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

Villa Montmorency

Auteuil, Parijs, Frankrijk
Théodore Charpentier, 1860

Waar eerst een welkomstpoort stond, staat nu een hek.
Het park van het vroegere Chateau Montmorency in het nu binnen de
Peripherique gelegen dorpje Auteuil vlak bij Bois de Boulogne werd
halverwege de 19de eeuw van een bankroet geraakte markiezin gekocht
door een spoorwegmaatschappij om een spoorlijn te kunnen aanleggen (1).
Ze hadden natuurlijk niet het hele terrein nodig voor hun spoor en zagen
de kans vlak bij het mooie bos en het nieuwe station op het resterende
terrein een luxe woongebied te ontwikkelen.
De gebiedsontwikkeling is een voorbeeld van vroeg functionalisme: wonen,
werken en recreatie elk hun specifieke plek.
De stedelijke randen aan de stadsstraten werden geschikt geacht voor
handel en bedrijvigheid (2). Tussen spoorlijn en Bois de Boulogne kwam
ruimte voor vertier: restaurants en sportvelden. Voor het overige gebied
maakte Théodore Charpentier een plan voor een woonpark voor 50
woningen met drie ingangen (3). In het woonpark kreeg een vereniging de
verantwoordelijkheid voor de straten en de kavels met strikte bebouwingsen gebruiksrichtlijnen. Zo’n gemeenschappelijk woonpark heet in het frans
een Villa.
Aan de Rue Poussin is de hoofdtoegang een poort met vier kariatiden. Er
kwamen drie portierswoningen en eigen tuinmannen en vuilnisophalers. In
het midden staat een feestelijke fontein.

de welkomstpoort met kariatiden in 1860 aan de Rue Poussin

de Villa met woningen aan niet openbare gemeenschappelijke straten
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1. Het dorpje Auteuil ligt binnen de stadsmuren tussen de stad en Bois de Boulogne (kaart uit 1845)
2. Het park van het vroegere Chateau de Montmorency trekte zich uit van Rue d’Auteuil tot het bos. De spoorlijn (paarse lijn) werd dwars door het
park binnen de stadsmuren geprojecteerd.
3. De rand aan de openbare straten werd bestemd voor bedrijvigheid en de zone tussen spoorlijn en Bois de Boulogne voor vertier. De
randbebouwing is nu enorm geïntensiverd en de recreatieve zone is nu hippodrome en zwembad en deels getransformeerd tot woningbouw.
4. Het binnengebied is de Villa: woonhuizen met voordeuren aan gemeenschappelijke straten en in het midden de fontein. Er zijn drie toegangen.
5. In de loop der jaren is het aantal woningen in de Villa verdubbeld.
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Charpentier ontwierp een aantal voorbeeldwoningen in de indertijd trendy
stijl van vakantiewoningen zoals gebouwd in Trouville en andere hippe
opkomende Parijse badplaatsen (ze lijken op het huis van Pipi Langkous).
Villa Montmorency trok schrijvers, kunstenaars en bankiers.
Nu is het aantal woningen in het woonpark gestegen tot zo’n 100.
Er wonen filmsterren, profvoetballers en bankiers. De regels zijn
strenger geworden: geen barbecue en alleen elektrisch grasmaaien. De
welkomstpoort is intussen vervangen door een hek. En de randbebouwing
aan de stadsstraten is enorm geïntensiveerd.

1925 hek aan zuidelijke hoofdentree Rue Poussin

1990 hek aan Rue Poussin

1925 een straatje in de Villa

do Commercio Lissabon

1925 hek aan Bd Montmorency

Trouville - Villers sur Mer

Villa Kakelbont, Gotland, Zweden
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