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

Sea Ranch

Gualala, Sonoma, Californië, USA
Lawrence Halprin, 1963
Vijftig jaar geleden hebben protesten tegen privatisering van de kust in Californië
geleid tot verdergaande maatregelen dan de Nederlandse afspraken ter bescherming van het kustlandschap (Kustpact 2017).

De Moderne stedebouw was een meester in het wegvagen van het
landschap. Men zegt dat het Gio Ponti samen met Bernard Rudolfsky
waren die als eersten in 1938 een plan maakten waarin het landschap
bijna volledig gerespecteerd werd: een resort op het eiland Capri. Maar Sea
Ranch, begonnen in 1963 wordt gezien als het eerste gerealiseerde project
waarin respect voor het landschap en ecologie centraal stond.
Het stedebouwkundig ontwerp is van de landschapsarchitect Lawrence
Halprin. Het terrein is een kustlandschap met schapenweiden met hagen
van cypressen haaks op de kust om de enorme zeewind te temperen.
Meer landinwaarts de heuvel op ligt een bos. Tussen bos en weg is parallel
aan de kust een weg gelegd. De bebouwing aan doodlopende straatjes,
parallel aan de hagen haaks op de kust. In het bos ligt de bebouwing niet
aan de bosrand.
Ondanks deze natuurvriendelijke bouwwijze begonnen activisten zich
steeds meer zorgen te maken over het steeds verder privatiseren van de
Californische kust. Het leidde tot een referendum in 1972 en daarmee het
oprichten van de California Coastal Commission, die elk bouwplan langs
de kust moet goedkeuren (binnen een zone van 30 meter in stedelijk en
van 7 kilometer in landelijk gebied). De commissie bepaalde dat Sea Ranch
minder woningen mocht bouwen dan eerder voorzien. Om toch voldoende
inkomsten te verkrijgen zijn er toen maar meer huizen langs de kust (met
hogere grondopbrengsten) gebouwd en daarmee werd een belangrijke
ecologische kwaliteit van het stedebouwkundig plan teniet gedaan.
Het stedebouwkundig plan van
Lawrence Halprin bestaat uit een
aantal in schetsen vastgelegde
uitgangspunten én op z’n
amerikaans, in een boekwerk
met strak geformuleerde ‘Design
Principles’ en ‘Design Guidelines’,
verwerkt in een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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het kustlandschap met weiden en hagen en het achterliggende bos

de principes van het stedebouwkundig plan geschetst door L. Halprin

een cypressenhaag

lage huizen in natuurlijke materiaal met schuine daken zonder overstekken

huizen beschut door cypressenhagen

natuurlijk bouwen

huizen in het bos
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