
Meesters en p lannen Wat is de overeenkomst tussen Richard Meier en Rem 
Koolhaas? Een vraag die in de meeste gezelschappen als int roduc-
t ie to t een f lauwe grap zou kunnen gelden, heeft in het geval van de 
stedebouw wel degeli jk relevantie. Richard Meier is meer dan twee 
jaar geleden aangetrokken om op het terre in van de Koninkl i jke 
Stapelhuizen in An twerpen een Masterplan te ontwerpen. Het 
plan, aangeprezen om zijn 'cul turele kwal i te i t ' die beantwoordde 
aan het hoge ambit ieniveau van de polit iek, werd als breekijzer in-
gezet om de burgeri j te overtu igen van het nut en de zin van de on-
derneming. Nu enkele jaren later bli jkt het gevolg: een plek in de 
stad met zeer veel mogel i jkheden is vol gebouwd met arch i tec tuur 
van een schokkende middelmat igheid. 

Het oppor tun isme van een gemeente om een beroemde archi-
tect in te huren voor een plan om dit daarna te kannibal iseren is 
een strategie die evengoed op zal kunnen gaan voor het IJ-oever-
plan van Koolhaas c.s. of het Kop-van-Zuidplan van Norman Fos-
ter. De geschiedenis van de An twerpse Stapelhuizen i l lustreert de 
t ragische posi t ie van het Masterplan. Enerzijds is er kennelijk een 
'meester' nodig om een impasse te doorbreken of veranderingen te 
forceren, anderzi jds is de kans evident dat het plan gewurgd zal 
worden door oppor tun isme en het korte- termi jnsucces. 

Een 'meesterl i jk ' plan is klaarbli jkel i jk nodig omdat men niet in 
staat is om met het bestemmingsplan, het s tedebouwkundige mid-
del om funct ies en vormen vast te leggen, te ant ic iperen op de hui-
dige dynamiek in de stad. Het Masterplan i l lustreert zodoende het 
onvermogen van het bestemmingsp lan om stedebouwkundige 
ontwikkel ingen te sturen of te entameren. Het bestemmingsp lan is 
vervallen tot het document dat steeds de toekomst van gisteren 
documenteert. Het enige dat rest is het permanent te wijzigen door 
middel van omslacht ige procedures. Daarnaast heeft de overheid 
een nieuw instrument bedacht om de stad te kunnen temmen: het 
beeld kwal i te i tsp lan. Een middel dat ervan ui tgaat dat het enige dat 
telt in een stad het uiterl i jk is, en of het al lemaal wel 'kwal i tat ief ' op 
elkaar is afgestemd. Heren en Mevrouwen met goede smaak bepa-



len op grond van mode en fr is gekleurde gevels de toekomst van de 
stad. 

Eigenti jdse adequate s tedebouwkundige instrumenten zijn tot 
dusver niet door de overheid bedacht. De stede bouw inde jaren ze-
stig en zeventig werd gekenmerkt door een inst rumentar ium dat 
sterk geënt was op instandhouding en exploratie van bestaande 
stedeli jke structuren. Na de euforie van de wederopbouw, waar 
p lanningsinst rumenten en ontwerpbes l iss ingen vooral getoetst 
werden aan u i tbre id ing van de voorraad gebouwen, volgde een 
kentering die hetvakgebied dramat isch beïnvloedde. De bestaande 
stedeli jke s t ructuur werd gekoesterd en onderzocht; analyseme-
thoden en notat ietechnieken werden ontwikkeld om een welhaast 
symbiot ische relatie tussen vol en leeg, bebouwd en onbebouwd 
te kunnen suggereren. De cont inuï te i t van de stedeli jke s t ructuur 
leek de sleutel tot ieder s tedebouwkundig ontwerp. De angst voor 
de leegte en het onvoltooide zorgde ervoor dat elke anomalie of uit-
zondering werd bedolven onder het doorgetrokken tapijt van de 
morfologie. 

Nu in het huidige t i jdsgewr ich t elk s tedebouwkundig gegeven 
veel eerder vanui t de breuk dan vanui t de cont inuï te i t valt te begri j-
pen, zal ook het inst rumentar ium van de s tedebouwkundige moe-
ten wijzigen. Grondpri jzen, inf rastructuur, aanvl iegroutes, hoog-
spanningsl i jnen, bodemverontre in ig ing, geluidhinder, banen van 
straalzenders, kabels en leidingen verdelen gebieden zoals het 
mes de cake snijdt, en eisen zodoende een heel ander s tedebouw-
kundig instrumentar ium dan de techniek van de cont inuï te i t zoals 
die in de jaren zeventig werd ontwikkeld. Skipistes op vui ln isber-
gen, hoogbouw tussen de koeien, windsurfers tussen de ol ietanks, 
de stapeling van programma's en 'sferen' die in de Randstad aan te 
treffen zijn, vormen zowel een i l lustrat ie van de huidige condi t ie als 
een mogeli jk vertrekpunt voor het s tedebouwkundig ontwerp. Deze 
cohesie van het onsamenhangende, de schoonheid van het onvol-
tooide, kan als al ternat ief dienen voor de landschappel i jke erosie 
en de verst ikkende esthet iek van de ontworpen stad. Mich ie l Riedijk 


