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In november 2009 is het twintig jaar geleden dat de
Berlijnse muur viel. Meteen na de val van de Muur
groeide bij de Berlijnse stadsplanners de hoop om
de stad nu eens écht professioneel te verbouwen.
Het stadsbestuur wilde Berlijn van een oude 
industriestad omtoveren tot een moderne Europese
culturele en creatieve dienstverleningsmetropool.
Wie goed kijkt, vindt eigenlijk maar op één plek de
zichtbare resultaten van deze tovertruc terug: op de
Potsdamerplatz. Daar geeft - op een paar vierkante
kilometer - Berlijn de indruk een échte metropool te
zijn. 

Maar twee keer links en een keer rechts afslaan en je
staat weer in een open vlakte waar de bouwborden
veel beloven, maar voorlopig niets waarmaken. 
De hoop is vervlogen, de hoop op vernieuwing, op
verbetering, de hoop om Europa’s hoofdstad nummer

één te worden. Het is kenmerkend voor de stad
Berlijn; altijd hopen op dat wat er (nog) niet is maar
zeker gaat komen.

Voor de burgers bood de val van de muur de hoop
op een mooi bestaan op het omringende platteland,
waar je voor heel weinig geld heel veel huis kon
kopen. De massale uittocht uit de stad leidde tot
stagnatie in de stedelijke vernieuwingsgebieden.
Inmiddels is voor de Berlijnse buitenlui de hoop
op een vredig plattelandsleven vervlogen. Buiten
wonen is leuk, maar de Berlijnse hoofdstedelijke
sfeer is niet te evenaren.

De stadsplanners van Berlijn speelden goed in op de
behoefte van de teleurgestelde vertrekkers door in
een aantal vernieuwingsplannen het aandeel vrije
kavels flink te verhogen. Dat bleek een schot in 

de roos; een eigen huis bouwen in de stad van je
dromen! Zo kwamen zeer aantrekkelijke woningen
tot stand, waar inventief wordt omgegaan met 
bijvoorbeeld energiebesparing of die plaats bieden
aan meerdere generaties in een woning. Er zijn
zelfs tot woningen met een zwembad op het dak.
Zo wordt wonen in de stad een feestje en biedt het
‘t beste van twee werelden: voorzieningen om de
hoek, maar ook een permanent vakantiegevoel….

Vincent Kompier is zelfstandig planoloog/urbano-
loog te Berlijn 

Hopen op een
mooi bestaan

Nieuwbouw(rij)woningen in Prenzlauerberg, of in Stralau, van het bedrijf Concepta Stadthäuse. Dit bedrijf
ontwikkelt woningen in samenspraak met de bewoners, maar binnen een bepaald stramien zodat de kans
op overschrijdingen van de (eind-)kosten na oplevering klein is. Het is een vorm van particulier opdracht-
geverschap. De woningen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Berlijnse architect Bernd Faskel.


