 
ze bieden ook een kader waarmee het publiek de eigen 
omgeving opnieuw kan ontdekken. Zij stimuleren de 
betrokkenheid bij de openbare ruimtes en bevorderen 
de dialoog tussen publieke en private sector, die een 
blijvende impact kan hebben op de stad." 3 

3 Tilman H., de Architect, jaargang 35, juli-augustus 2004, p.20 
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Figuur2 

Denkoefening voor het concept 
pauzelandschap 
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2.2. Paradigmatische werking 
Hieronder een denkoefening binnen welke grenzen het 
concept pauzelandschap zijn werking heeft. De moge
lijkheid voor verdere uitbreiding is er. 
De termen zijn niet exact gerangschikt. Sommige zouden 
in meerdere kwadranten te plaatsen zijn, of juist een iets 
andere plaats in moeten nemen. Daarvoor betreft het een 
oefening. 

Vernieuwen R 1 ti" 
Hoogtij evo u e 

Vanuit de positie van een pauzelandschap is een verbe
tering en een verslechtering in de situatie denkbaar. Dat 
zijn de twee uitersten links boven en rechts onder. Pau
zelandschap kan mogelijk ook als tussenmoment of tus
sentijd gezien worden. De twee uitersten die daar in 
denkbaar zijn, zijn voorbijgestreefd en tijdloos. Binnen 
deze uitersten zijn ook weer gedachten mogelijk. Zover 
ben ik echter niet gegaan. Ook hier liggen mogelijkhe
den voor uitbreiding. 

Verzonnen 
Tijdloos 

Veranderen 
Omwenteling 

A rkie Science Fiction 
Ommekeer 

Loods 
Porosity 

Transgressie Elfgoed Efficient 

Kennismaken 

Recycle 

Metamorlose 

Transbumanee Deugdelijk 
Vloed Transformatie 

ICT Ritme Transitie 
Toenadering 

Verhuizen 
Moving Ad interim 
On the move Herbestemmen 

Niet-grondgebonden Wissel1ijst 

Meten Verplaatsbaar 

Verplaatsen Industrie Vluchtig Shift Midden 
Ruilverkaveling Interim Tem reel Tussenland Opstal 

Roerend goed 
Tijdig Historie 

Grondruil Vulli g 
Intermezzo 

Logistiek Periode Pauzeprogramma 
Authenticiteit Zwerfstenen 

Nomade Niemandsland Verarmen . . 
. Wtssehng 

Nostalgie Passen p ·00· k en te 
Pilot 

Achterhaald Cyclus 

Ouderwets 
Voorbijgestreefd 

Flexibel 

Involutie Stroom 
Tijdens 

Eb 
Strukturwandel Degeneratie 

Wisselwerk Verslechteren te gronde gaan 
Laagtï 

Milieubedelf ~ 
1 

d . 
Moreel verval Zedenbederf Ver oe enng 

Bedelf 
Ontaarding Sloop Achteruitgang 

Decadentie Verpauperen Instorten 
Verval Vernietiging 



2.3. Spelregels 
Het gebruik van tussenruimtes, van tussentijd vraagt om 
specifieke spelregels. In de vigerende Wet op de Ruimte
lijke Ordening van Nederland is het bekende of berichte 
artikel 19 de basis voor tijdelijke functies . Ze mogen 
maximaal 10 jaar plaatsvinden. Hieronder een aantal 
relevante artikelen zoals ze in het wetsvoorstel van de 
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening staan: 

Voorstel nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(28-04-04, artikel 3.2) 
Bij een bestemmingsplan kunnen voorlopige bestem
mingen worden aangewezen en met het oog hierop voor
lopige regels worden gegeven. Een voorlopige bestem
ming geldt voor een daarbij te stellen termijn van ten 
hoogste vijf jaar. 

"Artikel3.3 
Om te voorkomen dat in een bestemmingsplan begrepen 
grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking 
van de daaraan bij het plan te geven bestemming dan wel 
om een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestem
ming te handhaven en te beschermen, kan bij het be
stemmingsplan worden bepaald, dat het verboden is om 
binnen een bij dat plan aangegeven gebied zonder of in 
afwijking van een vergunning van burgemeester en wet
houders: 

a) Bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren; 

b) Bouwwerken te slopen. 

Artikel3.10 
1. Indien het werk of de werkzaamheden slechts 

toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestem
ming of een voorlopige gebruiksregel, stellen 
burgemeester en wethouders overeenkomstig 
hetgeen bij een bestemmingsplan omtrent de 
duur van de bestemming is bepaald, in de ver
gunning een termijn na het verstrijken waarvan 
het werk of de werkzaamheid moet worden ver
wijderd of beëindigd of op andere wijze met het 

bestemmingsplan in overeenkomstig moet wor
den gebracht. 

2. Na het verstrijken van de in het eerste lid be
doelde termijn is de rechthebbende of de 
rechtsopvolger te zijner keuze het werk of de 
werkzaamheid te verwijderen of te beëindigen 
of in de overeenstemming te brengen met het 
bestemmingsplan. 

Par. 3.3.3. Ontheffingen 
Artikel3.15 

1. Burgemeester en Wethouders kunnen met het 
oog op de voorzieningen in een tijdelijke be
hoefte voor een bepaalde termijn ontheffmg 
verlenen van een bestemmingsplan. De termijn 
kan ten hoogste vijf jaar belopen. Aan de ont
heffing kunnen voorschriften worden verbon
den. 

2 . Bij een bestemmingsplan kan de toepasselijk
heid van dit artikel worden uitgesloten indien 
het belang ter bescherming waarvan een be
paalde bestemming in het plan is opgenomen 
zich niet verdraagt met een tijdelijke ontheffing 
als bedoeld in het eerste lid. 

3. Burgemeester en Wethouders zenden van iede
re tijdelijke onverwijld afschrift aan de inspec
teur. 

4· Na het verstrijken van de in het eerste lid ge
noemde termijn is degene aan wie de ontheffing 
is verleend of zijn rechtsopvolger onder alge
mene titel verplicht de met het bestemmings
plan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen hetzij 
met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen. 
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5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen re
gels worden gesteld die bij de beslissing omtrent 
het verlenen van tijdelijke ontheffing in acht ge
nomen moeten worden." 4 

Wetende dat wet- en regelgeving niet in elk land hetzelf
de is, ben ik zo vrij geweest aan te geven hoe tijdelijk 
grondgebruik bijvoorbeeld in Nederland is geregeld. Be
langrijk is te zien dat hierin meer mogelijk is dan je op 
voorhand denkt. 
Mijn idee hierachter is dat meer mogelijkheden moeten 
worden geboden om braakliggende terreinen zo in te 
richten dat door een minimale inspanning een toenade
ring tot stand kan komen. De hedendaagse juridische 
basis vraagt hierbij om eigen uitingsvormen: 

Hardware: nieuwe vormen van bouwen, bijvoorbeeld 
IFDs, lichte architectuur, drijvende en zwevende bouw
vormen, autarkische vormen, ICT en compactere I mo
biele infrastructuur, de architectuur van de tussenruim
te. 

Orgware: juridisch, nieuwe spelregels. Sturingsfilosofie 
ruimtegebruik, financieel, eigendom: 

Voorstel Regeling Tijdelijk Grondgebruik 
(vergelijk vigerende WRO en nieuwe WRO) 

1. Grondeigenaren hebben het recht om hun eigendom 
te bebouwen met tijdelijke bouwwerken of het be
staande gebouwde te voorzien van een tijdelijk pro
gramma. 

2. grondeigenaren hebben een inspanningsverplichting 
om grond in de periode tussen vergunningsverlening 
en start van de bouw te voorzien van een tijdelijk 
programma. 
Bevoegde instanties kunnen in beide gevallen een 
subsidie verstrekken wanneer er voorzien wordt in 
een publieke functie. Onder tijdelijk wordt verstaan: 

4 Ministerie van VROM, Wet Ruimtelijke Ordening, 
http://www.vrom.nl/ 
s IFD, Industrieel Flexibel Demontabel bouwen 

5 jaar met de mogelijkheid tot een maximale ver
lenging van 5 jaar. Onder tijdelijke bouwsels wor
den verstaan: verplaatsbare bouwsels zonder funde
ring en daarmee roerend goed. 

Tijdelijk programma 
Wetende dat niet elk pauzelandschap hetzelfde pro
gramma kan dragen, hier enkele mogelijke invullingen. 
• Popconcerten of festivals zijn goed voor het imago 

van de stad, attractiviteit voor jong en oud; 
• Circus; 
• Tuincentrum, geen type intratuin, maar een een

voudigere vorm; 
• Strand; 
• Boomkwekerij, eventueel in combinatie met een 

park. Goed met het oog op de toegankelijkheid voor 
de bewoners, maar ook de mogelijkheid om te in
vesteren in de toekomst. De moeilijkheid in dit con
cept zal vaak zijn of de bodem van de juiste kwali
teit is, en of een betreffende kweker dit in een peri
ode van 10, 15 jaar op een plaats wil opzetten; 

• Opslag van materialen die in de toekomst alleen in 
waarde toe kunnen nemen (natuursteen, zware be
ton- of staalplaten voor bouw, e.d.) 

• Uiteenzetting van een stedelijk morfologische struc
tuur. 

Toepassing van het concept pauzelandschap 
Het mag duidelijk zijn dat tijdelijke invulling en het 
ontwerp van stedelijke gebieden nog niet vaak is toege
past. Toch zijn tekenen te bespeuren dat het geen een
dagsvlieg is. Mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe uit
dagingen en plaatsen voor ontspanning en recreatie. 
In de gedachteoefeningen en de gedachten over moge
lijke programma's schuilen wel degelijk mogelijkheden 
voor het gebied Rheinpark_Stadtgarten_lnselpark of 
voor enkel het plangebied Stadtgarten. 



3 · Analyse plangebied 

Figuur3 

De tien belangrijkste bevindingen 
van een onderzoek naar de Struk
turwandel in Duitsland 

Bron: Krönhert S., van Olst N., 
Klingholz R. , "Deutschland 2020, 

die demografische Zukunft der 
Nation", das Berlin-Institut fiir 
Weltbevölkerung und globale 
Entwicklung (Berlin). 

3 .1. Landelijk 
Duitse steden kampen met problemen die anders zijn 
dan die we in Nederlandse steden kennen. Na de hereni
ging heeft West-Duitsland een enorm landsdeel er bij 
gekregen, dat alles behalve ontwikkeld was. Nu zit men 
met een leegloop van het oostelijk deel naar het westen. 
Jongeren verlaten massaal het oosten op zoek naar werk 
en kansen in hun leven. Alleen Berlijn blijkt een licht
punt in het oostelijk deel van Duitsland. In het westen 
zijn meer en meer stemmen te horen, die zeggen dat be
ter gekeken moet worden naar problemen in het westen. 
Zij kennen dezelfde problemen als het oostelijk deel. 
Eigenaardige (letterlijk) problemen die we in Nederland 
bijvoorbeeld niet in die mate kennen. Van grote streken 
in het Ruhrgebied, Saarbriicken en Stuttgart (zuid-west) 
wordt verwacht dat zij de komende jaren een negatieve 
ontwikkeling doormaken op het gebied van bevolkings
groei en vergrijzing. Een grote werkloosheid en hoge 
aantallen allochtonen met weinig potentie in de steden 
zijn kenmerkend. 

Landelijk gezien zijn er wel onderzoeken en pilotprojec
ten gestart om te kijken hoe omgegaan moet worden met 
de problematiek van de 'Strukturwandel'. Resultaten 
zullen de komende jaren helder worden. Voor Duisburg 
specifiek zijn weinig bevindingen te melden, buiten dat 
het IBA Emscherpark de stad heeft opgenomen in 
'Griinzug A' het eerste deel van enkele nader uit te wer
ken landschappelijke projecten op grootschalig niveau. 

Volgens het onderzoek van het Berlin Institut is er nogal 
wat aan de hand en de verwachten in de Duitse steden. 
De bevindingen zijn niet mis, maar tevens enigszins te 
relativeren. Bepaalde problemen worden ook erkend in 
België en Nederland. Westerse steden blijken over be
paalde overeenkomstige problemen te beschikken. 

In Duitsland wordt ook gesproken over een 'Industrie
kultur', hiermee wordt een kwalitatief en kwantitatief 
ongekende verzameling industrieel erfgoed aangeduid. 
Het plangebied Stadtgarten in Duisburg-Hochfeld is een 
concreet voorbeeld van deze beide begrippen. 
Inspanningen moeten een omkering te weeg brengen in 
steden om zowel ruimtelijk als sociaal-economisch ver
val tegen te gaan. 
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Figuur4 

Karakteristiek van het Ruhrgebied. 

Bron: Die neunte Stadt. 
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3.2. Ruhrgebied 
Ten opzichte van de regio heeft het plangebied Stadtgar
ten geen waarde meer. In het verleden had het gebied 
een verbindende werking van infrastructuren in de re
gio. Ook reparaties aan treinstellen uit de regio werden 
hier uitgevoerd. 
Ten opzichte van de snelweg (A59] die dwars door de 
stad loopt en die wel een regionale werking heeft, ligt het 
plangebied gunstig. De op- en afrit van deze snelweg ligt 
zeer dicht bij het plangebied. Via deze snelweg is, in 
noordelijke richting, binnen 5 minuten een parkeerplek 
en de binnenstad binnen bereik. Naar zuidelijke richting 
is in 8 minuten het vliegveld Düsseldorf en in 12 minu
ten de stad Düsseldorf te bereiken. 
De haven van Duisburg is de grootste binnenhaven, aan 
een rivier in Europa. Geen bijzondere toeristische attrac
tie, maar natuurlijk een enorm potentiaal voor werkge
legenheid. Een relatie met het plangebied is er op dit 
moment niet. Deze zou hooguit in een toekomstige nmc
tie-invulling kunnen schuilen. 

Verder is het wegennet van snelwegen in het Ruhrgebied 
zo verdicht dat je binnen 30 minuten zowel aan de Ne
derlandse grens kan staan maar ook aan de andere zijde 
van het Ruhrgebied in Dortmund kan zijn. Köln en Bonn 
zijn iets verder weg, maar altijd binnen een uur te berei
ken. In de afgelopen jaren is een dicht en goed functio
nerend net van interregionale autosnelwegen ontstaan, 
aangevuld door talrijke rijks- en hoofdwegen die gedeel
telijk van verschillende rijbanen voorzien werden. Alleen 
de lengte van de autosnelwegen in het Ruhrgebied be
draagt tegenwoordig al meer dan 6oo kilometer, terwijl 
er verder nog eens aan Bso kilometer aan hoofdwegen 
ligt. 

Kansen 
"De kansen voor de regio zijn niet bijster hoog te noe
men. Bevolkingsprojecties wijzen uit dat verschillende 
steden in het Ruhrgebied een terugloop van de bevol
king kunnen verwachten van 10-17%. Voor Duisburg 
wordt een terugloop van ongeveer soo.ooo naar 

450.000 inwoners verwacht de komende 20 jaar (-10%). 
Hierbij komt nog de grote werkloosheid, die de regio al 
jaren parten speelt. Bij de grotere steden in NRW 
schommelen deze aantallen in 2004 tussen de 11-15,4% 
9, Ook de vergrijzing slaat in steden toe. Het Ruhrgebied 
is het gebied met de meest gepensioneerden in heel 
Duitsland. In Duisburg is 19% van de bevolking ouder 
dan 65%, Tot aan het jaar 2020 zal in het Ruhrgebied 
het aandeel jongeren onder de 20 jaar dalen beneden de 
25%. Het aandeel inzetbare mensen (van 20 tot 6o jaar) 
zal dan ongeveer 15% bedragen. In de regio's Em
scher/Lippe, Duisburg/Essen, Düsseldorf en 
Bochum/Hagen zal in 2020 een kwart meer ouder dan 
6o jarigen leven dan vandaag. Het voormalige centrum 
van zware industrie wordt dan een van de oudste regio
nen van West-Duitsland." 6 

6 Das Berlin Institut, "Deutschland 2020, Die Demografische Zukunft 
der Nation", augustus 2004 





Figuurs 

Linker pagina 
Het stedelijke netwerk van 'die 
neunte Stadt': de Ruhrstad. 

Bron: ADAC Autowegenkaart 
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Ook grote aantallen slecht ingeburgerde allochtonen zijn 
in de regio neergestreken, aangezien woonruimte goed
koop is en in het westen meer werk te vinden. Blijvende 
constructieve verbeteringen zijn niet te verwachten de 
komende jaren. Het klimaat in stedelijke vernieuwing en 
architectuur en stedenbouw is neerslachtig. Toch is 
doordacht investeren in de toekomst de enige oplossing 
om de 'schwung' er weer in te krijgen. 

Vervoer 
"De keuze van vervoersmiddel van inwoners in het 
Ruhrgebied is opvallend. Vergeleken met andere stede
lijke agglomeraties in Duitsland ligt het gebruik van de 
auto voor dagelijkse ritten boven het gemiddelde. In de 
kernsteden van het Ruhrgebied, zoals Bochum en Essen, 
voert men ongeveer 45% van de verkeersbewegingen als 
chauffeur van een auto uit, terwijl men voorts 12% ver
plaatst als bijrijder in een auto. In andere steden is het 
aandeel van openbaar vervoer veel groter dan in het 
Ruhrgebied. Terwijl het gemiddelde aantal ritten met 
het openbaar vervoer per inwoner in Essen 125, in 
Dortmund 132 en in Duisburg slechts 86 bedraagt, is het 
gemiddeld aantal ritten in Hamburg 272 en in München 
zelfs 408 (DM, 1992). Bovendien ligt het aandeel van de 
fiets in alle verkeersbewegingen buiten het Ruhrgebied 
hoger. Van alle grote steden in Duitsland laat alleen het 
eveneens oud-industriële Saarbrücken een vergelijkbare 
vervoermiddelkeuze zien als in het Ruhrgebied. De op de 
auto gerichte vervoermiddelkeuze in het Ruhrgebied ligt 
op het niveau van minder verstedelijkte gebieden, waar 
normaal gesproken het gebruik van de auto veel groter is 
dan in stedelijke agglomeraties. 

Toekomst Ruhrgebied 
Het constateren van een niet al te rooskleurige situatie 
in het Ruhrgebied is niet moeilijk. Onderbouwing met 
cijfers nog minder. Zijn er mogelijkheden om te breken 
met deze negatieve tendensen? Scenariomakers in het 
Ruhrgebied beschrijven verschillende mogelijkheden 
voor de regio. Over één ding zijn alle scenariomakers het 
eens, de industrie zal een grote rol blijven spelen in de 
postindustriële toekomst van het Ruhrgebied, maar geen 

industrie van het oude schoorsteenprincipe. In de nieu
we industrie zullen goed opgeleide werknemers geavan
ceerde producten in elkaar zetten, in laboratoria gelegen 
in parkachtige omgevingen. De rest van de economie zal 
bestaan uit onderzoek en ontwikkeling en dienstverle
ning - liefst industriële: in dienst van de welvarende 
zakenwereld. Werkloosheid en armoede zullen over
wonnen zijn, milieuvervuiling zal tot het verleden beho
ren, verkeersproblemen opgelost zijn en etnische ge
meenschappen zullen vreedzaam coëxisteren. 

Dit alles behoort tot de mogelijkheden, maar het kon 
tegelijkertijd wel eens 'wishful thinking' zijn. De over
gang van schoorsteenpijpindustrie naar hightech indu
strie zal waarschijnlijk veel langer duren. Er zijn dus 
meerdere mogelijkheden voor de regio dan een hightech 
toekomst. De steden in het Ruhrgebied zouden voorlo
pig wel eens universiteitssteden kunnen blijven, of dien
sten- en detailhandelcentra voor de wijde omtrek en 
woonplaatsen waarvan een relatief groot deel van de 
bevolking pensioengerechtigd is, waardoor die steden 
een relatief stabiel inkomenspatroon hebben. 

Het is ook mogelijk - en dit zou minder prettig zijn -
dat het Ruhrgebied weer gaat groeien, maar daar een 
hoge prijs voor moet betalen. Een snelle groei zou on
vermijdelijk betekenen dat ook de vraag naar industrieel 
terrein en huisvesting groeit, wat de pogingen van de 
regio om de natuur te beschermen en overmatige subur
banisatie tegen te gaan danig zou tegenwerken. Groei 
zou ook meer verkeer met zich meebrengen en daarmee 
opstoppingen en een nog grotere druk op het milieu. 

Bovendien worden door de snelle economische herstruc
turering nieuwe sociale en ruimtelijke ongelijkheden in 
het leven geroepen. Respectievelijk jonge, goed opgelei
de, flexibele mensen tegenover oude, laag opgeleiden die 
zich niet meer kunnen aanpassen aan de nieuwe vereis
ten en de welvarende woonplaatsen in het zuiden van de 
regio tegenover de grote aantallen werklozen en de ar
moede in het noorden. 



De nieuwe stroom immigranten uit Oost-Duitsland en 
Oost-Europa, samen met het toenemende aantal eco
nomische en politieke vluchtelingen vanuit landen bui
ten Europa zouden deze ongelijkheden wel eens verder 
kunnen verscherpen dan wij ons kunnen voorstellen. Dit 
soort overpeinzingen geven aan dat een herevaluatie van 
de doelen van de ruimtelijk ordening in een regio als het 
Ruhrgebied wellicht nodig is. Als het huidige proces van 
deïndustrialisatie inderdaad onomkeerbaar is, dan komt 
een andere kijk op de toekomstige ruimtelijke structuur 
van de regio bovendrijven dan de visie die men daar 
momenteel op heeft. 
Dit toekomstbeeld van het ruimtelijke systeem zou be
staan uit een niet te dicht bevolkt, verspreid netwerk van 
kleine en middelgrote plaatsen, waarin de vroegere in
dustriesteden nog wel een rol spelen als regionale cen
tra, maar op een veellager centralisatieniveau: provin
ciesteden, waarvan de economie gebaseerd zou zijn op 
het verzorgen van faciliteiten en het leveren van dien
sten voor de naaste of wijde omgeving, na het verdwij
nen van hun traditionele industrieën. 
In een dergelijk systeem van ruimtelijke ordening is de 
belangrijkste taak niet langer het 'moderniseren' van de 
regio ten behoeve van de korte termijn groei. Het laatste 
beetje open ruimte en ecologische rijkdom en de kwali
teit van het leven zouden dan immers worden opgeof
ferd in een hopeloze poging gelijke tred te houden met 
de steden die vandaag de dag 'aan kop liggen'. Het zou 
strategischer zijn om bij het opstellen van een stedelijk 
beleid industriële achteruitgang te accepteren en dit als 
een uitdaging zien, een kans om te werken aan een post
industriële wederopbloei voor de lange termijn. Vanuit 
dat perspectief bezien, zou de allereerste verantwoorde
lijkheid van beleidsmakers zijn om geleidelijk aan de 
fysieke, ecologische en esthetische verwoesting, de nala
tenschap van 150 jaar verwoesting, ongedaan te maken. 
Een dergelijke aanpak is een veel fundamentelere 'mo
dernisering' dan de vorm van modernisering die mo
menteel wordt toegepast. 

Er zijn bemoedigende tekenen te bespeuren dat zulke 
ideeën in toenemende mate worden geaccepteerd door 
de regionale overheden. De bevolking is zich er sterk van 
bewust geworden dat een beter milieu van groot belang 
is, en overheden sluiten zich steeds vaker bierbij aan 
door te erkennen dat de zorg voor de ecologie op de lan
ge termijn wel eens belangrijker zou kunnen zijn dan 
economische zaken." 7 

De 'Internationale Bauaustellung (IBA) Emscher Park' 
die van 1989 tot 1999 werd gehouden in het noordelijk 
deel van het Ruhrgebied wordt vaak aangehaald als in
spiratiebron voor industriële erfgoedprojecten. Meer 
hierover is in deel1 van mijn afstuderen te lezen. In Am
sterdam heeft men bij het project van de Westergasfa
briek geleerd van de IBA. 
"Er valt ook te leren van zaken die minder goed zijn ver
lopen. Zo heeft de IBA Emscher Park de programmering 
van haar projecten vaak veronachtzaamd. De aandacht 
ging vooral uit naar de hardware, naar het inrichten van 
de openbare ruimte en het opknappen van de gebouwen. 
Er werd soms over het hoofd gezien dat er ook software 
nodig is om een plek tot leven te brengen- dat de open
bare ruimte en de gebouwen met activiteiten aantrekke
lijk moeten worden gemaakt. Een ander knelpunt is dat 
het beheer over de erfenis van de IBA Emscher Park 
nogal is gedecentraliseerd, waardoor waardevolle inzich
ten en ervaringen verloren dreigen te raken."s 

1 Dieleman F.M. & Priemus H., "De inrichting van stedelijke regio's", 
van Gorcum, Assen, 1996 
s Koekebakker 0 ., "Cultuurpark Westergasfabriek, transformatie van 
een industrieterrein", Nai Uitgevers Rotterdam, 2003. 
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Figuur6 

Luchtfoto van de gehele stad Duis
burg. 

Bron: Die neunte Stadt. 

Figuur7 

Rechter pagina 
Luchtfoto's van een deel van de 
stad Duisburg genomen in de jaren 
1926, 1951, 1961 en 
1976, 1997, 2002. 

Bron: Stadt Duisburg. 
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3 ·3 · Duisburg 
Historie 
De stadsrechten van Duisburg gaan terug naar het jaar 
1840, een 'stad' moest toen 2.500 inwoners hebben. 
Duisburg bestond toen nog uit twee delen, aan beide 
zijden van de Ruhr. De groei van de bevolking nam tot 
1871 op een continue manier toe. Duisburg nam in ver
gelijking met andere steden tussen de Ruhr en Rijn een 
leidinggevende positie in de industriële ontwikkeling in. 
Tot aan de 1e WO maakte Duisburg nog een sterke groei 
door, naar 100.000 inwoners. 
In de tijd tussen de twee Wereldoorlogen, tot 1939, ver
driedubbelde het aantal inwoners naar bijna 300.000 

inwoners. Duisburg groeide uit tot een agglomeratie. In 
1928 werden tien verschillende omliggende dorpen bij 
Duisburg gevoegd. Het totale bevolkingsaantal was toen 
ongeveer 440.000 inwoners. Tijdens de 2e WO nam het 
aantal bewoners af, de stad werd veelvuldig gebombar
deerd. Weinig historische bebouwing bleef over in de 
stad. 
Tijdens het 'Wirtschaftswunder' groeide Duisburg door 
naar 500.000 inwoners. Inmiddels maakten veel buiten
landers deel uit van de bevolking. Ook werden in de stad 
de verschillende snelwegen aangelegd. Een sterke toe
name van vrachtwagen- en autoverkeer zorgde ook voor 
een dicht netwerk van straten. De staalindustrie maakte 
een fase door van wederopbouw, stagnatie en consolide
ring. In 1975 vond een gemeentelijke herindeling plaats, 
met een nieuw systeem van stadsplanning. Duisburg had 
in dat jaar ongeveer 6o8.ooo inwoners, een aantal dat 
daarna nooit meer gehaald is. 
In moeilijke tijden tijdens de economisch mindere peri
oden bleven staal en kolen het altijd goed doen, en was 
dat ook meteen de kracht om er weer bovenop te komen. 
Echter na 1975 is het bergafwaarts gegaan met deze in
dustrie, wat nog altijd terug is te zien in de dalende cij
fers. 

Politieke pogingen om een omslag te forceren liepen op 
niets uit. 9 

Duisburg is een 'Kreisfreie' stad, dit wil zeggen dat de 
stad niet onder een 'Landkreis' valt. In dit geval zou de 
stad vallen onder het Regierungsbezirk Düsseldorf, bij 
grote(re) steden is dit niet zo. Zij vallen onder toezicht 
van het 'Landesregierung' Nordrhein-Westfalen. 

9 Eigen vertaling uit: Haase A., "Die Entwicklung des Duisburger 
Stadtraumes" 





Figuur8 

Stedelijke functies in de 'centrale' 
stad Duisburg. 
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Functies Duisburg 
Langzaam begint de rook in de stad op te trekken en 
wordt de problematiek zichtbaar. Duisburg behoort in 
Duitsland tot één van de meest uitgelegde steden. De 
stad is versnipperd. Woon- en werkgebieden liggen ver 
uiteen en deze zijn alleen te bereiken met de auto. Dit 
komt omdat de stad in grofweg een eeuw gegroeid is van 
een dorp naar een van de grootste steden in Duitsland. 
Steeds weer meldden zich nieuwe bedrijven, veelal zwa
re industrie, die een plek zochten in de stad. Dit terrein 
werd aangelegd met de benodigde infrastructuren en er 
werden een aantal woningen in de buurt gebouwd voor 
de werknemers. 
Na een eeuw van op-en-neer gaande bewegingen is een 
onsamenhangend geheel ontstaan. Mensen wonen nog 
onder die schoorsteen, maar werken intussen aan de 
andere kant van de stad. Zo zijn vele combinaties te be
denken, waarom Duisburg is zoals ze is. Van Duisburg 
kan dus niet gezegd worden dat zij groot geworden is 
door klein te blijven. 

De stad Duisburg heeft de grootste binnenhaven aan een 
rivier van Europa, net ten noorden van de kaart, een 
groot potentieel aan werkgelegenheid, ook voor de toe
komst. De vele kilometers infrastructuur bieden een uit
stekende ontsluiting van de stad, maar zijn ook een be
dreiging wat betreft de gezondheid en overlast. De bin
nenstad is in vergelijking met andere steden van deze 
omvang klein en bestaat uit grotendeels allemaal ge
bouwen die na de 2 e WO zijn gebouwd. De grote indu
strieën liggen allemaal langs de Rijn die door de stad 
stroomt. 

De problematiek van de stad op een rij: 
Economisch 

• verwachte krimp van bevolking met -10% (nov. 
2004); 

• grote werkloosheid van bevolking 15,4% (nov. 
2004); 

• jarenlange dalende koopkracht; 
• eenzijdig aanbod werkgelegenheid; 
• Bruto Binnenlands Product laag. 

Sociaal 
• veel mensen met uitkering; 
• ontgroening van de stad; 
• verwachting 2020: kwart van mwoners ouder 

dan 6sjaar; 
• groot aantal allochtonen met weinig potentieel. 

Diversen 
• gezondheid inwoners; 
• recreatie is verspreid mogelijk in de stad; 
• uiteengelegde stad; 
• versnippering van functies; 
• imago. 



Figuur9 

"Ein grüner Ring", stadsconcept 
met daarin de verschillende projec
ten. 

Bron: Stadt Duisburg. 

De stad Duisburg heeft tot nu toe geen antwoord op deze 
complexe situatie. Pogingen om de problematiek het 
hoofd te bieden zijn enkele malen mislukt. De houding 
van de stad is als onzeker te omschrijven. Door een wis
selende politiek zowel in het district als in de eigen raad 
zijn bepaalde ideeën over het te voeren beleid compleet 
veranderd. 

Zo bestond in 2000 de mogelijkheid van een 'Bundes
gartenschau 2011', hiervan is nog wel het concept van 
'ein grüner Ring' overgebleven en is dan ook vastgesteld 
door de toenmalige raad. De keuze voor dit concept 
biedt kansen voor de stad, een blijvende gevoel van een 
gemiste kans bestaat echter nog steeds. De stad heeft 
daarna enkele externe bureau's gevraagd dit concept uit 
te werken. Zo zou één het stadsconcept uitwerken, naar 
later bleek onvoldoende. Wederom een weerlegging van 
voorstellen. Vier andere bureau's werken de vier ver
schillende projecten uit die in het concept voorkomen: 
Rheinpark, Stadtgarten, Inselpark en Halden park. 

Tot juli 2005 is een lange discussie gevoerd of het Insel
park een groot winkelcentrum zou krijgen: 'Multi Casa'. 
Het besluit is door de Raad van de stad uiteindelijk ge
nomen: het centrum komt er niet. In oktober 2002 was 
nog een grote meerderheid vóór. Wederom vertraging in 
planvorming. 
Het ontbreken van een stadsvisie betekent, dat geen 
overkoepelend idee aanwezig is, hoe men de structurele 
problemen in de stad een juiste wending kan geven. 10 

Een ander probleem is dat er geen woningbehoeftenon
derzoek is gedaan in de stad. Niet duidelijk is hoeveel 
woningen, waar, wanneer en voor wie men wil bouwen. 
Dit maakt ideevorming voor de plangebieden complex. 
Alle opties moeten vanaf het begin open staan, dus ook 
wonen. Duidelijk moet worden hoeveel, waar en voor 
wie gebouwd moet worden. 

' 0 Deel 1 van mijn afstuderen beschrijft op P-39 het belang van een 
stadsvisie. 

'Ein grüner Ring' 
In augustus 2000 heeft de stad Duisburg besloten dat 
het concept van een groene ring het doel is van de toe
komstige stadsontwikkeling. Om de trend te doorbreken 
van de 'Strukturwandel', die de stad in zijn greep houdt, 
wil men de stad o.a. meer betrekken bij de rivier de Rijn. 
Niet voor niets wordt de stad tegenwoordig 'Duisburg 
an den Rhein' genoemd. Door dit project wil men komen 
tot een algemene verbetering van de levens- en werkge
legenheidskwaliteit. Groene zones dienen als verbin
dingselement in het concept, waarin de relatie wordt 
gelegd met de binnenstad en de Rijnoever. Aan dit 
stadsontwikkelingconcept liggen vervolgplannen ten 
grondslag. Dit zijn onder andere het Inselpark bij het 
centraal station, het Haldenpark, Stadtgarten en het 
Rheinpark, gelegen aan de Rijn. 11 

Van deze projecten is nog niet duidelijk welke concrete 
invulling hieraan gegeven wordt. Het concept van de 
groene ring blijkt door de stad na het jaar 2000 niet 
verder uitgewerkt. Op deze manier blijft dit concept niet 
meer dan enkele gekleurde vlakken op een luchtfoto. 

"Bron: http://www.Dujsburg.de/ 
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Figuur 10 
Luchtfoto Sportpark Wedau 

Bron: http://www.abenteuer
ruhrpott.com/index.html. 

23 

Sport en recreatie 
In de zomer van 2005 (14-24 juli) zullen in de Wereld
kampioenschappen van verschillende sporten plaatsvin
den. 16 van de 39 verschillende sporten worden gehou
den op het Sportpark Wedau. Duisburg organiseert dit 
evenement in samenwerking met de steden Oberhausen, 
Müllheim an der Ruhr en Bottrop. In Duisburg heeft 
men een groot terrein in gereedheid gebracht voor deze 
wereldkampioenschappen. 12 

Voetbalclub MSV Duisburg heeft ook haar thuisbasis op 
dit terrein. Dankzij het kampioenschap komen zij vol
gend jaar uit in de Bundesliga. 
Het geeft de intenties aan van de stad, men wil zich als 
actieve en competitieve stad opstellen en voor inwoners 
het een en ander bieden op sportief gebied. Dit is ook te 
zien aan de vele voetbal-, tennis-, en sportvelden die in 
de omgeving van Hochfeld en in heel Duisburg te vinden 
zijn. Ze zorgen voor een bepaalde sociale cohesie, maar 
zijn erg versnipperd over de stad verdeeld. Het Sport
park Wedau ligt net ten zuidoosten van het plangebied 
en is te bereiken in enkele minuten op de fiets en auto. 

' 2 Bron: http://www.worldgames200S.de/ 

lnnenhafen en Landschaftspark Duisburg-Nord 
Met het project Innenhafen is men ongeveer tien jaar 
geleden al begonnen. Het betreft een lange binnenha
ven, net ten noorden van het centrum. Voorheen belang
rijk voor goederenvervoer en scheepvaart. Nu liggen er 
kleinere plezierjachten en is een 'Garten der Erin
nerung' aangelegd. Pakhuizen zijn omgebouwd tot een 
museum en verschillende kantoorpanden. Ook is een 
gebouw herrezen voor de Joodse gemeenschap. En ver
schillende woningbouw, zowel huur als koop, in meerde
re mate voor ouderen. Ook horecagelegenheden ontbre
ken niet aan de waterkant van het project Innenhafen. 

Het Landschaftspark Duisburg-Nord is een terrein meer 
ten noorden van de stad gelegen. Het is een voormalige 
cokesfabriek met twee hoogovens, stilgelegd in 1985. 
Ondanks de grote bodemvervuiling werd besloten dat 
het terrein behouden moest blijven voor de toekomst. 
De indrukwekkende kolossen en onmenselijke afmetin
gen zijn uitermate boeiend om te bezichtigen. De over
blijfselen van de oude zware industrie en de mogelijk
heid om overal te komen is uniek te noemen. Enkele 
verenigingen als duikers en klimmers hebben er hun 
thuisbasis gevonden. 

Naar mijn mening heeft de stad wel de intentie om de 
structurele problemen aan te pakken, maar schort het 
aan enkele essentiële factoren. Bestuurlijke vernieuwing 
is hier misschien wel de belangrijkste factor. Hieruit 
kunnen onder andere daadkracht, competitiviteit, aan
trekkingskracht, vertrouwen en werkgelegenheid voort
vloeien. De stad heeft aarzelend een weg ingeslagen, 
maar zou de mouwen op moeten stropen zoals ze eigen
lijk een eeuw lang gedaan heeft. 



3·4· Rheinpark_Stadtgarten_Inselpark 
Inleiding 

Figuur u 

Collage van foto's gemaakt tijdens 
een bezoek van het gebied op: o6-
04-2005 & 25-11-2005 
De wandeling start vanaf de west
oever van de Rijn, over de stalen 
brug, richting Stadtgarten naar 
Inselpark 

Figuur12 

Rechter pagina 
Luchtfoto en Deutsche Grund Kar
te van het jaar 2002. 

Bron: Stadt Duisburg. 

In Duisburg staan de komende decennia enkele grote 
projecten op stapel. Rheinpark en Inselpark en ook 
Stadtgarten worden gezichtsbepalend voor de stad. Op 
dit moment zijn bepaalde ontwikkelingen nog niet dui
delijk, hoe en of ze er wel gaan komen. Dat maakt plan
vorming erg onduidelijk. 

De drie plangebieden samen vormen een groot aantal 
hectaren waarvoor een visie nodig is. Zonder visie be
staat er geen samenhang en zullen één of meerdere pro
jecten gedoemd zijn te mislukken. Om tot een doordach
te visie te komen zal men tijd nodig hebben, tijd die ei
genlijk schaars is gezien de complexiteit van de proble
matiek in de stad. In de tussentijd ligt het terrein braak. 
Wachtend op een onduidelijke toekomst. De enige voor
uitstrevende impuls die te noemen is, is het herbestem
men van de watertoren op het plangebied Stadtgarten. 

De tegenstellingen in de overgang van betekenis van de
ze verbinding zijn groot. In het verleden stond Duisburg 
in verbinding met alle delen van het Ruhrgebied en 
daarbuiten. Nu zijn hiervoor andere (hogesnel
heids)lijnen. Er groeit onkruid, spoorweggebouwtjes 
worden bewoond door daklozen, groen groeit ieder jaar 
verder en verder ... en de snelweg die het gebied kruist 
maakt een alles overheersende indruk. Seinen en een 
weegbrug liggen er verlaten bij, wachtend op een teken 
van leven. 

Alle tekenen zijn daar van een landschap dat leeft in een 
pauze, wachtend op de menselijke invloed die er enkele 
jaren geleden nog was. Totale uitputting ligt hier op de 
loer. Waarom geen tijdelijke invulling? Waarom geen 
tijdelijk programma in dit landschap? 

"' 0 " • t' .Jo• 0 -.. ·~;. .. 
. .. 1 _· 

.• r:::"" . 
r; • .-
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Figuur13 

Verschillende functies in Hochfeld. 

Stippellijn= 
Rheinpark_Stadtgarten_ Inselpark 

Grijs = industrie 
Geel =wegen 
Rood = bebouwing 
Groen= groenstructuren. 

De spoorlijnen waar de drie projecten Rheinpark, Stadt
gaften en Inselpark aan liggen vormen het bindende 
element voor de toekomst. Deze sporen zijn in principe 
ontoegankelijk, maar het betreden is ongestoord moge
lijk. Bij mij overheerste de gedachte: "tja, wat nu?" 
Wanneer een gebied kon rusten of slapen, dan is dat hier 
het geval. Alle verschijnselen van een pauzelandschap 
zijn daar. 

Rheinpark 
Op dit aan de Rijn gelegen terrein staat een niet meer in 
gebruik zijnde staalverwerkingsfabriek. Deze locatie 
heeft voor de komende jaren de meeste potentie uit te 
groeien tot een nieuw begin van de stad. Naar mijn me
ning moet de stad ergens van 'nul' af de stad weer op
bouwen, en renoveren. Door juiste keuzes te maken in 
typen woningbouw, dus bouwen voor de eigen inwoners, 
kan een mix ontstaat met recreatieve functies en wellicht 
een combinatie van woonwerkplekken voor starters. 
Voor het project is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, 
de komende jaren zal het concept verder uitgewerkt 
worden. 

Inselpark 
Het terrein ten zuiden van het centraal station is groot, 
heel groot. De stad heeft plannen voor een enorm win
kelcentrum 'Multi Casa'. Onlangs is dus besloten dat het 
er niet gaat komen. Voorheen was het een container op
en overslagplaats van de Deutsche Bahn. De vele spoor
lijnen en het goederenstation geven een mistroostig 
beeld naast de snelweg. 

Stedenbouwkundige structuur 
De stedenbouwkundige structuur van het stadsdeel 
kenmerkt zich door de verschillende kwartieren. Hoch
feld is een stadsdeel en deze is weer opgedeeld in ver
schillende 'Quartieren'. Dit kunnen woonkwartieren 
zijn, maar ook grotere voorzieningen als een ziekenhuis, 
kerk, kloostergemeenschap enz. 

Tussen de grote industriële terreinen aan de Rijn en 
stadsdeel Hochfeld heeft men in het verleden een buffer 
van groen aangelegd. De stedenbouwkundige structuur 
lijkt hierdoor onvoltooid: straten eindigen doelloos in 
het groen of lijken op lintbebouwing, met de achterlig
gende gedachte een Quartier te vormen. Sportvelden 
zorgen enerzijds voor sociale cohesie, maar zijn zo ver 
uit elkaar gelegen, dat van samenhang geen sprake is. 

Centraal in Hochfeld ligt het stadspark 'Böninger Park' 
en iets noordelijk nabij het centraal station ligt het 'Im
manuel Kant Park'. 
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Figuur14 

Deutsche Grund Karte 2002 van 
het plangebied Stadtgarten, schaal 
1:10.000. 

Bron: Stadt Duisburg. 
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3·5· Plangebied Stadtgarten 
Historie 
Voorheen was het plangebied een spoorwegemplace
ment van Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegen. Het 
gebied werd gebruikt voor herstelwerkzaamheden en het 
tijdelijk plaatsen van locomotieven en treinstellen. Later 
nog werd het gebied gebruikt voor op- en overslag van 
containers. Bij het zoeken naar een geschikte plek op het 
moment dat de Deutsche Bahn hierom vroeg is waar
schijnlijk weinig rekening gehouden met de omgeving. 
Enkel kosten en nabijheid van het spoor en centraal sta
tion zullen een rol gespeeld hebben bij deze keuze. 
Voor de herstelwerkzaamheden van treinstellen zijn 
vóór 1926 twee depots gebouwd. Onduidelijk is wanneer 
ze precies gebouwd zijn. In archieven van de stad Duis
burg zijn geen oudere documenten van de bouw van de
ze herstelloodsen te vinden. 
Een tijd lang zijn beide gebruikt, maar blijkbaar was één 
van beide toereikend, één is er namelijk tussen 1930 en 
1950 afgebroken. In archieven van de Duitse spoorwe
gen en van de stad is moeilijk terug te vinden wat pre
cies de reden is geweest van het afbreken van het ge
bouw. Wellicht was het plaatsen van een tweede depot 
enigszins overmoedig aangezien in de regio van het 
Ruhrgebied in verschillende steden een dergelijk depot, 
of nog groter, stonden. Deze grotere depots namen 
waarschijnlijk een hoofdfunctie in, en deze in Duisburg 
een aanvullende. 

De watertoren gebouwd in 1910 en is jarenlang gebruikt 
door de Deutsche Bahn bij de werkzaamheden op het 
terrein. De toren had een zuiverende werking op het wa
ter, door het grind dat zich in de toren bevond. Het wa
ter werd gebruikt voor de stoomlocomotieven van de 
spoorwegen. De inhoud van de watertoren is ongeveer 
1.000 m3. In de jaren '6o is de toren buiten gebruik ge
raakt, omdat de spoorwegen over gingen op elektrische 
locomotieven. 
Sinds ongeveer 15 jaar is het plangebied niet meer in 
gebruik door de Deutsche Bahn. 

Structuur plangebied 
De structuur wordt grotendeels bepaald door infrastruc
tuur. Het gebied zelf is redelijk vlak en weinig bebouwd. 
De herstelloods die er nog staat en de watertoren nemen 
een aparte positie in. De ingang van de watertoren is 
gericht op het gebied. De hal I zaal, die gebouwd wordt, 
is ontsloten aan de straat ten zuiden van het gebied. 
De funderingen van de reeds afgebroken tweede herstel
loods zijn nog te vinden. Deze en die van de bestaande 
herstelloods bepalen in grote mate de structuur van het 
gebied. 







Figuurts 

Hoogtes bebouwing. 

c::J 1 Verdieping 

c::J 2 Verdiepingen 

3 Verdiepingen .. 4 Verdiepingen 

5 Verdiepingen .. 8 Verdiepingen .. 9 Verdiepingen .. 13 Verdiepingen 

Figuurt6 

Gebruik bebouwing 

Wonen 

Diensten 

~ Diensten BG I wonen 

Ziekenhuis 

Bedrijvigheid -Horeca I hotel 

Horeca BG I wonen -Detailhandel -Detailhandel BG I wonen -Sociale instelling 

Omgeving 
Krummenhakstra{3e 
Wanneer je in deze straat aan de westkant staat (naar 
zuidelijke richting, doet de straat zich voor als een laan. 
Veel groen, een rechte straat met aan het eind het oriën
tatiepunt de watertoren. Aan de zijde van het plangebied 
is het gebied overal afgezet. 
De woningen aan deze straat zijn in goede staat en goed 
onderhouden, de woonkwaliteit is hier redelijk I goed te 
noemen. 

Heerstra{3e 
Aan de noordzijde van het plangebied liggen enkele 
flats, die een groot achterstallig onderhoud hebben. De 
eigenaar is een woningcorporatie die de flats het liefst 
van de hand doet, omdat het eenvoudigweg meer kost 
deze op te knappen dan ermee verdiend wordt. Het gaat 
hier om ongeveer 400 kleine wooneenheden . 
De woonkwaliteit in dit gebied is eigenlijk onvoldoende. 
Bij het ontwikkelingen van een concept I visie voor het 
gebied zal ik dan ook bekijken of het mogelijk is deze 
bebouwing bij het plangebied te betrekken. 

Hardtstra{3e I Engelbertstra{3e 
Op het 'wooneiland', aan de zuidoostelijke kant van het 
plangebied staat een hotel aan de grote straat. Verder 
zijn er gebouwen van drie tot vier lagen met kleine een
gezinswoningen. Er zijn ook enkele grotere privé
woningen, dit beperkt zich tot drie. Aan de zuidoost zij
de van het plangebied ligt een kleine woonwijk van ca. 
8o sociale wooneenheden 

Bebouwingshoogtes omgeving 
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Figuur 17 

Watertoren en deel van herstel
loods. 

Figuur tB 

Herstelloods, gezien vanuit de wa
tertoren. 

Foto's gemaakt tijdens eigen be
zoek plangebied: 
09 december 2004 
21 oktober 2004. 

Figuur19 

Massieve brugdelen ten zuiden van 
het plangebied. 

Bron: 
Bestandsaufname StadtUmBau, 
foto gemaakt bij bezoek op 
25 november 2004. 
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Bebouwing plangebied 

Watertoren 
De initiatieven die genomen worden met de watertoren 
worden als positief beschouwd door het stadsdeelbureau 
EG-DU en het bureau StadtUmBau. Een eerste impuls 
kan in dit gebied van waardevol belang zijn. 
Bij mij is echter de vraag gerezen of het kopen van deze 
watertoren alleen, in latere fases niet een probleem gaat 
vormen in de financiële balans van het hele plangebied. 
Door wellicht winst te maken met dit deelproject had 
geïnvesteerd kunnen worden in andere oplossingen voor 
het plangebied en I of Hochfeld. 

Herstelloods 
De herstelloods heeft de vorm van een halve cirkel en 
daarmee een brandpunt. Deze kruist met de as die de 
watertoren en het biJbehorende trappenhuis kenmerkt. 
Waar beide assen zich kruisen is op dit moment nog de 
ingang van een oud kleed- en schaftgebouw voor werk
nemers van de Duitse spoorwegen. 
Uitleg over dergelijke herstelloodsen en referenties in 
het Ruhrgebied zijn ook te vinden op de internetsite: 
http://www.betriebswerke.de.vu/ . 

Bruggen 
Het tweetal bruggen dat aan de zuidkant ooit voor de 
overgang van treinstellen van het centraal station naar 
het zuidwestelijker gelegen goederenstation dienden, 
zijn van massieve steen. Ze zijn aan de zuidkant van het 
plangebied bepalend voor het karakter van het gebied. 
Eén van beide kan voor de toekomst wellicht gebruikt 
worden voor de verbinding tussen het 'Inselpark' en het 
'Rheinpark'. De andere Oinker op kaart) is aan één kant 
afgegraven voor de bouw van een hal voor ondernemers. 



Figuur20 

Groen- en waterstructuren in het 
plangebied. 

Figuur21 

Grond- en bodemvetvUiling. 

Bron: 
Bestandsaufname StadtU mB au. 
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Figuur22 

Eigendomsverhoudingen. 
c:::J Aurella (clochteronclememina DB) 

Duitse tpOO'"""'en (Deutrehe Babn) 

- DB-Imm (clochtetOnclememlna DB) 

- Stad Dillaball 

c:::J Wonlnprporalie Rubr-Niederttleln 

c:::J Ultzoftclerlijt prM elpndom 

Figuur23 

Bestemmingsplan. 

CJ Woonbebouwlna 

D o.-na.s. beboawi1111 
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Bron: 

c ....... 

Bestandsaufname StadtUmbau 
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De eigenaar met het grootste grondaandeel zijn de Duit
se spoorwegen en enkele dochtermaatschappijen. On
derhandelingen over overdracht aan de stad Duisburg 
zijn in het verleden vastgelopen. Verwacht kan worden 
dat dit uiteindelijk door de rechter beslecht zal worden. 
De eigenaar van de watertoren en toekomstige feestzaal 
heeft vast laten leggen dat het parkeerdek boven de 
feestzaal te allen tijde ontsloten wordt via de enige toe
gangsweg van het plangebied. 

Het Flächennutzungsplan (FNP) laat zien dat een groot 
deel van het gebied is bestemd voor industrie (GE(e)). 
De bebouwing aan de Krummenhakstrape is gemengd 
(MI), maar overwegend met de bestemming wonen. 
Verder een groot aandeel wonen (W). 



Figuur24 

Verkeersdruk op wegen rond plan
gebied. 

Bron: 
Bestandsaufname StadtU mbau 

Waarden 
De waarden die aan de gebouwen en het gebied ontleend 
kunnen worden, heb ik opgesteld naar eigen bevindin
gen en na discussie met medewerkers van het bureau 
StadtUmBau. Deze heb ik als volgt omschreven: 

Cultuurhistorische waarden 
Het gebied is al die tijd afgesloten geweest voor bewo
ners uit de buurt door muren en hekken. Inwoners uit 
Hochfeld keken enkel tegen de 'rug' van het depot, de 
watertoren is voor hen altijd een oriëntatiepunt gebleven 
in de omgeving. Bewoners van Hochfeld zullen geen ho
ge cultuurhistorische waarde hechten aan het gebied. Op 
de watertoren na, zal het gebied als een zwarte vlek in 
het geheugen van inwoners gegriefd zijn. Oud
werknemers werken en wonen inmiddels ergens anders. 
Zij zullen de enigen zijn die herinneringen koesteren aan 
het gebied zelf. Nagenoeg niemand kent het gebied. 

Architectonische en bouwhistorische waarden 
De architectonische waarde van het gebied is laag. De 
watertoren is van de buitenzijde grotendeels opgeknapt. 
De eerder genoemde bouwhistorische waarde is toe te 
schrijven aan de constructie van gewapend beton. 

Ensemblewaarden 
De watertoren en twee depots zijn door de Deutsche 
Bahn gebouwd met een bepaald doel. Het doel voor dit 
gebied is al jaren geleden verdwenen, vandaar dat het 
ook niet meer in gebruik is. Één van de twee depots is 
afgebroken waardoor de ensemblewaarde in het verle
den al voor een groot deel is weggevallen. Wat resteert 
zijn fundamenten van het afgebroken depot, structuren 
die interessant kunnen zijn voor een nieuwe invulling 
van het gebied. 

Zeldzaamheidswaarde in industrieel-archeologisch en 
bouwhistorisch opzicht 
Zeldzaam is het depot allerminst, in weide omgeving zijn 
verschillende vergelijkbare en in betere staat verkerende 
objecten aan te wijzen. Als object van industrieel erfgoed 
kan het zeker interessant zijn, mits een nieuwe bestem-

ming wordt gevonden. De watertoren is de enige toren 
van gewapend beton in de omgeving. 

Infrastructuur 
De ontsluiting van het terrein geschiedt door één weg 
aan de noordzijde van het gebied. Deze wordt op dit 
moment alleen gebruikt door het op- en overslagbedrijf 
dat gevestigd is in de herstelloods. 
Zoals uit beelden blijkt wordt het gebied beperkt en in
geperkt door de grote infrastructurele verbindingen. 
Autowegen zijn er in verschillende vormen te vinden: 
snelweg [A59], en grote doorgaande wegen [B8] en klei
nere buurtwegen. Opvallend is dat de bredere wegen in 
Hochfeld het stadsdeel opdelen in verschillende kwartie
ren. 
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Figuur25 

Totale geluidsbelasting plangebied 
door straten, sporen en bedrijven 's 
nachts. Waarden in dB(A). 

Figuur26 

Totale geluidsbelasting plangebied 
door straten, sporen en bedrijven 
en overdag. Gemeten 4m boven de 
grond. Waarden in dB(A). 

<= 40 
40< <= 45 
45< <= 50 
50< <= 55 
55< <= 60 
60< <= 65 
65< <= 70 
70< <= 75 
75< 

Bron: 
Bestandsaufname StadtUmBau. 
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Geluid 
Geluid is een sterke belemmerende factor bij dit plange
bied. De aangrenzende hoofdweg aan de noordzijde van 
het gebied heeft op een etmaal het nodige autoverkeer te 
verwerken, waardoor een behoorlijke geluidsbelasting 
ontstaat op het gebied. 
De snelweg aan de oostzijde van het gebied heeft nog 
een grotere geluidsbelasting op het gebied. De geluids
belasting is zo erg dat dit beperkingen kan hebben in de 
toekomstige functies op het plangebied als geen maatre
gelen getroffen worden. De snelweg is vreemd genoeg 
aan één zijde voorzien van geluidsschermen, niet de zij
de van het plangebied. Aanpassingen hieraan behoren 
tot de mogelijkheden. 
Aan de zuidkant van het plangebied zijn industriële 
complexen gelegen, die ook 's nachts een geluidsbelas
ting hebben op de omgeving. Wet- en regelgeving in 
Duitsland verbiedt nieuwbouw van woningen in een be
paalde straal van dit gebied. Voor het plangebied geldt 
dat ongeveer de helft van het plangebied niet bebouwd 
zou kunnen worden, wanneer geen maatregelen worden 
getroffen tegen deze belasting. Van het 'wooneiland' ge
legen aan de zuidzijde van het plangebied zijn in het ver
leden geen klachten gekomen van overlast van geluid 
door deze industrieën en I of snelweg. 

Tevens moet rekening gehouden met de luchtvervuiling 
die het wonen aan een snelweg met zich meebrengt, ge
zien de redelijk recente onderzoeken die gedaan zijn in 
de grote(re) steden in Nederland naar vergrote kansen 
op ziektes bij het wonen aan een snelweg. Bescherming 
van de volksgezondheid is een belangrijke factor, waar
mee een stad de 'goodwill' van burgers kan versterken. 



Figuur27 

Collage van foto's Stadtgarten en 
omgeving gemaakt tijdens verschil
lende bezoeken aan het plangebied. 

4" regel noordzijde gebied 
s• en 6• regel zuidoost zijde gebied. 

3.6. Formulering opgave 
Probleemstelling 
Na de voorafgaande analyse wil ik als volgt de opgave 
voor het plangebied stellen: 

'Duisburg is kenmerkend voor de Strukturwandel die 
meerdere Duitse steden in zijn greep houdt. Voor de 
stad is geen visie beschikbaar die aangeeft hoe ontwikke
lingen in de stad moeten plaatsvinden om de neergaan
de spiraal te doorbreken. Het landschap tussen Rhein
park - Stadtgarten - Inselpark is typerend voor een 
pauzelandschap. Voor het plangebied Stadtgarten zijn 
op dit moment te weinig aanknopingspunten voor een 
concrete functie-invulling voor de toekomst.' 

Ontwerpopgave 
Zoek oplossingen voor de problematiek van het plange
bied Stadtgarten. Door het formuleren van een 'urban 
morphing strategy' voor het plangebied is het mogelijk 
een structuur uit te zetten, die zijn werking kan hebben 
in een negatieve en positieve stadsontwikkeling. De re
licten met industrieel erfgoed kunnen uitgroeien tot 
souvenirs van het industriële pauzelandschap, alleen als 
de afstand tot de inwoners van Hochfeld en de stad ver
kleind wordt. Geef met enkele spontane initiatieven aan 
hoe het plangebied toenadering kan zoeken naar de om
geving en de inwoners. 

Ook uit de eerder genoemde artikelen Archis en de Ar
chitect blijkt dat in dergelijke gebieden niet enkel belof
ten moeten worden gedaan voor in de toekomst, maar 
juist kansen gecreëerd moeten worden, voor de toe
komst. 

Stelling name ten opzichte van problematiek van 
het plangebied 
De stad Duisburg is in ontwikkeling. Het stadsdeel 
Hochfeld is in ontwikkeling. Evenzo het plangebied 
Stadtgarten. Het afstuderen is eigenlijk maar een mo
ment in de decennialange ontwikkeling van dit plange
bied. Hiermee wil ik aangeven dat bepaalde onderzoe-

ken nog niet afgerond zijn, zoals het onderzoek naar 
grondvervuiling en geluidsbelasting. Ook andere ondui
delijkheden als de verbreding van de snelweg [As9] en 
de invulling van het Inselpark en het Rheinpark maken 
het niet eenvoudig een invulling te geven van het plan
gebied. In deze problematiek zal ik een standpunt in 
nemen, die wellicht in de tijd of zelfs na mijn afstuderen, 
(deels) ongegrond kan zijn. 

. . ~ ;, . ('·~ ,~·~ 'f •":.~ . . . . 
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Ontwikkelingsvisie Stadgarten Duisburg 
4.1. Inleiding 
De stad Duisburg zou er goed aan doen de komende ja
ren te komen tot het ontwikkelen van een lange termijn
visie voor haar stad, met een bijbehorende planning. 
Binnen vier tot vijf jaar zou deze discussie afgerond 
moeten zijn en hiermee zou men naar buiten moeten 
treden, zodat partijen gestimuleerd zullen worden. Van 
de verschillende functies van de stad, wonen, werken, 
recreatie, zorg, onderwijs en infrastructuur zou een lijn 
van besluitvorming uitgezet moeten worden. 

Duisburg heeft een oppervlakte die behoort tot de top 
tien van grootste steden in Duitsland. De 500.000 in
woners wonen sterk verspreid over deze oppervlakte. Dit 
brengt vele nadelige effecten met zich mee. Milieuvrien
delijke oplossingen voor het verkeer en benutting van 
centrale voorzieningen worden hierdoor bemoeilijkt. 
Afstanden in de stad zijn groot, waardoor mensen snel 
gedwongen zijn de auto te nemen. "Bevordering van het 
gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer vraagt 
niet alleen om compact bouwen en zo nodig uitbreiding 
van de stad langs openbaar vervoer assen, maar ook om 
het tegengaan van perifere locaties voor bedrijven en 
kantoren die veel personen en goederenvervoer met zich 
mee brengen. In de stad moet naast de locatiekeuze ook 
veel aandacht worden besteed aan een goede routevor
ming, vooral voor de fiets. 
De keerzijde hiervan is dat het compact bouwen van de 
stad niet moet leiden tot een grotere afwenteling van 
milieuproblemen. Gestapelde bouw, tot 5 of 6 lagen 
biedt de meeste perspectieven. Echte hoogbouw bete
kent vaak een verslechtering van het fysieke stadskli
maat." 13 

13 Rutgers R. & Snijders H. (2002), "Stedenbouwkundig ontwerpen", 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Een woningbehoeftenonderzoek in Duisburg zou 
uitkomst kunnen bieden in deze problematiek. Dui
delijk moet worden onder welke omstandigheden 
gebouwd moet worden voor de inwoners van de stad 
in de toekomst. Bij een daling van het inwoneraantal 
van tien procent voor de komende vijftien jaar zal 
een heroverweging plaats moeten vinden van het 
huidige woningbestand. 

Het woord 'pauze' betekent iets als rust of onderbre
king. We kennen het woord in vele situaties als een 
wedstrijd, een film, een werkdag, een theatervoor
stelling. In een dergelijke pauze kan de energie her
vonden worden om weer verder te gaan, of extreem 
gesteld is de invulling van een pauze tijdens een the
atervoorstelling wel eens beter dan de hoofdact. 
Ook nu, bij een complexe situatie in een stad bie?t 
een duidelijke, stedelijk morfologische structuur Uit
komst bij het denken over het pauzelandschap Stadt
garten. 

Het opzetten van een 'urban morphing strategy', het 
aangeven van potentiële ontwikkelingsrichtingen van 
functies en het aangeven van faseringen zal de in
houd zijn van mijn uiteenzetting. 



4.2. Rheinpark_Stadtgarten_Inselpark 
Toekomst 

Figuur28 

Panoramafoto van stalen Rijnbrug. 
Genomen tijdens bezoek op 6 april 
2005. 

Met het oog op een compactere stad en de wens om af
standen in Duisburg kleiner te maken vormt het gebied 
Rheinpark_ Stadtgarten_Inselpark een uitkomst. Ver
bindingen van vroeger over het spoor kunnen ook de 
verbindingen in de stad voor de toekomst gaan vormen. 
Een goed toegankelijke en veilige verbinding kan tot 
stand komen in het meest centrale deel van de stad. Het 
kan ook een duurzame draagstructuur gaan vormen 
voor verschillende stadsdelen. 
Aan deze drager kunnen enkele plangebieden ontwik
keld worden die aansluiten bij het onderwerp waar in 
Nederland vaak over gesproken wordt: duurzame ste
denbouw. Wanneer de vormgeving van de omgeving 
over vele jaren nog functioneert, kan de stad haar tijd 
vooruit zijn door een leefklimaat te scheppen voor mens, 
dier en plant. Energieverslindende en milieuvervuilende 
fabrieken waar mensen in werken en mee leven, de 
symbiose zoals ik in deel1 beschreven heb, maakt plaats 
voor een menswaardig bestaan. 

Om dit te verwezenlijken zijn enkele ingrepen essentieel. 
Door enkele vergezichten aan te leggen voor passanten 
zullen zij stil staan bij de omgeving. Duisburg heeft op 
veel plaatsen iets te bieden, dat lijnrecht staat tegenover 
een fabriek en een verwaarloosde openbare ruimte. 

Met een auto passeert men deze omgeving te snel. 
Vandaar dat ik ook niet pleit voor een verbinding 
met auto's en andere motorvoertuigen. Ténzij de stad 
in de toekomst juist ontsluitingen en infrastructuren 
nodig heeft tussen Rhein
park_Stadtgarten_Inselpark. Dit komt dan voort uit 
de vraag naar woningen of bedrijvigheid die op de 
plangebieden Stadtgarten en Inselpark gepland zou
den kunnen worden. Uiteindelijk zal de verbinding 
een groene promenade moeten worden die een be
langrijke ader vormen voor langzaam verkeer. 

Voor dit deel van Duisburg is planvorming noodza
kelijk. Om Stadtgarten aan te sluiten bij beide andere 
projecten zal een visie opgesteld moeten worden 
voor een groter deel van de stad. Hierboven staan 
enkele bevindingen, die naar mijn mening van we
zenlijk belang zijn. De situatie in Duitse steden en 
Duisburg zelf ken ik (nog) niet genoeg om een derge
lijke visie op te stellen. Uitvoeriger onderzoek zou 
hieraan ten grondslag moeten liggen. Op de volgende 
pagina wel een voorstel van het bureau StadtUmBau. 

watertoren 



Figuur29 

Stadsvisie 2040 zoals deze is voorge
steld door het bureau StadtUrnEau aan 
de stad Duisburg. Belangrijk is te zien 
dat de industriële structuren aan de 
oostzijde van de Rijn plaats maken 
voor de functie wonen met een brede 
strook van recreatief groen. 
Ook in Hochfeld zullen enkele groen
verbindingen tussen parken gereali
seerd moeten worden. 
de routevorming en het leggen van 
verbanden worden ook zichtbaar. 
Bij Hochfeld-Parcour is te zien dat een 
strook van niet-storende bedrijvigheid 
een buffer vormt tussen het wonen in 
Hochfeld en de spoorlijnen. 

Bron: 
StadtUrnEau Kevelaer 
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4·3· Urban Morphing Strategy 
De ontwikkelingsvisie van het plangebied bestaat uit een 
urban morphing strategy (schaal1:1.000), een beschrij
ving van haar werking en een maquette (schaal1:1.ooo). 
De urban morphing strategy die hieronder omschreven 
wordt, heeft structuren in zich voor het plangebied, die 
op verschillende wijzen uitgevoerd kunnen worden. Af
hankelijk van wat de toekomst de stad Duisburg te bie
den heeft zal de invulling kunnen veranderen. 

Transformatiepunten voor de toekomst 
Wanneer men in de toekomst over de groene promenade 
van het Rheinpark_Stadtgarten_Inselpark richting de 
binnenstad (of andersom) van Duisburg zal lopen of 
fietsen is het belangrijk dat men zich kan oriënteren. 
Hiervoor zijn op dit moment al punten aanwezig in het 
landschap, maar zullen er in de toekomst nog enkele bij 
moeten komen. Op het plangebied is overduidelijk de 
watertoren het punt dat vanuit een wijde omgeving te 
zien is. Op een aantal strategische plaatsen buiten het 
plangebied worden hoge gebouwen voorgesteld als 
landmarks, die het gebied in zijn wijde omgeving veran
keren en visuele relaties leggen tussen de verschillende 
stadsdelen in Duisburg 
Een ander oriëntatiepunt is het seinhuisje ten westen, 
dat half in het natuurpark ligt verscholen. Dit punt moet 
voorbijgangers aangeven dat zij zich aan het westen (be
gin j einde) van het park bevinden. Op deze plaats kan 
de keuze gemaakt kunnen worden voorbij te gaan aan 
het park of het te betreden. 

Transformatieassen voor de toekomst 
Op het plangebied zijn enkele brede lijnen, vloeiende 
lijnen en bogen te zien. Deze hebben ieder hun eigen 
betekenis in het park. 

Avenues 
De brede lijnen zijn de Avenues, paden die voort ko
men uit de belangrijkste loop-, zicht- en denkbeeldi
ge lijnen, die het park een barokachtige stijl geven. 
Pleinen, ruimtes in of bij gebouwen en de landmark 
worden hiermee verbonden. Hierdoor ontstaat een 
hoofdstructuur van het park. Deze hoofdstructuur 
moet in de toekomst altijd nog de mogelijkheid krij
gen zich de ontwikkelen tot een volledig straatprofiel 
met tweerichtingsverkeer en een gemiddelde ver
keersfunctie. 

Spoorpaden 
De spoorpaden zijn enkele spoorbanen die het park 
als het ware in komen rollen vanuit het oosten. Ze 
versterken de vorm van het gebied zoals dat in het 
verleden is aangelegd voor werkzaamheden. 
De onderste drie spoorbanen, gezien vanaf de bos
rand liggen zijn er nu nog. De twee daarboven komen 
voort uit deze rollende vorm, ze hebben nooit be
staan. Samen vormen ze een belangrijke structuur: 
in horizontale lijn vormen ze een ieder voor zich een 
bouwgrens. Deze lijn moet zich altijd naar noordelij
ke óf zuidelijke richting kunnen ontwikkelen als een 
weg met een middelmatige verkeersfunctie met aan 
één kant parkeermogelijkheden. Afhankelijk van het 
type straatprofiel en de bebouwingshoogte14 kan 10-
15 meter niet bebouwd worden. 
Ten zuiden vormen de paden een verbinding voor 
voetgangers of langzaam verkeer, in welke vorm ook, 
tussen Rheinpark_Stadtgarten_ Inselpark. Bebou
wing is hier niet mogelijk. Het gebied tussen de 
spoorpaden ten noorden en ten zuiden vormen een 
gebied dat altijd zal blijven bestaan als natuurpark. 

•4 Zie ook p .31 Bebouwingshoogtes 
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Keerkringen 
Keerkringen zijn stramienlijnen van eventuele bebou
wing in de toekomst. Het zijn de cirkelbogen, die hun 
oorsprong vinden ten oosten van het plangebied. Ze 
kruisen ze de spoorpaden, waarmee ze de transformatie
vlakken vormen. Ze kunnen op bepaalde plaatsen eisen 
stellen aan bouwblokken. Er is namelijk een maximale 
gebouwlengte toegestaan van twee stramienlijnen. Ook 
kunnen ze wanneer een architect dit nodig acht een 
doorgang forceren in een bouwblok. Hetzelfde geldt in 
zuidelijke richting voor de bosstrook Wanneer een 
landschapsarchitect ontsluiting wenst van de zuidkant, 
dan kan hij zich hierop beroepen, tot een breedte van 
maximaal 4 meter, mits de dichtstbijzijnde gebiedsant
sluiting niet dichterbij is dan so meter. 

Transfonnatievlakken voor de toekomst 
Door de transformatieassen ontstaan vlakken, vlakken 
die in de toekomst een verschillende betekenis kunnen 
hebben. 

Bestaande oude landschaps- en gebouwstructuren 
De herstelloods en de in het verleden afgebroken her
stelloods vormen aan de westzijde van het plangebied 
een structuur die uniek te noemen is, voor de buurt, de 
stad en de omgeving. Door deze vormen op te nemen in 
de urban morphing strategy ontstaat een duidelijke rela
tie met het verleden en wordt de mogelijkheid geboden 
aan bezoekers hiermee kennis te maken. 

Nieuwe vlakken 
De veranderende status van de openbare ruimte leidt 
ertoe dat de programmering van het ontwerp een steeds 
belangrijkere plaats in het proces van totstandkoming 
van de gebouwde omgeving inneemt. Deze programme
ring is sterk verbonden met de manier waarop de inrich
ting van de grond wordt benaderd. De grond is niet al
leen het vlak dat tal van activiteiten ondersteunt, maar is 
ook op uitvoering en realisatie gericht. De identiteit van 
een plek ligt niet vast, maar komt tot stand in de realisa
tie en vormt daarmee een proces. 

De donkergrijze vlakken vormen de morfologische 
structuur van het plangebied. In tegenstelling tot 
andere stedenbouwkundige plannen, wil ik hiermee 
niet direct zeggen dat deze structuur per definitie een 
gebouwde (stedenbouwkundige) structuur is. De 
strategie hierachter is juist dat deze vlakken kunnen 
transformeren. Wat op korte termijn nog de identi
teit heeft van een multifunctionele groene zone, kan 
op middellange of lange termijn uitgroeien tot een 
stedelijk park of zelfs woonkwartier. 

Toepassing 
De toepassing van de urban morphing strategy 
schuilt in de mogelijkheden die de stad heeft en wil 
aangrijpen om tot een echte 'Stadtgarten' te komen. 
Het plangebied zou aansluiting moeten vinden bij 
een visie over de stad en een woningbehoeftenonder
zoek De kans op leegstand en bouwen voor de ver
keerde mensen moet hiermee worden voorkomen. 

Om aan te geven hoe bepaalde punten, lijnen en 
vlakken zich kunnen ontwikkelen en een eigen iden
titeit kunnen krijgen heb ik drie modellen ontworpen 
die variëren van een natuurlijke tot een stedelijke 
variant van Stadtgarten. 

Met het uitzetten van structuren in een landschap of 
stad kunnen ontwerpers de voor hen wellicht onbe
doelde aanleiding gegeven voor bestemmingen in de 
toekomst. Op de volgende pagina een voorbeeld. 



Figuur30 

Luchtfoto van het theater in Lucca (I) 

Bron: 
www.aboutromania.com/ tusca
nyz.html 

Figuur31 

Foto van het plein 

Bron: 
http://www.virtualtourist.com/travel/ 
Europe/Italy/Tusçany/Lucca-
149133/Things To Do-Lucca-
Piazza dellAnfiteatro-BR-t.html 

Piazza Mercato di Luca (Luca, Italië) 
Dit theater uit de 2 e eeuw na Chr. is in de loop van de 
eeuwen omgevormd tot een om een plein, de oude are
na, gelegen huizenrij. Via een boog komt men op dit 
plein. 

Het is een voorbeeld van hoe in de loop der tijd een 
structuur uit kan groeien tot een bestemming, die men 
oorspronkelijk niet zo bedacht had. 
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4·4· Stadtgarten - Landschappelijk park met industriële souvenirs 
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De minimale variant heeft tot doel de huidige ecologi- • De structuur van de afgebroken herstelloods 
zal niet als stenige structuur terug gebouwd 
kunnen worden, waarmee een deel van de 
authentieke structuur verloren gaat. Het 
hoogst haalbare zou hiermee zijn een toe
gangsweg te maken van de overblijfselen van 
de fundamenten. 

sche ontwikkelingen te versterken en uit te breiden. Met 
het oog op de afname van het aantal inwoners van de 
stad en bij het aanhouden van de economische zwakte 
kan de urban morphing strategy zich ontwikkelen als 
een groen Quartier. 

Hiervoor zijn enkele ingrepen nodig in de huidige be
bouwde omgeving. Dit zijn de volgende: 

• sloop van 400 wooneenheden ten noorden van 
het plangebied en onteigening van grondbezit
ters als Aurelis; 

• de huidige herstelloods wordt compleet gestript 
tot alleen nog de stalen draagstructuur resteert. 

Op het plangebied zijn enkele ontwikkelingen mogelijk. 
In de multifunctionele groene zone is plaats voor volks
tuintjes, een speelterrein, een basketbal enjof voetbal
veldje en tijdelijke happeningen als een circus of buurt
activiteiten. 

Voor- en nadelen: 
• Aangezien de aanleg van een park in deze vorm 

alleen iets kost en weinig tot niets oplevert, zal 
ook de termijn waarin sloop en onteigening van 
huidige grondbezitters plaatsvinden lang op zich 
laten wachten. 

• De natuur krijgt de mogelijkheid zich te ontwik
kelen, dit is positief voor de planten- en dieren
wereld. Het is niet nodig veel tijd en moeite te 
besteden aan groenstructuren, het binnenter
rein moet voorzien worden van betere grond, 
om groei van planten, in welke vorm ook, moge
lijk te maken. 

• Een landschappelijk park, met verschillende 
hoogtes in het gebied kan een boeiend geheel 
vormen samen met de groene promenade 
Rheinpark_Stadtgarten_Inselpark. 

• Het tankstation ten noordwesten van het 
plangebied zal mogelijk blijven bestaan. Te
veel financiën zouden verspild worden bij 
een eventueel vertrek. 

Stadtgarten zou naar mijn mening niet als enkel 
parklandschap ontwikkeld moeten worden, door zijn 
ligging ten opzichte van de binnenstad, andere pro
jecten en verschillende nabijgelegen functies. 

Subvariant 
De urban morphing strategy zet een structuur uit die 
in feite met nog eenvoudigere ingrepen gerealiseerd 
kunnen worden. Met een bulldozer zouden de paden 
vrijgemaakt kunnen worden en vlakken ingezaaid 
met gras. Met enkele duizenden euro's zou men met 
minimale inspanning lijnen uit kunnen zetten voor 
de toekomst. Dit idee gaat in principe terug naar de 
basis van de stedenbouw. Vele steden zijn eens ont
staan aan een rivier of kruising van twee wegen. Voor 
een stad als Duisburg zou dit een oplossing kunnen 
zijn, omdat het de aandacht deels verlegd. Strategi
sche plaatsen in de stad, die meer kans bieden op 
succes, kunnen als nieuwe bouwsteen van de stad 
fungeren. In afhankelijke, onzekere of complexe ge
bieden kan terug worden gegaan naar de basis van de 
stedenbouw: het uitzetten van een morfologische 
structuur. 



Figuur32 

Enkele beelden van de maquet
te met daarin de landschappe
lijke variant. Van de herstel
loods staat alleen het stalen 
draagwerk nog. Het draagwerk 
wordt aangekleed met klim
planten en ander groen. 

Figuur36 

Doorsnede is genomen over de 
avenue van de watertoren in 
zuidoostelijke richting . 

.. ' 
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4·5· Stadtgarten - herstel en renovatie 
Een gematigde variant biedt betere woonomstandighe-
den voor de huidige bewoners en een omgeving die zo-
wel buurtbewoners zal aanspreken als mensen van 
daarbuiten. 

Hiervoor zijn de volgende ingrepen in de huidige be
bouwde omgeving nodig: 

• De 400 wooneenheden worden gerenoveerd en 
in de eerste plaats aangeboden aan de huidige 
bewoners. Afhankelijk van de grote van de wo
ningen kunnen ze eventueel worden samenge
voegd, waardoor een verlaging van de woon
dichtheid ontstaat. 

• De herstelloods zal omgebouwd worden tot een 
informatiecentrum met horecagelegenheid. Het 
informatiecentrum zou informatie aan buurt
bewoners en andere geïnteresseerden kunnen 
verstrekken over het heden, verleden en de toe
komst van de industriële gebieden in Duisburg 
langs de Rijn, en Rhein
park_Stadtgarten_Inselpark. 

• De structuur van de afgebroken herstelloods 
wordt in ieder geval als gebouw gerealiseerd. 

Voor- en nadelen: 
• met de genoemde ingrepen zou een samenwer

king met de woningcorporatie en publiekprivate 
partijen een vereiste zijn om de huidige bebou
wing weer voldoende kwalitatief te maken en 
functies in de herstelloods financieel rendabel te 
maken. 

• stedenbouwkundig I morfologisch gezien, kan 
over de complexen ten noorden van het plange
bied niet gesproken worden over een structuur 
die de zuidzijde van Hochfeld 'af maakt en aan
sluit bij de omliggende bebouwing. 

• Ten opzichte van de stadsontwikkeling neemt 
men met dit plan een positieve maar ook enigs
zins afwachtende houding aan. 

Het geheel dat uiteindelijk ontstaat van structuren 
van het park en de oude bebouwing aan de noordzij
de van het gebied is mogelijk, maar niet 'compleet' te 
noemen. Het gebied is hiermee minder aantrekkelijk 
dan men op voorhand voor ogen zou hebben. 



Figuur33 

Enkele beelden van de maquette met 
daarin de tussenvariant. De huidige 
bebouwing aan de noordzijde is hierin 
gerenoveerd. De oude structuren van 
de herstelloodsen zijn hersteld. 

Figuur34 

Doorsnede is genomen over de avenue 
van de watertoren in zuidoostelijke 
richting. 



4.6. Stadtgarten - stedelijk wonen in het groen 
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De stedelijke variant heeft de meeste ingrepen in de be
bouwde omgeving voor. Uiteindelijk zullen nieuwbouw
complexen afgewisseld worden met de oude structuren 
van het plangebied en mogelijkheden bieden voor kleine 
ondernemers. 

De volgende ingrepen zijn aan de orde: 
• sloop van 400 wooneenheden en nieuwbouw 

van ongeveer 450 woningen (meergezins-, ten 
noorden van het plangebied. 

• Sloop van de kleine bedrijvigheid ten noordwes
ten van het plangebied, bouw van een hotel. 

• Renovatie van de oude herstelloods, bedrijvig
heid of een woonfunctie behoort tot de moge
lijkheden. 

• Nieuwe niet storende bedrijvigheid ten zuiden 
van het plangebied, op de plaats van het sport
park. 

• Nieuwbouw van woningen op het plangebied 
zelf, langs de zogenaamde spoorpaden, maxi
mum aantal is ongeveer 300. 

• Ten noorden van het plangebied is vestiging van 
winkels of horecagelegenheden op de begane 
grond mogelijk. 

Voor- en nadelen: 
• Projectontwikkelaars zullen geïnteresseerd ra

ken en mogelijkheden zien in het plangebied, 
hierbij ontstaan meer functiemogelijkheden 
voor de herstelloods; 

• Nadeel kan zijn bij bebouwing op het plange
bied, dat een verschuiving plaatsvindt naar het 
bos en hierdoor natuurontwikkeling verstoord 
raakt. 

• Het park zal veel aanloop hebben, en kan als 
motor gaan dienen in een positieve stadsont
wikkeling. 



Figuur35 

Enkele beelden van de maquette met 
daarin de landschappelijke variant. 
Van de herstelloods staat alleen het 
stalen draagwerk nog. Het draagwerk 
wordt aangekleed met klimplanten en 
ander groen. 

Figuur36 

Doorsnede is genomen over de avenue 
van de watertoren in zuidoostelijke 
richting. 
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4.8. Tenslotte 
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een stedelijke variant 
waarbij het binnengebied nog niet bebouwd zou zijn. 
Wellicht dat een mix met een andere variant nodig is om 
de functies wat betreft de herstelloods en het plein ten 
noordwesten goed af te stemmen. Het is naar mijn me
ning de beste vorm waarin harde en zachte lijnen in het 
gebied goed tot uitdrukking komen. 

Bij elk van de drie varianten is een onderscheid te ma
ken in drie typen van functies voor Stadtgarten in de 
toekomst. 

Hoofdfuncties 
De hoofdfunctie is een stedelijk parklandschap ('groene 
drager') waarvan het bos het belangrijkste onderdeel is, 
een groen-recreatieve functie en een hetboomfunctie 
voor het omliggende stadsweefseL Een 'stedelijk park
landschap' staat voor licht, lucht en ruimte in een rede
lijk dichtbebouwde omgeving en beslaat de hele opper
vlakte van het terrein. Er moet ruimte zijn voor actieve 
en passieve recreatie voor alle leeftijdsgroepen met het 
oog op Hochfeld en de iets verder gelegen buurten. 

Ondersteunende functies 
Wonen heeft prioriteit aan de noordzijde van het plan
gebied. Hochfeld kan hier 'af gemaakt worden. Verder 
bestaat de mogelijkheid wonen uit te breiden langs de 
genoemdespoorpaden. 

Niet-storende bedrijvigheid is toegestaan aan de zuidzij
de om een buffer te vormen tussen de spoorlijnen en 
zwaardere industrie ten zuiden van het plangebied. 

Zorgfuncties kunnen schuilen in aanvullende activiteiten 
naast het ziekenhuis dat gelegen is ten noordwesten van 
het plangebied 

Bij een horecafunctie moet gedacht worden aan een res
taurant of een bar. 

Commerciële winkels zijn toegestaan ten noorden 
van het plangebied. Deze moeten zich beperken tot 
een supermarkt, speciaalzaken. 

Niet gewenste functies 
Zware bedrijvigheid 

Overig 
In de omgeving van het plangebied zijn enkele ingre
pen aan te bevelen om iets te doen aan de geluidsbe
lasting en de morfologische structuur van een twee
tal 'Quartiers'. De geluidsbelasting van de snelweg is 
bekend. Aan de oostzijde van de snelweg is een ge
luidsscherm geplaatst. Wanneer aan de westzijde er 
óók een geplaatst wordt, zal dit beter zijn voor het 
stadsdeel Hochfeld en ook voor het park Stadtgarten. 

De twee bouwblokken, ten westen van het plange
bied, aan de Paul Esch Stra~e zijn 'onvoltooid'. Ik 
stel voor op de twee braakliggende stukken grond 
eenvoudige, in de buurt passende woningen te bou
wen. 
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5· Conclusies, aanbevelingen en evaluatie 
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Stedelijke vernieuwing heeft inmiddels een geschiedenis 
van enkele decennia. In de jaren '6o werd in veel oude 
steden en dorpen een slecht leefmilieu aangetroffen in 
zowel fysieke als functionele zin. Sindsdien is er in Bel
gië, Duitsland en Nederland veel veranderd. Er wordt in 
deze landen een beleid gevoerd dat er op is gericht ach
terstanden weg te werken en dit leefmilieu te verbeteren. 
Ondanks deze inspanningen doen zich nieuwe complexe 
veranderingen voor in de samenleving. Globalisering, 
trek naar lagelonenlanden, verdwijnen van industriële 
structuren en vergrijzing zijn relatief nieuwe verschijn
selen waar westerse steden mee te maken hebben. 
Het gevolg hiervan is dat inwoners vertrekken, bedrijven 
gaan failliet en spoorvervoer wordt minder belangrijk. 
Wanneer een mengvorm van problemen bestaat in een 
stad kan het zo zijn dat enorme terreinen jarenlang 
braak komen te liggen. Er zijn voorbeelden genoeg in 
westerse steden van verlaten terreinen met industrieel 
en cultureel erfgoed. 

Het bedrijf heeft een enorme potentie van werkgelegen
heid gehad, heeft gezorgd dat mensen kunnen leven en 
misschien wel een bepaalde trots hebben om voor een 
bedrijf te werken dat wereldfaam heeft gekregen door 
een bepaald product, mensen leven hiervoor. De stad 
ontleend er wellicht zijn imago aan. Er zijn vele positieve 
kanten te noemen ... De andere zijde is dat mensen met 
de beperkingen moeten leven. Leven in woningen onder 
een schoorsteen, of met veel lawaai, in kleine ruimtes 
met méér dan één familie.. . gezondheid en welzijn ken
de men niet of nauwelijks. Wanneer de mogelijkheid er 
was zijn mensen vertrokken, op zoek naar een beter be
staan, dit was niet voor iedereen weggelegd. Aanliggen
de woongebieden van industriële complexen worden nu 
nog gekenmerkt door slechte imago's, perspectiefloze 
buurten, armoede, slechte hygiëne enz. 

Aangrenzende woongebieden van dergelijke terrei
nen worden vaak gekenmerkt door een slecht imago, 
armoede en slechte hygiëne. Werken in, en leven met 
deze industrie, het lijkt een soort 'symbiose'. Twee 
ongelijksoortige organismen leven samen met elkaar, 
waarvan zij wederzijds voordeel hebben. Tot er een 
moment is gekomen dat het vertrouwen enerzijds of 
wederzijds wordt opgezegd. Sociaal gezien zijn het 
kleine catastrofes in een harde wereld, die geen enkel 
moment stil staat. Mensen zoeken altijd hun weg er 
weer in, anticiperen, en gaan verder. Voor een stad 
blijft er een leegte achter. De industriële gebieden 
waar ik hierover spreek zijn nooit echt de stad 'eigen' 
geweest. Als deze machine aan de rand van de stad 
hapert en er mee stopt, kun je ook spreken van een 
kleine catastrofe. 

Sinds enkele jaren wordt over deze braakliggende 
terreinen meer gesproken en nagedacht. Ze komen 
meer in de aandacht, omdat ze wellicht in de 'tussen
tijd' meer kunnen betekenen voor de stad. Voor een 
dergelijk terrein wordt steeds vaker de term 'pauze
landschap' gebruikt. Het woord 'pauze' betekent iets 
als rust of onderbreking. We kennen het woord in 
vele situaties als een wedstrijd, een film, een werk
dag, een theatervoorstelling. In een dergelijke pauze 
kan de energie hervonden worden om weer verder te 
gaan, of extreem gesteld is de invulling van een pau
ze tijdens een theatervoorstelling wel eens beter dan 
de hoofdact. 



Drie landen, drie steden, drie plangebieden 
Antwerpen, Duisburg en Ede maken deel uit van mijn 
onderzoek naar stedelijke vernieuwing en industrieel 
erlgoed. Deze drie totaal verschillende steden, hebben 
interessante projecten in zich die met bovenstaande 
problematiek te maken hebben. 

Ede 
In Ede heeft men onderzocht dat in de toekomst behoef
te is aan een groei van de functies wonen en werken. Het 
terrein van Defensie komt in 2007 vrij en het ENKA
terrein staat al enkele jaren leeg. Een tijdelijke nieuwe 
functie ontbreekt: vernieling en brandstichting hebben 
gezorgd voor aantasting van monumentale delen van de 
voormalige textielfabriek. Beide gebieden zullen aange
wend worden om de groei van de functies wonen en 
werken te verwezenlijken. Afgelopen jaar is naar mijn 
mening intensief gewerkt door de gemeente Ede en bu
reau Palmboom & van den Bout aan een visie over Ede
oost. Het resultaat ziet er veelbelovend uit. De komende 
jaren zal blijken hoe de stad de verwachte groei van de 
bevolking ( +17%) heeft vorm gegeven en verwerkt.1s 

Antwerpen 
Antwerpen is een stad die afgelopen jaren de negatieve 
spiraal lijkt te doorbreken. De stad liep leeg, inwoners 
gingen wonen in de periferie en men worstelde met be
sluitvorming. Het aanstellen van een stadsbouwmeester 
(René Daniëls), de oprichting van een stedelijke wel
standscommissie (1999) en de komst van een stedelijk 
masterplan lijken zoden aan de dijk gezet te hebben. 
In Antwerpen vormt het Spoor Noord terrein de enige 
oplossing om meer lucht en ruimte te geven aan de een
zijdige en dichte bebouwing in de omgeving. Zelden 
komt een dergelijk grote oppervlakte vrij die aangewend 
kan worden voor een groot stadspark. Aan de westzijde 
van het park zijn plannen voor bebouwing, waar en hoe
veel is niet duidelijk. Ook hier is voorheen de term pau
zelandschap gevallen, men wil dit deel in 10 of 15 jaar 

15 zie tevens commentaar over Ede in deel! van mijn afstuderen. 

bouwen naar gelang er mogelijkheden zijn in de Ant
werpse kantoormarkt. 

Duitsland 
De situatie in Duitse steden heeft mijn bijzondere 
aandacht getrokken, hier heb ik dan ook de meeste 
tijd aan besteed tijdens mijn afstuderen. De Struk
turwandel is een veelomvattend begrip, waarin on
der andere de problematiek van krimpende steden, 
verdwijnende industriële structuren, afnemende 
werkgelegenheid en slechte imago's van steden sa
menkomen. 
Het Duitse 'Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Wohnungswesen' heeft een onderzoek ingesteld 
in zestien steden ten behoeve van de 'Stadtumbau 
West'.16 Men wil duidelijk krijgen hoe om te gaan 
met de Strukturwandel in West-Duitse steden. 

In Duitsland wordt een systeem van stedelijke ver
nieuwing gehanteerd waar projecten aangemeld 
kunnen worden voor een financiële ondersteuning. 
Hiervoor zijn enkele budgetten beschikbaar: 

• Städtebaufórderung; 
• Die soziale Stadt; 
• Stadtumbau Ost I Stadtumbau West. 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een pro
jectplan goedgekeurd door eerst de Bezirksregierung 
en vervolgens de Landesregierung. Gevolg is dat er 
druk gelobbyd moet worden, omdat prestigieuze en 
in het oog springende projecten interessanter zijn. 
Minder in het oog springende projecten zullen het 
met de restjes moeten doen. 
In Nederland en België krijgen grote steden een bud
get voor een periode van vijf jaar vooraf. Zij bepalen 
zelf hoe dit over stedelijke projecten verdeeld wordt: 
een actievere en prestatiegerichte vorm van stedelij
ke vernieuwing. 17 

16 http: //www.stadtumbauwest.de/startOI.html 
17 Deel! afstuderen: systeem stedelijke vernieuwing drie landen. 
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Na deze periode wordt bekeken of doelstellingen zijn 
gehaald en worden nieuwe afspraken gemaakt. 

Een ander begrip, Industriekultur, is ook afkomstig uit 
Duitsland. Hiermee wordt een kwalitatief en kwantita
tief ongekende verzameling industrieel erfgoed aange
duid. De 'Internationale Bauaustellung (IBA) Emscher 
Park' die van 1989 tot 1999 werd gehouden in het noor
delijk deel van het Ruhrgebied wordt in binnen- en bui
tenland vaak aangehaald als inspiratiebron voor indu
striële erfgoedprojecten. Het Landschaftspark Duisburg
Nord en Zeche Zollverein XII in Essen gelden wellicht 
als de meest in het oogspringende successen naast vele 
kleinere. Met dergelijke projecten is veel kennis opge
daan. Kennis die overgebracht zou moeten worden in 
andere westerse steden met dergelijke projecten. De kri
tiek uit Amsterdam waar de W estergasfabriek een nieu
we bestemming heeft gekregen is veelzeggend: "Een an
der knelpunt is dat het beheer over de erfenis van de IBA 
Emscher Park nogal is gedecentraliseerd, waardoor 
waardevolle inzichten en ervaringen verloren dreigen te 
raken." 18 

Ruhrgebied 
Het Ruhrgebied is een samenwerkingsverband van acht 
steden en so kleinere gemeenten. Dit 'Kommunal
verband Ruhrgebiet' kan beschouwd worden als een ex
tra bestuurlijk niveau, dat vergelijkbaar is met een Be
zirksregierung. Omdat deze steden en gemeenten onder 
drie verschillende Bezirksregierungen19 vallen ontstaan 
er van tijd tot tijd spanningen in de machtsverhoudin
gen. Een oplossing in deze situatie is lastig zolang een 
verworven machtspositie niet afgestaan wordt. 

Onderzoek wijst uit dat "de oude structuren van de in
dustrie in het Ruhrgebied nog altijd hun stempel druk
ken op Nordrhein-Westfalen. Teveel mensen hebben 
lange tijd direct of indirect van kolen en staal geleefd. 

tS Koekebakker 0., "Cultuurpark Westergasfabriek, transformatie van 
een industrieterrein", Nai Uitgevers Rotterdam, 2003. 
19 Nordrhein-Westfalen, Münster en Arnsberg. 

Aan de zwakke ontwikkeling van Nordrhein
W estfalen gaan de Bun des- en Landesregierung niet 
volledig vrijuit. Zij hebben namelijk jarenlang de 
economie afgeremd met beschermende subsidies. 
Sinds 1980 heeft de Duitse Staat ongeveer 100 mil
jard aangewend om de steenkoolindustrie in leven te 
houden. Vandaag de dag werken ongeveer so.ooo 
mensen in deze industrie, terwijl de prijs van de ko
len vele malen boven de prijs van importkolen ligt. 
In het jaar 2001 kostte elke werknemer in de steen
kool de belastingbetaler €82.000,-."20 

Duisburg 
In 1975 heeft in Duisburg een gemeentelijk herinde
ling plaatsgevonden. De stad had toen ongeveer 
6oo.ooo inwoners. Een verlies in dertig jaar tijd van 
bijna 17% van het aantal inwoners. Sinds dat jaar is 
het bergafwaarts gegaan met de staal- en kolenindu
strie. 
Duisburg is een van de grootste steden in Duitsland 
qua oppervlakte. Stedelijke functies liggen erg uiteen 
waardoor afstanden in de stad groot zijn. De komen
de vijftien jaar verwacht de stad een verdere daling 
van tien procent van het aantal inwoners. Problemen 
als een jarenlange dalende koopkracht, werkloosheid 
(15%) en verdwijnende industriële structuren zouden 
de stad moeten aanzetten tot het opstellen van een 
stadsvisie en het monitoren van de woningbehoeften, 
maar zover is men voorlopig nog niet. 

Het bestuur van de stad twijfelt al jaren over de weg 
die zij in zal slaan om problemen het hoofd te bie
den. Hierna worden enkele kansen genoemd, die 
naar mijn mening de stad heeft aan kunnen pakken 
om een start te maken. Ook zal ik aangeven waar de 
kansen op dit moment liggen om verdere achteruit
gang te voorkomen. 

20 Krönhert S., van Olst N., Klingholz R. , "Deutschland 2020, die 
demografische Zukunft der Nation", das Berlin-Institut fiir 
Weltbevölkerung und globale Entwicklung (Berlin). 



Economen hebben in het verleden al meerdere malen 
kritiek geuit dat te lang wordt vastgehouden aan de zwa
re industriële structuren. Volgens hen zou gekozen moe
ten worden voor een snellere 'afvloeiregeling'. Subsidies 
worden te lang gebruikt om de industrie in stand te 
houden. Duisburg wil al jarenlang van af van staal en 
kolen. Onlangs is de vraag naar staal weer gestegen en is 
de discussie in de stad opgelaaid of er toch een nieuwe 
cokesfabriek moet komen. 

De stad had zich in 2000 sterk gemaakt voor een 'Bun
desgartenschau'. De kans bestond om de stad land
schappelijk in de kijker te spelen bij minimaal één mil
joen bezoekers. Ook zou de stad mediabekendheid heb
ben in Duitsland. Duisburg heeft hiervoor enkele jaren 
voorbereidingen getroffen om dit evenement naar de 
stad te halen. Duidelijk moet zijn dat dit nodige inspan
ning kost en niet 1, 2 , 3, verworven wordt. Een 'Bundes
gartenschau 2011' lag in het verschiet, tot de kosten 
werden doorgerekend en men de kosten te hoog vond. 
In 2003 werd besloten het 'zelf te realiseren d.m.v. 'ein 
griiner Ring'. Dit is op zich een sterk plan als het verder 
uitgewerkt zou zijn in deelprojecten. Dit plan zal echter 
nooit gereed zijn voor 2011 en zal lang niet zoveel me
diabekendheid hebben. 
Om het plan van 'ein griiner Ring' uit te werken heeft de 
stad een bureau aangesteld. Het plan had richtlijnen 
moeten geven aan het Rheinpark, Stadtgarten, Inselpark 
en Haldenpark De voorstellen werden beoordeeld als 
"onvoldoende en flinterdun". 

Afgelopen acht jaar(!) heeft de stad gewerkt samen met 
een opdrachtnemer aan het realiseren van een groot 
winkelcentrum op het Inselpark, dicht bij het centraal 
station en de binnenstad. In juni 2005 hebben tegenar
gumenten het toch gewonnen: het winkelcentrum van 
70.000 m 2 komt er niet. De binnenstad zou er nog 
zwakker van worden. Begrijpelijk, de binnenstad is eco
nomisch zeer zwak, maar dit is al jaren zo. Ter vergelij
king: hoe vaak doet de kans zich voor in Nederland om 
bij de binnenstad of naast een centraal station een 
enorm groot grondgebied opnieuw leven in te blazen? 

De stad bedacht dat contacten uit het buitenland 
(Verenigde Staten) een verlichtende kijk zouden 
kunnen hebben op een visie voor de binnenstad. De
ze werden gevraagd. Ook Sir Norman Foster heeft in 
de stad een project gerealiseerd. Het Landschafis
park Duisburg-Nord en het project Innenhafen zijn 
indrukwekkend, maar leggen te weinig gewicht in de 
schaal om de negatieve spiraal in de stad te doorbre
ken. Ook hier schuilt het gebrek aan samenhang: is 
een overkoepelend idee aanwezig om problemen het 
hoofd te bieden en het imago van de stad gestalte te 
geven? 

Het 6o ha. grote terrein aan de Rijn, 'Rheinpark', 
moet in de toekomst 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
bieden. Onduidelijk is vooralsnog hoeveel en welke 
woningen er komen en wie er wil wonen? Monitoring 
van de woningmarkt biedt de stad kansen om een 
gegronde inhoud te geven aan het Rheinpark, de 
binnenstad, Stadtgarten en andere bouwprojecten. 
Het Rheinpark kan in de woningmarkt het startmo
ment zijn om stedelijke vernieuwing toe te passen in 
verschillende fasen. De ligging in het groen en aan de 
Rijn, het weidse zicht en ontsluiting bieden het 
Rheinpark kansen voor een 'nieuw begin'. Op deze 
manier kan een project met deze omvang draagvlak 
krijgen in de woningmarkt en aansluiten op het 
stadsdeel Hochfeld. 

Om de binnenstad te vernieuwen komt er een groot 
'CityPalais' . Hiervoor is in december 2004 een be
sluit genomen. De Binnenstad zal een casino rijker 
zijn, met daarnaast o.a. winkels, horeca en kantoren. 
Het gebouw zal in totaal 77.000 m 2 bruto bebouwde 
oppervlakte. Deze impuls kan van groot belang zijn 
voor de aantrekkingskracht van de (binnen)stad. De 
levendigheid zal toenemen wanneer er ook 's avonds 
activiteiten plaatsvinden. Sociaal gezien heb ik mijn 
vraagtekens, omdat een casino ook inwoners aan
trekt het zich minder kunnen permitteren. In de ja
ren dat het bergafwaarts ging met de stad zijn deze 
inwoners achtergebleven. 
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Duisburg heeft al jarenlang een groot aandeel werklozen 
en mensen die speciale zorg nog hebben.2 1 

Aan de rand van Duisburg-Hochfeld is in 1994/95 een 
musicaltheater gebouwd voor ca. 1.500 bezoekers. Bijna 
vier jaar lang is het stuk 'Les Miserables' opgevoerd. 
Door een overcapaciteit op de musicalmarkt en een 
zwakke toeristische attractiviteit van de stad staat het 
gebouw sindsdien leeg. 

In juli 2005 zijn de Wereldkampioenschappen van ver
schillende sporten in o.a. Duisburg gehouden. Met on
geveer 500.000 bezoekers wordt het evenement als ge
slaagd beschouwd. Een opsteker voor de organisatie en 
de verschillende steden.22 Op recreatief gebied laten zij 
zien het nodige in huis te hebben. 

Bestuurlijke wisselingen in de regionale en stedelijke 
politiek maken de besluitvorming in een stad als Duis
burg erg onzeker. De afgelopen 50 jaar heeft de SPD het 
voor het zeggen gehad in het bestuur van de stad. In 
2004 heeft een wisseling plaatsgevonden, het CDU leidt 
nu het bestuur. Deze wisseling biedt kansen problemen 
anders aan te pakken. Het nadeel is, dat de besluitvor
ming vertraagd wordt. 

Stadtgarten 
Het plangebied Stadtgarten is hier een voorbeeld van en 
onderscheidt zich hiermee als plangebied met Spoor 
Noord en ENKA. Stadtgarten vormt een belangrijke 
schakel tussen het toekomstige Rheinpark, Inselpark I 
'Multi Casa' en de binnenstad. Het plangebied vormt 
tussen deze grote projecten de underdog. Het emplace
ment met zijn watertoren en voormalige herstelloodsen 
heeft bijzondere landschappelijke en bebouwingsstruc
turen. Het plangebied heeft de kans om de omgeving 
haar identiteit deels te herstellen en nieuw leven in te 
blazen. 

2 1 https: //www.Iandesdatenbank-nrw.de/ 
22 htto: //www.worldgames2005.de/ 

Tijdens mijn stage bij het bureau StadtUrnEau uit 
Kevelaer ben ik meer te weten gekomen over Stadt
gaften en omgeving via het stadsdeelbureau in Hoch
feld, een workshop bij de stad en gesprekken met 
mensen die (tijdelijk) op het terrein werken. Hieron
der enkele bevindingen over het plangebied. 

In 1995 heeft een ondernemer de watertoren en een 
bijbehorend grondstuk van ca. 10.000 m2 gekocht 
van Aurelis. De onderhandelingen met de grondei
genaar Aurelis en de stad waren inmiddels afgebro
ken. Aurelis denkt met woningbouw geld te verdie
nen, terwijl de stad een 'Stadtgarten' voor ogen heeft. 
De watertoren is een beschermd monument en high
light voor de omgeving en de stad. De stad had in die 
tijd moeten aandringen op een herbestemming van 
het totale gebied. Hiermee had de stad Aurelis meer 
tevreden kunnen stellen en wat betreft subsidiëring 
een betere uitgangspositie gehad. 
De stad heeft in juli 2005 aan het bureau StadtUrn
Eau opdracht gegeven twee projectplannen uit te 
werken. Eén om te overleggen bij de Bezirksregie
rung en vervolgens bij de Laudesregierong voor sub
sidie. Het plan laat zien dat de landschappelijke 
structuren aangepast moeten worden voor woning
bouw. Dure graafwerkzaamheden moeten voor vol
doende budget zorgen. Het andere plan laat zien wat 
de stad echt wil. 

Tijdens de workshop in Duisburg is mij opgevallen 
dat medewerkers enerzijds hebben gepleit voor een 
nieuwe 'highlight', naast de watertoren. Anderen 
wilden een op de omgeving aangepaste bebouwing. 
Naar mijn mening zijn dit haast de twee uitersten 
waarmee een stedenbouwkundig plan gemaakt kan 
worden. 
Er is weinig duidelijk óf en hoeveel er gebouwd moet 
worden en hoe het zich zal verhouden tot de andere 
plangebieden: stenig, landschappelijk, recreatief of 
toch een 'highlight'? 



Nieuwe obstakels liggen in het verschiet voor Stadtgar
ten, zoals een rechtzaak over onteigening van de grond. 
De woningcorporatie die meer dan 400 wooneenheden 
ten noorden van Stadtgarten bezit is vooralsnog weinig 
geïnteresseerd in een investering. En de dure herbe
stemming van de herstelloods kunnen bij de planvor
ming over Stadtgarten nog roet in het eten gaan gooien. 
Ook het onzekere standpunt van de stad moet genoemd 
worden. 

Samenvattend 
De voorbeelden zullen grotendeels voor zich spreken. Er 
zijn kansen aangegrepen. Sommige zijn op een juiste 
manier, andere weer minder. Enerzijds kan van pech of 
kortzichtigheid gesproken worden, anderzijds wordt tel
kens een nieuwe poging gedaan met impulsen de stad 
uit de impasse te halen. Er wordt op vele fronten ge
werkt aan de stad. Het is niet juist enkel de stad op de 
minder geslaagde plannen te beoordelen of gemiste kan
sen, in de meeste gevallen zijn partners verantwoorde
lijk. 
Het genoemde systeem van stedelijke vernieuwing in 
Duitsland en politieke machtsstructuren versterken de 
onzekere situatie in een stad als Duisburg. 

Naar mijn mening heeft de stad een houding waarin 
grootstedelijke problemen bedekt worden of deels ont
kent. Het is ook mogelijk dat de stad zich op structurele 
problemen verkeerd oriënteert. Dit doet men door te 
schemeren met 'highlights', dit kunnen bekende archi
tecten, grote of prestigieuze projecten zijn. Problemen 
die structureel van aard zijn en dus in meerdere steden 
terugkomen, zouden breder gedragen en onderzocht 
moeten worden. Van het landelijke onderzoek, van het 
Bundesministerium naar de Strukturwandel in West
Duitse steden maakt Duisburg bijvoorbeeld geen deel 
uit. 

Duisburg heeft geen instrument waarmee zij lijnen voor 
een optimale mix van functies in de stad kan uitzetten. 
Met een monitoring van de woningbehoeften en een 
stadsvisie zou de stad o.a. de bestuurlijke koers kunnen 

bepalen, zich profileren, mobiliseren en draagvlak 
creëren. Het zallastig zijn in een stad die zich al van
af 1975 op een hellend vlak begeeft. Toch zie ik hierin 
de enige oplossing. Visievorming. 

Stadtgarten zal het Inselpark en het Rheinpark hard 
nodig hebben om haar draagvlak groter te laten zijn 
dan slechts de directe omgeving. Wanneer duidelijk 
is hoe de binnenstad en nieuwe plannen zich tot el
kaar verhouden kunnen zij samen de ruggengraat 
gaan vormen van een verbeterd imago van de stad. 

Een stadsvisie zal uitspraken moeten doen over de 
zes basisfuncties van de stad: wonen, werken, recreë
ren, onderwijs, zorg en infrastructuur. Er moet een 
overkoepelende toekomstvisie komen voor de hele 
stad. Gedegen onderzoeken zoals een over de wo
ningbehoeften zullen hieraan vooraf moeten gaan. 
Beter vandaag dan morgen. 

In de tussentijd wil ik de stad aanbevelen met tijde
lijke bestemmingen te komen voor de gebieden die ik 
heb getypeerd als een pauzelandschap: Inselpark en 
Stadtgarten. Na het afketsen van de mogelijkheden 
voor een groot winkelcentrum geldt voor het Insel
park misschien nog wel het meest dat een nieuwe 
langere periode van leegstand is aangebroken. 

De vraag is of het mogelijk is voor een pauzeland
schap tijdelijk een invulling te geven en daarmee een 
lijn uit te stippelen voor de toekomst? Deze moge
lijkheid heb ik onderzocht. 

Concept 
Een mogelijke oplossing voor een (tijdelijke) invul
ling van een pauzelandschap is het organiseren van 
evenementen of het plaatsen van een tuincentrum of 
boomkwekerij eventueel in combinatie met de aanleg 
van een park. Een andere mogelijkheid is teruggaan 
naar de basis van de stedenbouw: het ontwerpen van 
een 'urban morphing strategy'. 

ss 
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Dit wil zeggen het herwaarderen en uitzetten van oude 
en nieuwe structuren in het landschap, zodat land
schappelijke kwaliteiten zichtbaar gemaakt worden en 
cultuurhistorisch erfgoed bij kan dragen aan de identi
teit van een stad en omgeving. De uiteindelijke vorm van 
het morfologische ontwerp staat hierbij dus niet vast. 

Dit concept sluit aan bij de term Culturele Planologie 
die in het rijksbeleid in Nederland een aantal jaren gele
den is geïntroduceerd. Dit is een verzamelnaam, die ac
ties vanuit het cultuurbeleid de praktijk van ruimtelijke 
ordening inspireren, verbreden en verdiepen. "Het gaat 
hierbij om ruimtelijke veranderingen te laten profiteren 
van de lokale geschiedenis van gebouwen, steden en 
landschappen. Tegelijkertijd kunnen ruimtelijke ont
werpopgaven cultureel worden verrijkt door het verster
ken van de inbreng vanuit architectuur, cultuurhistorie 
en kunsten", aldus het Ministerie van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen. 2 3 

Toepassing 
Het gebied Stadtgarten neemt geografisch een belangrij
ke positie in tussen het Rheinpark, Inselpark en de bin
nenstad. Dit deel van de stad Duisburg heeft de potentie 
de hele stad uit het dal te trekken. Hiervoor zal door
dacht gewerkt moeten worden aan een nieuwe toekomst, 
zonder een overmaat aan zware industrie. Wonen, dien
sten en voorzieningen zullen hiervoor in de plaats ko
men. Het grootste belang voor de toekomst van Duis
burg zal zijn dat functies van de stad beter bereikbaar 
worden en afstanden kleiner voor langzame verkeers
routes: streven naar een compacte stad. Stadtgarten ligt 
aan een verbinding van spoorwegen die in mijn plan een 
groene promenade gaan vormen tussen Rhein
park_Stadtgarten_Inselpark richting de binnenstad. 
Het plangebied Stadtgarten heeft landschappelijke 
structuren en een cultuurhistorische bebouwing die 
uniek zijn voor de omgeving en stad. De verhoogde lig
ging van het plangebied van vijf meter ten opzichte van 

23 Ministerie van OCW, het IPO en VNG, 'Culturele planologie & pu
blieksbereik' november 2003. http: //www.cultuurbereik.nl/ 

de omgeving, de watertoren en nog bestaande her
stelloods en de veelheid aan infrastructuur zorgen 
voor een complexe opgave. Het ontbreken van een 
visie en een onderzoek naar woningbehoeften laat 
het toekomstbeeld van de omgeving vaag. 

Het ontwerp van Stadtgarten bestaat uit het her
waarderen van landschappelijke en bebouwings
structuren en het uitzetten van eventuele bebou
wingslijnen voor de toekomst. De stedelijk morfolo
gische structuur legt verbanden tussen pleinen en 
gebouwen, die getypeerd kunnen worden als Ave
nues, ze vormen een barokachtige structuur in het 
landschap. 
De Spoorpaden zijn enkele spoorbanen die het park 
als het ware in komen rollen vanuit het oosten. Ze 
versterken de vorm van het gebied zoals dat in het 
verleden is aangelegd voor werkzaamheden. Beide 
lijnen moeten in de toekomst uit kunnen groeien tot 
een volwaardig straatprofiel met een gemiddelde 
verkeersfunctie. 
De Keerkringen zijn de cirkelbogen die de spoorpa
den kruisen, waardoor transformatievlakken ont
staan. De identiteit van deze vlakken ligt niet vast, 
deze komt tot stand in de realisatie en vormt daar
mee een proces. 
Het ontwerp is erop gemaakt dat huidige bebouwing 
kan blijven bestaan, maar ook in de toekomst plaats 
kan maken voor nieuwbouw. 

Terugkoppeling 
Wanneer de situatie in een stad weinig mogelijkhe
den biedt door snel wisselende politieke besturen, 
een onzekere sociale en economische toekomst, zelfs 
dan is dit concept nog toepasbaar. Structuren in 
braakliggende terreinen kunnen in betere tijden uit
groeien tot een nieuwe woonwijk, een park of een 
andere gewenste functie. Deze vorm van ontwerpen 
kan een vooruitgang betekenen voor steden met een 
jarenlange negatieve tendens in de stad. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Een sterke morfologische strategie biedt kansen voor 
een nieuwe identiteit van de omgeving en toont de wils
kracht van de stad te werken aan haar toekomst. 

Het is niet zo dat iedere ruimte die vrij komt een tussen
tijdse bestemming moet krijgen. Veel steden in Neder
land kampen met ruimtegebrek, dus wanneer een vrije 
ruimte ontstaat, is een volgende invulling meestal geen 
probleem. Functiemenging is in Nederlandse steden be
ter dan steden in bepaalde delen van België en Duits
land. Tenzij een bepaalde omslagtrend ontstaat in de 
Nederlandse stedenbouw is te verwachten dat dit con
cept eerder in delen van het voormalige Oost-Duitsland, 
het Ruhrgebied en delen van Wallonië toepasbaar is. 

Conclusies en aanbevelingen 
De volgende conclusies zijn te trekken uit mijn bevin
dingen. Graag zou ik enkele aanbevelingen willen doen. 

Het systeem van stedelijke vernieuwing in Duitsland is 
omslachtig en brengt een trage vernieuwing in steden tot 
stand. Een actievere vorm van stedelijke vernieuwing zal 
naar mijn mening een beter resultaat hebben dan nu het 
geval is. Naar verluid zijn overheden bezig met een her
ziening van dit stelsel. Ik zou aan willen bevelen te kij
ken hoe de stedelijke vernieuwing in andere landen is 
geregeld. Hiermee zeg ik niet dat dit de juiste manier is, 
maar men zou sterke en zwakke punten mee kunnen 
nemen in hun overwegingen. 

Industrieel en/of cultureel erfgoed moet mensen inspi
reren om sobere, sombere wijken of buurten een eigen 
karakter te geven. Het zou een uitkomst kunnen zijn om 
met een shortlist te werken van te behouden, echt on
aantastbare zaken waarop alle partijen zich vastleggen, 
en ermee leren leven dat niet alles wat behoudenswaard 
is ook houdbaar is. 

De tussentijd van een pauzelandschap kan benut 
worden voor onverwacht ruimtegebruik. Een tijdelij
ke bestemming of het uitzetten van structuren voor 
de toekomst kan bepaalde tendensen in een stad in 
een ander daglicht zetten en publieke en private sec
tor weer rond de tafel brengen. 
Het ontwerp van een urban morphing strategy voor 
een omgeving met weinig karakter en complexe 
landschappelijke structuren zoals Stadtgarten in 
Duisburg-Hochfeld laat zien hoe nieuwe mogelijkhe
den ontstaan en aan een nieuwe identiteit van een 
omgeving gewerkt kan worden. Ook met weinig mid
delen. 
Steden met een vergelijkbare situatie zou ik willen 
aanbevelen kennis te nemen van het concept en le
ring te trekken uit mijn bevindingen. 

Evaluatie 
De periode tijdens mijn afstuderen heb ik als erg 
leerzaam ervaren door het verbreden van mijn ge
zichtsveld door over de grenzen van de Nederlandse 
stedenbouw te kijken. Door de stage bij het bureau 
StadtUrnEau heb ik een andere cultuur beter leren 
kennen en een ruimere kijk op het vakgebied van de 
stedenbouw gekregen. Ik hoop dat mijn afstuderen 
kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling in ste
den, die gekenmerkt worden door pauzelandschap
pen. 
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