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N
a jaren in de stad gewoond 
te hebben en vol te 
hebben genoten van altijd 
alles binnen fietsbereik 

te hebben, ben ik uiteindelijk 
toch verhuisd naar een klein en 
rustig dorp onder de rook van. Met 
spijt en weemoed zag ik in de 
achteruitkijkspiegel de contouren van 
mijn geliefde stad vervagen, mijn leven 
zou nooit meer het bruisende zelfde 
zijn. 

Logisch dat de omgekeerde 
beweging veel meer wordt gemaakt; 
mensen trekken juist naar de stad toe. 
Daar vind je werk, kan je studeren, 
lekker winkelen, uitgaan, ontspannen, 
mensen ontmoeten, kortom, er is voor 
iedereen altijd wat te beleven.

De snelheid van de stad en het 
oneindige aanbod heeft mensen 
van alle tijden als een magneet 
aangetrokken. Steden werden groter, 
slokten kleinere dorpen op, en 
woongebouwen werden hoger om 
aan de vraag naar vierkante meters te 
kunnen voldoen. Maar uitbreiding van 
de stad in deze gangbare dimensies 
was voor sommige architecten niet 
het juiste antwoord. Zo ontwierp Le 
Corbusier in 1952 in de havenstad 
Marseille het Unité d’Habitation; een 
wooncomplex waarin zich niet alleen 
woningen bevonden, maar ook winkels 
en eetgelegenheden en zelfs een klein 
hostel waar bewoners hun gasten 
konden laten verblijven. Op het dak 
was een zwembad en zonneterras, 
een heerlijke plek om te ontspannen. 
Het gebouw leek een kleine stad, met 
brede gangen als straten waar de 
bewoners elkaar konden ontmoeten. 
Het is een voorbeeld van een 
architectonische visie op de toenmalige 
stedelijke problematiek. 

Ruim zestig jaar later werd De 
Rotterdam op de Wilhelminapier 
gerealiseerd. Dit dichtstbevolkte stukje 
Nederland is een compact web van 
sociale en ruimtelijke interactie. Het 
door Rem Koolhaas ontworpen gebouw 
is bedoeld om in te wonen, te werken 

en te ontspannen. De appartementen 
en kantoren worden afgewisseld met 
winkels, cafés en restaurants, er is een 
fitnescentrum en je kan er naar de 
bioscoop. Als bewoner is er eigenlijk 
geen noodzaak meer om ‘de stad’ 
in te gaan, het grootste gebouw van 
Nederland is een stad op zich waar je 
met de lift als een soort metro kriskras 
doorheen kan bewegen.

Nog steeds zien we de steden 
meer en meer verdichten terwijl de 
buitengebieden juist verdunnen. Door 
hyperurbanisatie worden de woningen 
in de stad niet alleen duurder maar ook 
steeds kleiner om de vraag enigszins 
te kunnen vervullen. Leven op een 
woonpostzegel betekent dat er minder 
ruimte is voor alle functies die we in 
een woning verwachten. Er worden nu 
al woningen zonder keuken opgeleverd 
waardoor mensen genoodzaakt 
worden buitenshuis te gaan eten. 
Hoe zal dat zich in de toekomst 
ontwikkelen? Deze nieuwe manier van 
leven zal grote invloed hebben op de 
waardering van de openbare gebieden 
en stedelijke ruimtes. Door kleinere 
woonoppervlaktes zal de vraag naar 
kwalitatieve verblijfsruimte in deze 
gebieden sterk stijgen, evenals de 
behoefte naar variëteit. 

De vormgevers van de 
toekomst zijn onder meer de 
architecten, stedenbouwers 
en landschapsarchitecten van 
vandaag. Die, samen met visionaire 
opdrachtgevers, met een commercieel 
en sociaal oog naar de leefomgeving 
moeten kijken. Zodat nieuwe 
concepten ontwikkelt kunnen 
worden; innovatieve combinaties 
van retail, horeca en ontspanning in 
een groene omgeving. Tussen, maar 
ook in de nieuwe hoogbouw zullen 
verblijfsgebieden ontstaan die doen 
denken aan het rustige leven in de 
dorpen en plattelandsgebieden van 
ooit…  ■ 
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