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Parc de Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte, Île de France, Frankrijk
Jacques Laffitte en Auguste Constantin, 1843
In Femke Halsema’s ideaalstad Zatopia blijft de helft van de grond altijd gemeenschappelijk; in het bos van Maisons Laffitte is dat een derde. Deze autonome
gemeenschap van 8000 inwoners en 1600 paarden was een ode aan Napoleon.

1 verkavelingsplan 1834
2 verkavelingsthema
ridderkruis
Légion d’honneur
3 het bos bij het kasteel
in 1800

Een kasteel met bijhorend bos wordt in de chaotische tijd tussen
monarchie, revolutie en republiek gekocht door Jacques Laffitte,
staatsbankier, senator en korte tijd ’s lands premier. Nog voor Napoleon
keizer werd, richt hij zijn eigen bank op. Om kapitaal op te bouwen heeft
hij zijn bos verkaveld en aan particulieren uitgegeven. Dit project is in
Frankrijk een prototype voor gebiedsontwikkeling geworden. Laffitte werd
daarbij ondersteund door de architect Auguste Constantin, die hij eerder
ontmoet had bij een aantal pré-Haussmanniaanse transformaties in Parijs.
De verkaveling van het bos is wezenlijk deel van zijn marketingsstrategie.
Gekoppeld aan bestaande assen wordt het bos aangepast met cirkels en
waaiers, geïnspireerd op de versierselen van het Legion d’honneur. De
straatnamen zijn plaatsen uit het leven van Napoleon. En je kon Napoleon
in levende lijve tegenkomen, want het naastgelegen Forêt de Saint
Germain-en-Laye was een door hem geliefd jachtgebied.
Het gehele gebied is vanaf het begin onder beheer van een nog steeds
bestaande Association Syndicale (een soort VVE voor gemeenschappelijk
domein) gebracht.
Om het karakter van een bos te behouden zijn hele stukken vrij van
bebouwing gelaten. Bij de stichting is geregeld dat één derde van het
terrein gemeenschappelijk is. Van dit gemeenschappelijk gebied mag
maximaal 10% bebouwd worden voor gemeenschappelijke voorzieningen:
twee scholen, sporthallen en een kerk en bijzonder genoeg valt ook de
later gebouwde sociale woningbouw onder deze regeling. Vastgelegd is
dat de wegen en groenvoorzieningen openbaar toegankelijk zijn.

rood: bestaande assen in het bos - zwart: nieuwe straten: cirkels en waaiers
groen: blijft onbebouwd bos - geel: paarden (wegen, bakken, renbaan)
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Bij de stichting van Parc de Maisons-Laffitte golden voor de bebouwing
slechts een paar basisregels. Het huis staat minimaal 6,5 meter van zijn
kavelgrens. De voortuin heeft een open hekwerk met haag.
De oude bospaden die straten geworden zijn, zijn overal gelijk wat betreft
de breedte van rijloper en de afstand van laanbomen. Samen met de
nieuw aangelegde cirkels en waaiers is het er moeilijk je te oriënteren.
Het voelt er nog steeds als een eindeloos (ver)dwalen door een bos.
En overal zijn paarden en stallen. Al vanouds was het gebied aantrekkelijk
voor paardenliefhebbers om de (intussen verboden) jacht en de
paardenrenbaan aan de oever van de Seine. In het gebied zijn aparte
verkeersregels (paarden hebben voorrang op auto’s, geen felgekleurde
paraplus die paarden kunnen doen schrikken) en zijn sommige wegen nog
alleen toegankelijk voor paarden.
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