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Dat veel gebouwen in Berlijn ideologisch of historisch
beladen zijn, is bekend, maar dat dit ook geldt voor
onbebouwde plekken is een nieuwe ontwikkeling.
En dat de gemeente Berlijn daar zelf aan meewerkt,
is geen slimme zet. In Berlijn zijn meer dan 1000
onbebouwde plekken te vinden die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan door bombarde-
menten van de geallieerden. De stad lijkt hierdoor
op een grote gatenkaas. Berlijners hebben zich 
pragmatisch en creatief over deze gaten ontfermd en
deze in gebruik genomen als (tijdelijke) speeltuin,
biergarten of buurtparkje. Door de toenemende
populariteit van de stad neemt de druk om de gaten
te vullen sterk toe. Dat daarbij zorgvuldig opdracht-
geverschap noodzakelijk is, heeft de gemeente
Berlijn inmiddels ondervonden. 

Rond het project Spree-Dreieck is namelijk groot
tumult ontstaan. Het stadsbestuur heeft per ongeluk
een stuk grond bij het beroemde station Friedrich-
strasse, naast de plek van de voormalige controlepost
uit de DDR-tijd, het Tränenpalast, verkocht aan een
ontwikkelaar. De stad verzuimde echter na te gaan

of zij eigenlijk wel volledig eigenaar was van de
grond. Van de 2100 vierkante meter bouwgrond
bleek 200 vierkante meter juridisch geen eigendom
van de stad. Als compensatie voor deze fout kreeg
de ontwikkelaar, die nu 200 vierkante meter minder
grond had om zijn plan op te realiseren, van de
gemeente een schadevergoeding van 8,7 miljoen euro.

Plus een ruime aanpassing van de bouwvergunning
zodat hij meer en hoger kon gaan bouwen. Maar
dat schoot de buurman, een investeerder van een
tegenover het bouwterrein liggend hotel in het 
verkeerde keelgat en hij eiste een bouwstop omdat
hij voor zijn uitzicht vreesde. Ook hem bood de
stad een schadevergoeding aan, nu van vier miljoen
euro, plus de bizarre opdracht om als ‘buurman’
ervoor te zorgen dat er niet nog meer buren hun
beklag zouden gaan doen. Mocht wederom een
bouwstop worden afgekondigd, dan ligt alweer een
nieuwe claim klaar – van de ontwikkelaar die in
het geval van een bouwstop tussen de 50 en 100
miljoen zal eisen aan de stad wegens derving van
inkomsten. 

Op zich is dat een kleinigheidje voor een stad met
meer dan een miljard euro schuld, maar Berlijn
toont met de gang van zaken rondom dit project
aan dat zorgvuldig publiek opdrachtgeverschap
altijd noodzakelijk is, ook als een investeerder
staat te popelen om midden in de stad op deze
superplek een kantoortoren te bouwen. Een plek
waar de beroemde architect Mies van der Rohe
ooit in 1919 al een futuristische toren had gepland.
En zo dreigt een voormalig gat toch nog als
bodemloze put te eindigen…
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Gaten vullen

Mies von der Rohe-Ontwerp, Friedrichstraae, 1919 Spree-Dreieck. Foto’s: Vincent Kompier


