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Leden netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling
Marcel Trienen, Cor van Gasteren en Tom Boot
Beeldverslag excursie Hamburg 17 t/m 19 juni 2011

Met Betty Mostard (gemeente Arnhem), Reindert Hoek (gemeente Utrecht), Esseline
Schieven (gemeente Groningen), Harmen de Haas (gemeente Leeuwarden), Wil Ronken
(gemeente Dordrecht), Leo van der Ree (gemeente Enschede), Annemarie Roggeveen
(gemeente Zaanstad), Martin Bosch (gemeente Alkmaar), Bergriet Drummen (gemeente
Nijmegen), Marcel Trienen (gemeente Hilversum), Tom Boot (gemeente Rotterdam), Cor
van Gasteren (gemeente Zwolle), Rienk van Wingerden en Maurits Hoeve (beiden
Hiemstra & De Vries) hebben we een plezierig en inspirerend weekend in Hamburg
gehad.
In dit beeldverslag geven wij graag een impressie, tegelijkertijd beseffen we dat deze op
papier nooit volledig is. Voel je dan alsjeblieft ook vooral vrij om een van de deelnemers
aan te spreken, als je vragen of opmerkingen hebt over de excursie!
Het beeldverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•

Programma
Toelichting op programmaonderdelen
Impressies deelnemers. Dit doen we aan de hand van de drie thema’s, die we
hebben geformuleerd aan het slot van de netwerkbijeenkomst in Ede in maart 2011:
druppelen in plaats van plonzen, energie volgen en behoefte aan nieuw verdienmodel
en systeeminnovaties

Programma
Dag

Tijdstip

Onderdeel

Vrijdag

14.15 uur

Gezamenlijke aankomst per trein Hamburg en
inchecken hotel Maritim Reichshof
Bezoek gemeente Hamburg - Stadsontwikkeling
Ontvangst en presentatie door algemeen directeur
de heer Schulte
Rondleiding ‘Business Improvement District’ in
stadscentrum
Drankje in omgeving Chile Haus
Rondleiding Chile Haus
Diner in restaurant Chili Club

15.30 – 16.30 uur

16.30 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 22.00 uur
Zaterdag

Zondag

12.00 – 13.30 uur

Bezoek stadscentrum in kader van ‘Hamburg
Umwelthaupstad 2011’ en ‘Perlenkette’
Lunchen bij Carls

13.30 – 15.30 uur

Bezoek en rondleiding Hafencity

16.30 – 18.30 uur
20.00 uur

Bezoek aan transformatiegebied ‘Falkenried’
Diner in restaurant Turnhalle

10.00 – 12.00 uur

Bezoek IBA (Internationale Bauausstellung)

09.00 – 12.00 uur

Toelichting op programmaonderdelen
Hamburg is de op één na grootste stad van Duitsland. Het noordelijke Hamburg heeft zijn
welvaart te danken aan de grote haven (na Rotterdam de belangrijkste in Europa) en de
handel. De stad heeft daarnaast ook een reputatie in de media- en reclamewereld. De
economische activiteiten bepalen dan ook voor een belangrijk deel de architectuur en het
gezicht van de stad. De "Speicherstadt", met zijn oude baksteenloodsen en systeem van
grachten, getuigt van de handelsgroei in de 19de eeuw. Het Chilihuis (Chilehaus) van
architect Fritz Höger uit 1924 is een ander voorbeeld voor de hoge kunst van het bouwen
met baksteen. Architect Werner Kallmorgen heeft naast een moderne interpretatie van
het bouwen in baksteen in de wederopbouwjaren ´50 en ´60 met het herstel van
Speicherstadt, kantoorgebouwen voor kranten en uitgevers en het herstellen van diverse
beschadigde opera- en theatergebouwen het huidige silhouet nadrukkelijk vormgegeven.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het centrum van de stad hersteld. Daarbij kwam de
woonfunctie onder grote druk te staan. Het centrum van de stad is na sluitingstijd van
kantoren en winkels ronduit doods. De woonfunctie werd vooral in west-, noord- en
oostwaartse richting steeds verder verlegd.
Sinds 1990 kwam het centrum van de stad ook wat betreft haar commerciële functie
onder steeds grotere druk te staan.
Tegelijkertijd ontstond een omgekeerde beweging van burgers, die opnieuw wilden
wonen in een grootstedelijke centrumomgeving. Deze beweging wordt deels in het
huidige stadscentrum opgevangen, deels door het herbestemmen van verouderde
bedrijventerreinen in de grootschalige woongebieden ten westen en vooral ten noorden
van het centrum, maar vooral door het gebied net ten zuidoosten van het centrum
(Speicherstadt en Hafencity) deels te herontwikkelen met, naast andere functies, veel
ruimte voor de woonfunctie. Dit gebied was sinds midden 19e eeuw in gebruik als
haventerrein. De Hamburger haven ontwikkelt zich als gevolg van de toenemende
diepgang van schepen west-noordwestwaarts. Dit schept ruimte om deze oude
havengebieden te herontwikkelen.
Hamburg Umwelthauptstadt 2011
Hamburg is dit jaar Europese Duurzame Stad met diverse ecologische projecten in de
stad, waaronder ook Hafencity.
Centrum / Zentrum
Business Improvement Districts (BID’s)
Een ontwikkeling, vergelijkbaar met Bedrijven Investering Zone (BIZ) in Nederland, zijn
de BID’s (Business Improvement Districts). Er zijn diverse voorbeelden in de binnenstad
van Hamburg, waarin bedrijven geïnvesteerd hebben in het openbare gebied. De
samenwerkingsverbanden zijn kleinschalig en hebben betrekking op een plein of
straatgedeelte. De betrokkenheid, gezamenlijke financiering en verantwoordelijkheid voor
beheer is tevens een voorbeeld van nieuwe rolneming (compacte overheid).
Oogmerk is om zonder overheidsgeld een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte te geven.
Het is een samenwerkingsverband van belanghebbenden in de omgeving. De inbreng en
het beslissingsrecht zijn naar rato van de waarde van het eigendom. Speciale wetgeving
heeft verplichte deelname mogelijk gemaakt. Daarmee wordt ‘free riding’ voorkomen. Als
2/3 van de ‘aandelen’ voorstemt vindt uitvoering plaats. Het blijkt een succesformule. In
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Hamburg zijn er 17 BID’s. Er zijn prachtige herinrichtingen uitgevoerd, die als plus
moeten worden gezien op het basisniveau, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De
BID-formule kent een gefixeerde periode van vijf jaar.

Chilehaus
Het Chilehaus (Chilihuis) werd gebouwd tussen 1922 en 1924. Het Chilehaus telt tien
verdiepingen en heeft een oppervlakte van 30.400 vierkante meter. De architect is Fritz
Höger.
Het gebouw werd in opdracht van Henry Brarens Sloman gebouwd. Sloman was rijk
geworden van de handel in salpeter uit Chili en schreef daarom een prijsvraag uit voor
het ontwerp van zijn nieuwe kantoorgebouw in Hamburg. Het winnende ontwerp kwam
van Fritz Höger. Richard Kuöhl maakte de sculpturen, die de trappenhuizen en de gevel
sierden.
Höger ontwierp een gigantisch gebouw, dat op een stuk grond van bijna 6000 vierkante
meter stond. Het gebouw is net zo lang als een straat, de Fischertwiete. Doordat het
gebouw verticaal geaccentueerd werd, aan één kant een curve in de façade heeft, de
duidelijke structuur van de gevel en de terugwijkende hogere verdiepingen, maakt het
gebouw een lichte indruk, ondanks zijn grootte. De twee kanten van het lange gebouw
ontmoeten elkaar in een zeer scherpe hoek, bij het kruispunt van de Pumpen en
Niedernstrasse, waardoor het Chilehaus op een schip lijkt.
Speicherstadt / Hafencity
Wij vinden langs de rivier de Elbe, de levensader van Hamburg, veel recente
stadsontwikkelingsprojecten en architectuurvoorbeelden. De "Hafencity" is hierbij veruit
het meest ambitieuze project: Vlakbij het centrum, aansluitend bij de historische
"Speicherstad", het stadsdeel waar (haven gebonden) laat negentiende-eeuwse
pakhuizen na WO II zijn hersteld en in de afgelopen jaren steeds vaker zijn herbestemd
voor culturele-, woon-, onderwijs- en (creatieve) industriefuncties.
Hafencity
De Hafencity is het meest ambitieuze stadontwikkelingsproject in Hamburg. Ten zuiden
van de Speicherstadt krijgen 155 hectare havengebied een nieuwe bestemming. Qua
schaal goed te vergelijken met de Kop van Zuid. Na een internationale
stedenbouwkundige prijsvraag te hebben gewonnen heeft het Rotterdamse bureau KCAP
samen met de gemeente en plaatselijke partners een masterplan voor het gebied
ontwikkeld.
De ontwikkeling is mogelijk geworden dankzij een deal tussen stad en haven. De haven
(overigens niet geprivatiseerd!) droeg het gebied over in ruil voor het bouwen van een
nieuwe supermoderne containerterminal in een tot dan toe nog niet voor
havenactiviteiten beschikbaar gebied.
Functiemening en een kleine stedenbouwkundige ‘korrel’ zorgen voor een zeer levendig
en aangenaam gebied. Belangrijke trekkers zijn het nieuwe concertgebouw (Herzog & De
Meuron) en de nieuwe havenuniversiteit van Rem Koolhaas.
Interessant is de oplossing voor het jaarlijkse (!) extreme hoge water: een tweede
maaiveld op +1 met daktuinen en loopbruggen.
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Langs de Sandtorhafen en aan de Dalmannkai zijn inmiddels de eerste projecten
opgeleverd. De vrijstaande gebouwen en halfopen bouwblokken zijn gesitueerd op een
maaiveldverhoging waaronder de parkeerplaatsen zijn ondergebracht. De combinatie van
het indrukwekkende ensemble van oude pakhuizen in de Speicherstadt aan de ene kant
en de oude havens aan de andere kant vormen een unieke locatie voor de nieuwe
gebouwen.
Op de Grasbrook bevinden zich de (Europese) hoofdvestigingen van verschillende
bedrijven (o.m. SAP, Unilever, Kühne & Nagel), een school en horeca. De door EMBT
ontworpen openbare ruimte met terrassen aan het water doet Zuid-Europees aan. Een
tijdelijke passagiersterminal ontvangt de bezoekers, die met een cruiseschip aankomen,
een evenwel tijdelijke uitzichttoren biedt een goed overzicht over het gebied in
ontwikkeling. Op een geëxponeerde punt verrijst binnenkort, boven op een monumentaal
pakhuis, een nieuwe Elbphilharmonie voor Hamburg. Het ontwerp van Herzog en De
Meuron wordt bijna geheel particulier gefinancierd door de rijke burgers van de stad.
De energie voor het gebied wordt opgewekt door een decentrale warmtekrachtkoppeling,
die is voorzien van een brandstofcel. Aan de gebouwen worden tegelijkertijd hoge eisen
met betrekking tot energiebesparing gesteld. Een nieuwe metrolijn gaat voor een
efficiënte OV-verbinding zorgen.

Perlenkette
Hafencity versterkt de relatie van de stad met de rivier. Dit doet ook een tweede, iets
kleinschaliger project, de zogenoemde "Perlenkette" (parelketting). Dit project staat
voor een lange rij van architectuurprojecten in de vissershaven en langs de noordelijke
Elbeoevers, op een zeer smalle en centraal gelegen locatie direct aan de rivier.
Op de Fischmarkt, waar elke zondagochtend markt wordt gehouden, is onder meer een
oude
maltfabriek
getransformeerd
tot
"Stilwerk"
met
allerlei
designen
inrichtingswinkels. Voormalige pakhuizen en silo's bieden nieuwe ruimte voor woningen.
Aan de Elbberg en naast de vissershaven heeft het Hamburgse bureau Bothe Richter
Teherani een drietal bijzondere gebouwen neergezet, die elk op een heel aparte manier
op de locatie en hun omgeving inspelen. Het eindpunt van de parelketen wordt
gemarkeerd door de "Polder Neumühlen", een reeks van U-vormige gebouwen op een
kunstmatige vloedwering.

Falkenried
Ten noorden van het stadscentrum, tussen de chique villawijk aan de Außenalster en het
bruisende
stadsdeel
Eppendorf
bevinden
zich
talrijke
interessante
recente
architectuurprojecten. Een voorbeeld is de herbestemde tramremise Falkenried. Het
voormalige industrieel gebruikte terrein is naar een masterplan van Bolles + Wilson
getransformeerd tot een nieuwe stadswijk met (luxe) woningen, bedrijven-units,
kantoren, winkels en cafés. Niet ver van Falkenried heeft het jonge bureau Blauraum een
oude parkeergarage verbouwd tot woningen.
Maar ook elders in de stad realiseren internationale en lokale architecten projecten die
aandacht verdienen, zoals het plan van Atelier 5 voor een woongebied, niet ver van de
Alster, het grote binnenmeer in het centrum van Hamburg.
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IBA (Internationale Bauaustellung)
Een IBA is een programma van iets van 10 jaar, dat als aanjager moet fungeren van
ontwikkeling van problematische gebieden. Bekendst voorbeeld is het IBA Emscherpark,
Rurhgebied, van vele jaren geleden.
Deze IBA richt zich op Wilhelmsburg, een klein stadsdeel (50.000 inwoners) op het Elbeeiland ten zuiden van de rivier en de binnenstad. Dit stadsdeel kent een zeer
multicultureel samengestelde bevolking, lage inkomens, hoge werkloosheid, een
geïsoleerde ligging, ondanks het feit, dat hemelsbreed het stadsdeel zeer dicht bij het
centrale stedelijk gebied ligt.
IBA gaat onder andere over de vraag naar grootschalige verstedelijking aan de Elbe,
recht tegenover Hafencity, dit naast het initiëren van allerlei kleinschaliger projecten ten
behoeve van het stadsdeel.
Het plan voor Wilhelmspark wordt nadrukkelijk vanuit een duurzaamheidsopgave
uitgewerkt en geïmplementeerd. Naast stadsvernieuwingsinspanningen wordt stevig
ingezet
op
zonen
windenergie.
In
dat
kader
wordt
een
enorme
luchtafweergeschutbunker uit de Tweede Wereldoorlog volledig herbestemd en aangepast
om als energiecentrum te kunnen dienen.
Het IBA plan ontmoet wat betreft haar grotere ambitie dan verbeteringen in het stadsdeel
zelf bij de lokale bevolking de nodige weerstand.

Impressies deelnemers
Druppelen in plaats van plonzen
Tom Boot
•
We hebben vooral voorbeelden van een 'megalomane' aanpak gezien. Hafencity en
de IBA kunnen in hun volle omvang niet als 'druppelen' worden beschouwd. Ook de
aanpak in Falkenried is niet bepaald sober. De vraag is of ook Hamburg zich
gedwongen zal voelen om zich aan te passen aan de tand des tijds.
•
Toch kent met name het IBA projecten, die het karakter van druppelen hebben.
Belangrijk is dat wordt ingezet op geïntegreerde slagkracht op het gebied van vooral
duurzaamheid. Een dergelijk overkoepelend thema blijft ook bij druppelen van
belang.
Cor van Gasteren
•
De tijd van grote plannen, de grote langjarige projecten met eindplaatjes, is voorbij.
De tegenhanger is organische groei, gebruik maken van potenties van het gebieden
en kansen die ontstaan, die zich aanbieden. Wanneer je specifiek kijkt naar de
verschillende schaalniveaus, zijn nog wel verschillen te duiden:
−
−
−

visieniveau/stad
planniveau/gebied
uitwerkingsniveau/ bouwblok
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Hamburg kiest op stadsniveau voor een beweging, een organische ontwikkeling, die
je niet vaststelt, maar met elkaar beleeft. Daar staat tegenover het benutten van
kansen op bouwblokniveau of investeringen in het openbare gebied van de
(binnen)stad.

Visieniveau/stad
In Hamburg heeft men proberen te ontdekken, wat de drijvende krachten, de
potenties van stad zijn. De stad opgevat als geheel van mensen, organisaties,
cultuur en structuur. De gemeente heeft gezocht naar een visie op de stad en
niet gekozen voor een plan, maar voor de drijvende krachten in de stad, die
leiden tot een gemeenschappelijk onderkende beweging waarin ieder eigen
mogelijkheden onderkent. Het is een proces geweest dat geleid heeft tot
herkenning en erkenning, van de drijvende krachten, maar er is niets
vastgesteld. Als je in een politiek proces iets gaat vast stellen, dan is het risico
groot, dat er via moties en amendementen een politieke constructie ontstaat en
de beweging verdwijnt en het scala aan mogelijkheden verengd wordt.
Zo is een krachtige beweging in stand gebleven, die veel ruimte biedt, ideeën
creëert, geld genereert en zich vertaalt naar initiatieven die kansen biedt.
Planniveau/gebied
Op het tussenniveau werkt men evenals in Nederland met structurerende
ontwerpen. De vraag is of deze zullen gaan werken als inspiratie en aanzetten
tot ook andere mogelijkheden of een keurslijf worden? We hadden de indruk dat
men vasthoudt aan een vrij strakke lay-out en invulling op mesoniveau, terwijl
de ontwikkeling ook hier stagneerde. Geen voorbeeld van organische groei.
Uitwerkingsniveau/bouwblok
We hebben veel voorbeelden gezien en verhalen gehoord. Grote ontwikkelingen
worden teruggebracht naar een bouwblok, waar aanbesteding plaats vindt met
een aantal richtlijnen, sterk gericht op de structuur, de korrel, functies met als
voorwaarde dat wat je aanbiedt moet je wel binnen één jaar realiseren. Ook
hebben we gezien, dat via korrelgrootte, aantal stijlkenmerken, er ondanks of
dankzij grote verschillen in architectuur er samenhang ontstaat tussen
bestaande bebouwing en nieuwbouw. Ook hier lijkt sprake van organische groei.

Marcel Trienen
•

•

•

Binnen een enorm project als Hafencity, dat qua masterplan absoluut het karakter
heeft van “plonzen”, ontwaar je toch ook kenmerken van “druppelen”, wanneer je
naar zowel faseringsaspecten, als naar de concrete invulling van bouwblokken kijkt.
Op tactisch niveau reageert de overheid m.i. toch behoorlijk flexibel.
Het stadsbestuur heeft een totaalvisie ontwikkeld als katalysator voor feitelijke
realisatie van de ambitie. Zij zet, ook vandaag, druk op projectontwikkelaars en
opdrachtgevers om binnen een jaar te realiseren. Er lijkt nog steeds een
aanbodeconomie te fungeren. De vraag is hoe lang stad, deelstaat en Bondsrepubliek
deze situatie in stand kunnen houden.
Onze studiereis stond sterk in het teken van de inhoudelijke kant van stedenbouw en
architectuur. Interessant zou het zijn om meer inzage in de zakelijk-financiële kant
van een dergelijk project te krijgen, om de feitelijke beslis- en manoeuvreerruimte
van de lokale overheid beter te kunnen inschatten en daarmee het perspectief op
realisatie, ook onder veranderende condities. M.i. aandachtspunt voor een volgende
excursie.
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Energie volgen
Tom Boot
•
De BID's vormen een voorbeeld van hoe ingespeeld kan worden op waar de energie
zit.
•
In zijn algemeenheid kunnen we vaststellen, dat we nu te veel energie steken in
partijen, die vertragen. We moeten partijen faciliteren, die wél willen.
Cor van Gasteren
•
Belangrijk om ook energie te volgen van private vermogende personen die een
verbondenheid voelen met de stad
Behoefte aan nieuw verdienmodel en systeeminnovaties
Tom Boot
•
De mooiste aanknopingspunten bieden de BID's. Is zekere nadere bestudering
waard. Het bijzondere is, dat de overheid het basisniveau verzorgt en dat de 'plus'
met louter privaat geld tot stand komt. De kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte
is evident. Vooral de wetgeving, die meedoen verzekert en free riding voorkomt is
interessant. De vraag is, hoe de regeling zich verhoudt, tot wat in Nederland gebeurt
in bijvoorbeeld kansenzones en met behulp van baatbelasting. Gemeenten zijn
geïnteresseerd in verdieping van de aanpak (Leeuwarden!).
•
Ondanks het uit de hand lopen van de financiering, is de Elbphilharmonie een mooi
voorbeeld van hoe privaat kapitaal ingezet kan worden voor de ontwikkeling van de
stad. We zullen moeten nagaan, hoe we de binding van bedrijven en private
personen met de stad kunnen versterken. We kunnen er in ieder geval een appel op
gaan doen.
Cor van Gasteren
•
Nu we geen geld meer verdienen in het grondbedrijf, is het de vraag, waar haal je als
gemeente je investeringsmiddelen vandaan? Of anders gesteld, hoe krijg je
onrendabele projecten toch van de grond?
In de voorbeelden die we gezien hebben, investeren belanghebbenden meer dan
gebruikelijk en dichten daarmee een onrendabele top.
1.
2.

3.

BID, gemeente betaalt voor de basis, belanghebbenden voor de rest en betalen mee
aan beheer en onderhoud.
Om renovatie te bevorderen mag aan- en opgebouwd worden, waardoor meer
verhuur/verkoopbaar oppervlak wordt gecreëerd. Idee kan ook zijn, dat je extra
betaalt boven een bepaalde floorspace index, ook als het eigen grond is, omdat je
relatief meer beslag legt op het gebruik van de ruimte. In US is dat kwestie van
uitonderhandelen, een laagje erbovenop kan, mits…
Maatschappelijk investeren of “total cost of ownership”. Bij de renovatie sociale
woningbouw in Falkenried werd ook geïnvesteerd in duurzaamheid. Interessant was
hoe de berekende lagere kosten van de huurder door deze investeringen
doorberekend werden in de huur. De vraag is, waarmee we worstelen bij
koopwoningen, door wie en hoe worden investeringen betaald, die leiden tot lagere
woonlasten (exploitatielasten). Nu zijn kopers daartoe niet bereid en is de vraag van
de ontwikkelaar of de grondprijs omlaag kan om de extra investeringen mogelijk te
maken. (tegenovergestelde van verdienmodel!)
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