
vrijdag, 30 december 2011

Stad en rivier: het is haat-liefde
De rivier is de levensader

van een stad. De liefde tus-

sen die twee kent pieken en

dalen. Kijk bijvoorbeeld

naar Maastricht. Aan de

oevers van de Maas liggen

gouden kansen die haar nog

attractiever kunnen maken,

zo denkt architect Peter

Claassens.

Z
ijn digitale schetsboek be-
vat schitterende plaatjes
en het hoofd zit vol idee-
ën. Maar eerlijk is eerlijk:

de eerste gemeente die de plannen
enthousiast omarmt, moet nog bij
hem aankloppen. Het is crisis. De
economische tegenspoed treft ook
de wereld van architecten en ste-
denbouwkundigen in het hart.
Peter Claassens van N Architecten
hoopt dat het gezond verstand zal
zegevieren. Juist nu. Zijn woon-
plaats Maastricht is een mooi voor-
beeld. „De stad zal de komende
tien jaar last hebben van de werk-
zaamheden voor de A2-ondertun-
neling. Daar dreigt alle aandacht
naar uit te gaan. Juist nu moet je
oog hebben voor de leefbaarheid in
andere delen. Investeer in de rafel-
randen en maak deze aantrekkelijk
voor inwoner en bezoeker.”
De Maas is de aorta van Maastricht.
Dat wisten de Romeinen al. Een ri-
vier brengt welvaart, maar kan ook
minder leuke kanten tonen als ze
na overvloedige regenval buiten
haar oevers treedt. In veel steden
zie je die haat-liefdeverhouding te-
rug. Beleidsbepalers worstelen met
de vraag hoe om te gaan met het
water. Het onderwerp is actueel.
Overal in Europa wordt gewerkt
aan de relatie tussen stad en rivier.
Er zijn mooie voorbeelden van pro-
jecten aan het water die meer leven
in een stad hebben gepompt. Vaak
ook grenzend aan wijken waar dat
hard nodig was. Bladerend door
zijn schetsboek kom je uit in Ber-
lijn, waar een oude opslagcontainer
in de rivier de Spree is omgetoverd
tot zwembad. Badeschiff is al een
paar jaar een hotspot waar in de zo-
mer ’s avonds dj’s plaatjes draaien
en waar je met een cocktail in de
hand kunt uitrusten.
Parijs heeft het voornemen om de-
len van de kades aan de Seine auto-
vrij of -luw te maken en in de ri-
vier komen kunstmatige eilandjes.
Nog ambitieuzer is het plan ‘Grand
Paris’, gelanceerd door president Ni-
colas Sarkozy. Daarbij wordt de Sei-
ne door nieuwe woonwijken en
parken verbonden met kuststad Le
Havre. Het is een visioen van Parijs
aan zee.
Voor een andere Franse stad, Bor-
deaux, was de modderige Garonne
lange tijd niet bepaald een visite-
kaartje. Maar ook daar is de meta-
morfose ingezet. Burgemeester
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Alain Juppé laat wandelboulevards
aanleggen en ernaast rijdt tegen-
woordig een milieuvriendelijke
tram. Aan de kade bij Place de la
Bourse ligt Miroir d’eau, een nevel-
fontein, die is uitgegroeid tot een
populaire toeristische attractie. Het
Nederlandse architectenbureau
MVRDV gaat Bastide Niel ontwer-
pen, een 35 hectare grote uitbrei-
ding van het stadscentrum van Bor-
deaux op de rechteroever van de
Garonne. Het stedelijke plan bevat
3200 woningen, kantoren en stede-
lijke voorzieningen. Bastide Niel
wordt een hedendaagse update van
de Europese stad en één van de

grootste energieneutrale wijken in
de wereld. De bouw start in 2014.
„Het hoeft allemaal niet moeilijk te
zijn”, zegt Claassens, die twee stu-
denten van de Academie van

Bouwkunst mee laat werken aan
zijn project. „Vaak zit de oplossing
in simpele dingen. Als straks de
drugsboten in Maastricht weg zijn,
maak daar dan een steiger voor ple-
zierjachten. Dan heb je meteen

meer leven in de stad. Of leg op
het braakliggend terrein bij de Tre-
gafabriek een stadscamping aan.
Plant er een paar duizend bomen
en de wijk Limmel ligt ineens aan

een bos. Uiteraard komt er dan een
fiets- of wandelpad tot aan de
Maas.”
Zijn droom? Geen zorgen, die is
niet van Santiago Calatrava-achtige
omvang. De Spaanse architect mag

in Valencia de oude bedding van
de Turia-rivier omturnen in een
nieuw stukje stad. De gebouwen
en bruggen die hij heeft ontwor-
pen, zetten de derde stad van Span-
je meteen op de mondiale architec-
tuurkaart.
Zelf gelooft Claassens nog het
meest in de mogelijkheid om de
Geusselt in Maastricht te verbin-
den met het Landbouwbelang aan
de Maas. Dan moet er een park and
fly komen. „De bouw van de tun-
nel gaat tien jaar duren, misschien
hebben we er nog langer last van.
Dan moet je de bezoekers wel een
alternatief bieden, zorgen dat de
stad bereikbaar blijft. Leg daarom
een kabelbaan aan van Geusselt
naar de Maasoever, die stopt bij Tre-
ga. Het vervoer is uiteraard gratis.
Het kost misschien acht miljoen eu-
ro, maar dat is natuurlijk niks als je
het vergelijkt met de aanleg van de
tunnel.” Claassens pleit voor meer
interactie tussen stad en water.
Haal de harde randen weg en ver-
vang deze door zachte en toeganke-
lijke overgangen. Daar kunnen ar-
chitecten een handje bij helpen.
„Benut de kwaliteit van de rivier.
Als je richting Landbouwbelang
loopt, is er helemaal niks. Terwijl
het een prachtig stukje stad is. Zet
er een tijdelijk ‘pop-up’ restaurant
neer, maak van de tuin bij de Tim-
merfabriek een museumpark. Zorg
voor de aanleg van een groot
zwembad dat in de winter kan fun-
geren als schaatsbaan, zoals ze dat
bij het industriecomplex Zollverein
in Essen ook hebben gedaan. Geef
de mensen - meer dan nu - in ie-
der geval een reden om de rafelran-
den langs de rivier te ontdekken.”

Beleidsbepalers worstelen met de
vraag hoe om te gaan met water

PROJECTEN AAN HET WATER

v Ook in Roermond en Venlo wordt gewerkt aan de rela-
tie tussen stad en rivier.

v In Venlo werd in 2007 begonnen met project Maas-
boulevard, waar plek moet zijn voor wonen, winkelen,
cultuur en recreatie.

v De Maasboulevard in Venlo is opgezet als een nieuw
stadsdeel aan het water.

v In Roermond zijn al 850 inschrijvingen binnen voor wo-
ningbouwproject Roerdelta: 760 woningen en vrije
bouwkavels met tuinen grenzend aan de Roer.

‘Oplossing zit vaak in simpele dingen’
„Het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Vaak zit de oplossing in simpele din-

gen. Als straks de drugsboten in Maastricht weg zijn, maak daar dan een stei-

ger voor plezierjachten. Dan heb je meteen meer leven in de stad.”
 Architect Peter Claassens

‘Oplossing zit vaak in simpele dingen’

Badeschiff in Berlijn: zwemmen in de Spree.

De Spaanse architect Calatrava heeft in Valencia de oude bedding van de Turia-rivier omgeturnd in een nieuw stukje stad.  foto EPA


