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elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven

Neue Mitte

Ulm, Duitsland
Stadthaus, Richard Meier, 1986
Neue Strasse, diverse architecten, 2006 - 2017
De geschiedenis maakt wonden, soms amputaties. Een stad is geen organisch
lichaam, waar genezing vlekkeloos is, op misschien een litteken na. Een stad heelt
nooit meer tot wat zij was.

Stadthaus op Münsterplatz
in 1986 gebouwd

Franciscaner klooster op Münsterplatz
in 1873 gesloopt

De gigantische toren van de abdijkerk torent boven de stad Ulm aan de
Donau. Het is met ruim 160 meter de hoogste ter wereld.
In de 14de eeuw start de bouw die na de Beeldenstorm in de 16de eeuw
stopt op 100 meter hoogte. De kerk is nu protestants. Pas in de euforie van
de vereniging van de Duitse staten in het nieuwe Duitsland na de overwinning op Frankrijk in 1871, wordt de toren op hoogte gebracht, zoals overal
in het verenigde land de torens van gereformeerde kerken worden afgebouwd. De toren in Ulm werd de hoogste.
Op het Münsterplatz stond naast de kerk een Franciscaner klooster, na
de Reformatie in gebruik als school. Om de enorme kerktoren in zijn volle
glorie te kunnen aanschouwen is het kloostercomplex in 1873 afgebroken.
Wat restte was een kaal, te groot plein. Na ruim honderd jaar discussie,
prijsvragen en referenda is er een ruimtelijke oplossing gevonden met de
bouw van het Stadthaus (geen stadhuis maar een stadshal): een autonoom
contrasterend eigentijds gebouw. Het gebouw van Richard Meier is een
stadshal voor informeren, tentoonstellen, bijeenkomen en ontmoeten. Het
gebouw is een verrassend en verrijkend contrast in de stad.
Het Stadthaus een complex van een cirkel met een tweede element er om
heen gevouwd, waardoor een binnenwereld ontstaat en er geen voor- of
achterkant is (een typisch Meier-thema, zie bijvoorbeeld het Haagse stadhuis). De drie glaskappen op het ronde gebouwdeel zijn een echo van de rij
historiserende kappen uit de wederopbouw erachter.

ontwerpen van R. Meier met Münstertoren
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Het is de variatie en rijkdom aan gebouwen en hun verhouding tot
het stedelijk weefsel wat Ulm bijzonder maakt, niet alleen op het
Münsterplatz. Allerlei tijdsperioden zijn in de binnenstad te herkennen.
Middeleeuwse gebouwen staan naast historiserende nieuwbouw van
na het bombardement van de stad in 1944. Bij de wederopbouw werd
het stadsweefsel behouden, behalve dat de bebouwing tussen Lange
Gasse en Sattlergasse vrijgehouden werd voor het autoverkeer. Net
als in Nederlandse steden is een plan voor een snelweg via deze open
ruimte in de zeventiger jaren van de vorige eeuw door maatschappelijk
verzet gestopt. Nu is de Neue Strasse bebouwd, ook hier met nog meer
contrasterende, eigentijdse nieuwbouw.

1808 - 1= Münsterkerk 2= Franciscanerklooster

1926 - 3= Münsterplatz
4 / 5 = Sattlergasse / Lange Gasse

1960 - 6 = Neue Strasse

1960

Neue Mitte

De bouw van het Stadthaus van Richard Meier is een vorm van acupunctuur, waar een gebouw op de goede plek precies geplaatst en gevormd is.
Een dergelijke precisie is er ook bij de Sankt Jacobs-Platz in München en het Saw Swee Hock Student Center van de LSE in Londen.

Sankt Jacobs-Platz München, Wandel Hoefer Lorch + Hirsch, 2007

Saw Swee Hock Student Center Londen, O’Donnell + Tuomey Architects, 2013
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