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Hebben architectuur en stedenbouw een politieke
kleur? In Berlijn zeker. Er is geen stad te vinden
waar koningen, keizers en andere heersers zo sterk
hun stempel op de vormgeving van de stad hebben
gedrukt. Dat is deels gelukt, en deels gelukkig niet.
Voor stedenbouwers was het gebombardeerde
Berlijn een ideale proeftuin voor grootschalige
experimenten. Die experimenteerdrift ging na de
bouw van de Muur gewoon door. Geheel in de geest
van de jaren zestig kent de stad een aanzienlijk
aantal grootschalige verkeersdoorbraken. Anno
2008 is het beleid om deze grootschalige ingrepen,
die het historische stratenpatroon van Berlijn 
volledig hebben genegeerd, met nieuwe steden-
bouw en architectuur te repareren. Maar dat gaat
niet zonder slag of stoot. 

Iedereen die in de binnenstad van Berlijn wil
bouwen dient zich te houden aan het Planwerk
Innenstadt uit 1991. Daarin zijn de architectoni-
sche en stedenbouwkundige regels vastgelegd
waaraan nieuwbouw moet voldoen. Het Planwerk
wordt gezien als oplossing voor de ruimtelijke
gevolgen van de deling van Berlijn. Door terug te
grijpen op de architectuur en stedenbouw van
rondom 1900 kan van de gedeelde stad weer een
geheel gemaakt worden. Architectonisch betekent
dat: veel natuursteen, weinig glas of staal.
Stedenbouwkundig dienen de verstoorde rooilijnen
weer teruggebouwd te worden. Het lijkt alsof de
ideeën uit het Planwerk uitgaan van historisch 
herstel van de stad. Toch zien veel mensen een
politiek addertje onder het gras. 

Zo ziet het Planwerk graag de Leipziger Strasse
terug in haar19e eeuwse gedaante. Deze belangrijke

verbindingsstraat loopt vanaf de Potsdamerplatz tot
aan de Alexanderplatz. Tot de Charlottenstrasse is
het een statige, 19de eeuwse straat met degelijke
burgermanshuizen en hier en daar een chique hotel.
Daarna verbreedt de straat zich tot een zesbaans
autoweg, met aan twee kanten flatgebouwen, soms
tot twintig verdiepingen hoog. Geen toonbeeld van
schoonheid, maar wel karakteristiek. 

De bewoners van de flatgebouwen verzetten zich
tegen de voorstellen uit het Planwerk Innenstadt
om de straat terug te bouwen tot de oorspronkelijke
breedte. Bij voormalige Oost-Berlijners komt een
dergelijk idee hard aan. Zij voelen zich door dit
soort vernieuwingen op de tweede plaats gezet en
zien de plannen als een afrekening met het DDR-
verleden. Maar hun verzet roept ook vragen op. 
Is er geen dialoog mogelijk tussen alle vormen 
van architectuur en stedenbouw, zowel oud- als
nieuwbouw? Is geschiedenis niet juist verandering
in plaats van continuïteit? Hoe lang is een plan-
concept als dat van Planwerk Innenstadt houdbaar?
Of is het verzet van de voormalige Oost-Berlijners
symbolisch van aard: betekent nog meer afbraak
van de onder het socialisme gebouwde omgeving
niet wederom een overwinning voor het westen?
Want sinds de Wende zijn al meerdere gebouwen
die in de DDR-tijd zijn gebouwd geslachtofferd
voor het Planwerk. Zo heeft architectuur en 
stedenbouw, bouwen en slopen in Berlijn altijd een
politiek tintje. Dat geeft in ieder geval kleur aan
het debat. 
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