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

Lenbachgärten

Sophienstraẞe-Karlstraẞe, München
Hillmer, Sattler Architekten, Steidle Architekten,
Burkhardt Landschaftsarchiteketen, 2007
150 jaar later voegt een prachtig nieuwbouwproject iets toe aan het
stadsontwerp van Ludwig I.
Vier gebouwen vormen een ensemble. Ze zijn even hoog en wit. In het
midden een vierkant blok met ernaast twee gespiegelde ‘samengestelde’
blokken en nog een gekromd blok. De kromming volgt de cirkelvorm van
de Alter Botanischer Garten, de verdere contour volgt de rechte rooilijnen
van straten. Vóór het middenblok ligt een pleintje recht tegenover de
Basilika Sankt Bonifaz.
De randen van het ensemble zijn kantoren en hotel, het midden zijn
woningen. Er hebben twee architecten aan gewerkt. Er zijn dus wel
degelijk verschillen; op het eerste gezicht zijn de gebouwen gelijk, bij
nadere beschouwing zijn ze een familie.
De wandelpaden in het voor iedereen toegankelijke bomenrijke
binnengebied lopen langs hagen en tuintjes. De gebouwen zijn zo’n zes
lagen hoog, soms met extra hoge verdiepingen of tussenverdiepingen.
Ze staan 20 meter en soms 10 meter van elkaar. Hier staat in een hoge
dichtheid toch de openbare ruimte centraal: het ensemble voegt zich en
verrijkt de omgeving.
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Het Benediktijnerklooster (1) ligt verscholen tussen Staatlichen
Antikensammlungen (2) aan de Königsplatz (3) en de Sint Bonifatiusbasiliek
(4) aan de Karlstraẞe (5).
In eerste instantie wilde koning Ludwig I tegenover zijn glyptotheek (6)
een kerk hebben. Stadsbouwmeester Leo von Klenze had hier veel moeite
mee omdat de architectonische vorm van een kerk, zelfs als deze in
basiliekvorm zou zijn, niet optimaal zou staan tegenover zijn glyptotheek.
Na jaren treuzelen en vertragen kreeg hij Ludwig enthousiast voor een
nieuwigheidje: een tentoonstellingsgebouw voor kunst en techniek. Georg
Friedrich Ziebland deed daarop het voorstel de basiliek erachter te plaatsen
aan de Karlstraẞe. De kerk kwam daarmee een beetje verweesd in een
straatwand te staan.
In de straat kwam tegenover de kerk een universiteitsgebouw (7), die zich
vooral vertoonde aan de voormalige (Alter) Botanischer Garten (8). Daar
werd al snel een enorm nieuw glaspaleis gebouwd ter vervanging van
de snel groeiende behoefte aan meer ruimte voor het presenteren van
industriële producten. Het tentoonstellingsgebouw aan de Königsplatz
werd een aquarium (nu een antiekverzameling). Het Münchense ‘Paleis
voor Volksvlijt’ brandt in 1931 volledig af.
Op de locatie van de universiteitsgebouwen zijn in 2007 woningen,
kantoren en een hotel gebouwd (7). De verkaveling in hoge dichtheid zet
de door Ludwig ingezette compositie positie van gebouwen voort.
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