"lk ga niet blij de toekomst in met al die
Vinexen waarmee we onze nazaten opzadelen", zegt architect/stedebouwkundige Winy
Maas. Volgens hem lijken de Vinexwijken te
veel op elkaar en zitten we er veel te lang aan
vast. Daarom pleit Maas voor "extremere
woonmilieu's" en woonwijken die "gemakkelijk zijn af te breken". De huidige 'zware'
stedenbouw zou daarvoor plaats moeten
maken voor een veel lichtere variant.

Kan dat met Iichte stedenbouw wei?

"In de traditionele stedenbouw heb je te
maken met hoge kosten voor zandopspuitingen , parkeerplaatsen, verharde
wegen, elektriciteit, gas, waterleiding,
rio lering en telefoon. Voor een huis van
twee ton ko m t dat in cl usief grondkosten
neer op zo'n 60 .000 gulden. Als je een
locatie wilt o ntsluiten met sneltram of
metro zoals dat bij Vinexlocaties de bedoeling is, komt daar nog eens 10 of 20
d uize nd gulden
bovenop. Om die
kosten terug te
verdienen moet je
in dichtheden van
35 of meer gaan
bouwen en creeer
je woonmilieu's
die de paten tiele
kopers eigenlijk
niet wensen. Die
willen voor dat
geld een echte tuin of vee! ruimte om
zich been.
Met Iichte stedenbouw kun je die kosten
reduceren tot zo'n 35 .000 gulden per
waning door rioleringen te vervangen
door zuiverings- en bergingsvijvers,
zandopspuitingen achterwege te Iaten en
te kiezen voor lichtere bouw en andere
funderingen, geen gasleidingen aan te
leggen maar aileen elektriciteit, PTTkabels te vervangen door draadloze
GSM en trams door belbussen . Met het
vrijkomende geld kun je honderden extra vierkante meters grond per waning
kope n . Dichtheden van zeven tot negen
woningen wo rden dan betaalbaar. Die
extra vierkante meters kun je besteden
aan grote re tuinen, aan gemeenschappelijke ruimtes, kluszones, bossen, noem
maar op. Je k unt er allerlei soorten
stadslandschappen mee maken".

Winy Maas: LICHTE
STEDEN in plaats van
SAAIE VINEXEN
et concept Iichte stedenbouw
ontwikkelde MVRDV toen de
gemeente Rotterdam hen- in
het kader van Rotterdam 2045- hun
mening vroeg over toekomstige uitbreidingswijken. Maas: "We moesten onze
visie geven op de Vinexlocatie Smitshoek-Usselmonde aan de zuidkant van
Rotterdam waar 13 .500 woningen
moeten komen en daarmee commentaar
leveren op de toekomst van de uitdijende stad, die een soort Westlandstad aan
het worden is met - conform de Vinex allemaal woonoorden met 35 woningen
per hectare en huizen met tuintjes van
vijf bij tien meter".

H

Uit het V i nex-woonwensenonderzoek
' Wo n en op Niveau' bleek toch dat toe komstige Vinex-bewoners het liefste een
huis met een tuin willen?
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"Het punt is nu juist dat die woonwensen niet gerealiseerd k u nnen worden
binnen de randvoorwaarden van de
Vinex. Mensen krijgen wel een tuintje,
maar vragen zich af of ze daarmee in
suburbia kunnen overleven. Als idylle
zijn ze te klein en voor grotere tuinen is
binnen de randvoorwaarden van de
Vinex geen geld. De woningdichtheid in
de Vinex-wijken is niet zozeer gebaseerd
op de woonwensen alswel op het rendabel maken van de nieuwbouw. De infrastructuur van de wijken is namelijk
zo duur dat dichtheden van onder de
dertig woningen - en dus huizen met
een grate tuin in een landelijke omgeving - onhaalbaar zijn".

je denken aan volkstuinachtige stadslandschappe n of meer bossige omgevingen met speelruigten en picknickboomgaarden. Beide varianten sluiten aan bij
de tendens dat mensen steeds vaker op
vakantie gaan of in een vakantie-achtige
omgeving willen wonen".
Wat was in Rot terdam het effect van uw
exercitie?

"De politiek ging twijfelen, maar doordater een convenant was afgesloten ging
men tandenknarsend door met het oude
plan. Wel krijgen we van de gemeente
de kans Iichte stedenbouw te gaan uittesten in een project van 400 woningen
op de Vinex-locatie Nesselanden. Verder hebben we opdracht te onderzoeken
hoe Iichte stedenbouw de nu mini male
ecologische waarden van het gebied
tussen Rotterdam en Zoetermeer kan
vergroten".
Zitten er nog andere voordelen aan
Iichte stedenbouw behalve dat er meer
ruimte per won i ng beschikbaar komt?

"Een groat voordeel vind ik dater een
korte afschrijvingstermijn ontstaat voor
woningen en infrastructuur. Nu zijn
woningen na 30 - 40 jaar toe aan vervanging of grondige renovatie, terwijl de

Zoals?

"Voor IJsselmonde hebben we twee
stadsla ndsch appen bedacht. In de dorpenvariant wordt de stad omgevormd
tot ee n landschap van dorpen en kolonies met ieder een eigen gezicht. Daarbij
kun je denken aan pleindorpen, meertjesdorpen, golfdorpen, havendorpen,
remake vestingsstadjes of wonen-bij de- boer. In de campingvariant gaat het
om individuele woningen die ontsloten
worden door een wirwar van wegen, het
is een land van kleinere en grotere
kavels waarop individuen en groepen
vrijelijk een plaats vinden. Daarbij kun
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zovee l ruimt e nod ig . Omd at ruimt e in

bouw. Bij Iichte stedenbouw wel, maar
die is voor ons sLechts een belft van een
eeneiige tweeling. Naast verlichting
wi ll en we ook ve rdich ting, naast dichtheden van 10 ook dichtheden van 100
tot 150. Daarom doen we onderzoek
naar maximale d ichth eden. We willen
weten bij welke dichtheden
Winy Maas (1959) studeergebieden nog Leefbaar zijn en
de tuin- en landschapsverschijnselen als claustrofoarchitectuur in Boskoop en
bie, misdaad, verkrachtingen
toeneme n".
stedenbouw en architec-
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Iich t e stedenbouw op grate schaal wo r-

UNESCO in Kenya, Tanza-

Vinex-locaties als Smitshoek

infrastructuur pas na 100 jaar wordt
afgeschreven. Dat betekent dat je een
eeuw aan een wijk vastzit. Eigenlijk zou
je een gebied elke 35 jaar compLeet
moeten kunnen herinrichten. Met Lichte
stedenbouw kan dat. Je kunt de inrichting vee] flexibeler aanpassen aan de
eisen van de tijd en afstand nemen van
water in het verleden gebouwd is".
Voor Iichte stedenbouw heb je vi jf keer

den toegepast bij de miljoen woningen

nia en Yemen, en voor het

blijven er wei lege ruimtes

die er nag gebouwd moeten worden?
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Kunnen we ons het ru imtebeslag van

Architecture van Rem

niet.

Iichte sted en bouw per mitteren?

Koolhaas in Parijs. In 1991

"Doordat we niet aileen willen verlichten, maar ook verdich ten komen we per saldo
ook ergens bij 35 woningen
per hectare uit. En wat l]sselmonde betreft: de lege ruimtes d ie daar overblijven zijn
te marginaal voor landbouw
en te onaantrekkelijk om
beschermd of aLs recreatiegebied ingericht te worden.
Daardoor dreigen ze dicht te
sl ibben met stadsrandrommel of volgebouwd te worden
bij de volgende
verdichtingsopera tie over tien
jaar. Rhoon en
Barendrecht, de
pseudo-Wassenaars van Rotterdam, dreigen te
verdrinken in
huizenzeeen a La
Spijkernisse en
Cape ll e. Door nu
meteen bet hele
gebied te gebruiken voor lich te
stedenbo uw kr ijg
je een groene
voorstad die aansluit bij Rhoo n en
Barendrecht en
zich kan profileren ten opzichte
van andere
stadsdeLen en
Vinexe n".

"We zijn niet uitsLuitend voor Iichte stedenbouw, we vinden op de eerste pLaats
dater extremere woonmilieu's nweten
komen, weg van het grijze Vinex-gemiddelde. Sommige delen van het stedelijke
landschap gedragen zich anders dan
andere. Sommige stukken tenderen naar
samenklontering en verdichting, andere
naar het tegenovergesteLde, naar verlichting. Die laatste neiging bespeur je bij
uitbreidingswijken , maar zij krijgt daar
geen kans door de traditionele steden-

won hij met zijn collega's
Jacob van Rijs en Nathalie
de Vries EUROPAN, de
tweejaarlijkse competitie
voor jonge Europese architecten . Met hen began hij
in 1993 in Rotterdam een
eigen bureau: MVRDV
(Maas, Van Rijs en De
Vries) . lntegratie van stedenbouw en architectuur
is hun special iteit. In dat
kader ontwikkelden zij het
concept 'Iichte stedenbouw'.

Wilt u het Groene Ha rt oak gebru iken
voor Iichte stedenbouw?

"Voor 70%. Gebieden met natuurwaarden - en dat zijn er niet zoveel - moet je
opwaarderen tot hoogwaardige natuurgebieden. Daarnaast moeten er lege
ru imtes komen in karakteristieke polders, rond stadsgezichten aLs Abcoude
en aan weerszijden van snelwegen.
Rondom kastelen als Haarzuilens zou ik
ook grote gebieden leeg willen houden.
Daaromheen mag van mij best vette
bebouwing komen met uitzicht op dat
slot midden in het moeras. Van die lege
ruimte kun je een fantastisch parklandschap maken. Lijkt me een prachtig
contrast. Als je aile natuurgebieden en
lege ruimtes vrijwaart van bebouwing,
blijft er nog 70% over voor Iichte
stedenbouw".
Lichte stedenbouw stimuleert het
autogebruik .. .

"Wellicht, alhoewel mensen meer thuis
gaan werken en minder behoefte hebber
om erop uit te trekken. Maar individueel gemotoriseerd vervoer blijft
belangrijk. Daarom moet er meer werk
gemaakt worden van geluidsarme, energiezuinige auto's die niet op fossieLe
brandstoffen rijden. Misschien dwingen
we oplossingen af als we de nood
vergroten".
Doordat de hogere inkomens de laatste
decennia wegtrokken uit de grate
steden vera rmden deze en ont stond er
een ruimtelijke tweedeling . Versterkt
Iichte stedenbouw deze tendens niet?
Zijn de huizen in de Iichte stedenbouw
bereikbaar voor mensen met lagere
inkomens?

"Er moet a Ia het systeem van huursubsidies iets te bedenken zijn om dat
mogeLijk te maken. Misschien is bet
PvdA- idee van koopsubsidies een oplos·
sing. Net als nu bij de Vinex moet er
ook bij Iichte stedenbouw een norm
voor sociaLe woningbouw komen".
Er zijn nog welmeer kanttekeningen bij
Iichte stedenbouw te plaatsen, maar bet
is een hypothese die bet waard is om
goed onderzocht te worden, een denkric hting d ie een fundamentele bijdrage
kan leveren aan ons toekomstig stadsLandschap, waari n delen van steden
oplossen in landschappen.

HENK DONKER!
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