VOOЯ DE VOЯM		

1

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

EISHIN HIGASHINO HIGH SCHOOL AND COLLEGE CAMPUS
Iruma city, Saitama, Japan 1985 - 1989
Christopher Alexander

Op zo’n 50 kilometer afstand van hartje Tokyo staat een school die doet denken
aan het dorpje Marken in Noord Holland. Het is een campus ontworpen door
Christopher Alexander.

Christopher Alexander kennen we van de boeken ‘A Pattern Language’ en
’A city is not a tree’. Veel gebouwd heeft hij niet. In een licht glooiend landschap met afwisselend theeveldjes en vrijstaande huizen staat een school.
Klaslokalen, aula, gymlokaal en kantine zijn als een stadje gegroepeerd.
Het plan heeft hij eerst in Berkeley getekend en daarna ter plaatse met 200
vlaggetjes in situ uitgetest. De architectuur is ‘vernecular’.
Aan de weg staat een poort (1). Een tweede, grotere poort (2) leidt naar
een plein aan een vijver. Rechts staat de grote aula (3). Links van het plein
ligt een straat met aan weerszijden klaslokalen (4), eindigend bij een ‘centrale hal’(5). In de vijver staat het gymnastieklokaal (6). Aan de overkant
van de vijver staat de kantine (7) met een brug verbonden met het plein.
Op de plattegrond is aan het einde van de straat (in grijs getekend) een vervolgfase, die er niet gekomen is. Het straatje loopt omhoog met terrassen
en is als een woonerf.
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Een school met een stedelijke ervaring. Als je de school binnenkomt word
je ontvangen in de hal. Dan kom je op een plein met uitzicht over het
water: alsof daar in de verte jouw reis en toekomst ligt. Een gevoel zoals
op het Praça do Comércio in Lissabon. Maar eerst ga je naar de beschutte
omgeving van je klaslokaal om te leren.
Het is een ruimtereeks van hal (a), plein (b) en straat (c).
Alexander heeft eens toegelicht dat hij lang heeft gestoeid met het ruimtelijke schema: eerst was het ‘hal naar straat naar plein’, maar hij heeft het
uiteindelijk verandert naar ‘hal naar plein naar straat’.
Jo Coenen heeft in zijn plan Céramique in Maastricht een ander ruimtelijke
schema gemaakt: ‘hal naar plein én naar straat’. Wat opvalt is de vergelijkbare positie van de brug (d) die uitkomt op het plein.
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